
? חלמב היילצ  יהמ 
חלמה לש  תידוחייה  םוחה  תכלוה  תא  תלצנמה  הריהמו  הלק  הטושפ , הטיש  איה  חלמב  היילצ 

םוח ליבומ  ותויה  לשב  חלמה , ןמש . תפסוהב  ךרוצ  אלל  אלפנ , םעטו  יסיסעו  ךר  םקרמ  הקינעמו 
םילזונה תא  ןזאמ  םידדצהמ , םוח  רדשמו  רבוצש  רבצמ  ןיעמל  היילצה  ךילהתב  ךפוה  ןיוצמ ,

וז הטישב  דחוימב . םיעטו  יסיסע  אצוי  ףועהו  םיחרוב , אל  םילזונה  שבייתי . אלש  ךכ  ףועבש 
. תולועמ תואצותהו –  טעמ  ךרחיי  חלמה  גדל , וא  ףועל  רודחת   אל  תוחילמה 

 : הרדסב םיפסונ  םימעט  ןווגמל 

הנקסוט  S alt N' Easy

ינוכית םי   S alt N' Easy

 
תוטשפב אוה  דוסה  –  S alt N' Easy

אוה תושעל  םכילעש  לכ  הנכהה . תולקב  איה   Salt-N-Easy תטיש לש  לודגה  הנורתי 
( םיקלח וא  םלש  ףוע  ןיכהל  ןתינ   ) ףועה תא  םיחינמ  . S alt N' Easy תיקשו ףוע  לע  ןגראתהל 

שארמ ל םמוחש  רונתל  םיסינכמו  הנמל , ביבסמ  תיקשה  תלוכת  תא  םינקורמ  תינבתה , זכרמב 
, הנמה לע  תבורעתהמ  טעמ  תורזל  ןתינ  םימעטה  תשגדהל  המחשהל . דע  תולעמ –   200

עיקשהל ןמזה  תא  ול  ןיאו  הניזמו  המיעט  החורא  ןיכהל  הצורש  ימ  לכל  ןיוצמ  ןורתפ  היילצה . ינפל 
. הנכהב

גישהל ןתינ  ןכיה 
תא םג  ומכ  השדחה ,  Salt-N-Easy תרדסב םירצומה  תא 

, קווישה תותשרב  גישהל  ןתינ  ץראה ," חלמ   " ירצומ לכ 
ירצומ ןוזמל . תורחבומה  תויונחבו  יטרפה  קושה  תויונחב 

םירצומה םרג . הליכמה 400  תיקשב  םיזורא   Salt-N-Easy
םיהובגה םיטרדנטסה  תחת  םיזראנו  םיבברועמ  םירצוימ ,

תורשכ ילעב  םהו  ץראה " חלמ   " לש םירשפתמ  יתלבהו 
. תידרחה הדעה  "ץ  דבה תחגשהב 
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םרג -400 ישמה  ךרד   SALT N' EASY
תגשהו תוקריו  םיגד  תופוע , לש  חלמב  היילצל  ברעמל , חרזמ  ןיב  קתרמ  יראנילוק  שגפמ 

! ףש רטסאמ  לש  תואצות 
 

תרדס  – Salt N' Easy תא ונקשהו  יתיבה  לושיבה  דנרטל  ונפרטצה   2014 ילויב 
. חלמב היילצה  תטישב  שומישל  תדעוימה  תירוקמו  השדח  םירצומ 

היילצל םידעוימה  םיינכפהמ   cooking  aid ירצומ םניה   Salt-N-Easy ירצומ
, תוריהמבו תולקב  תוקריו  םיגד  ףוע , לש  תויסיסע  תונמ  תנכה  םכל  םירשפאמו  חלמב 

. ףש רטסאמ  תמרב  העיתפמו –  המיעט  האצותבו 

לובית יבשעו  םינילבת  בולישב  יעבט  םי  - חלמ לע  תססובמ  Salt-N-Easy ירצומ תרדס 
. םינוש תונונגס  העבראב  םימעט  לש  ןווגמ  תללוכ  הרדסה  יעבט  .  100% –  

 

ונגרוא ןירמזור , 'ר , גני ג' לדרח , םוכרוכ , סג , םי  חלמ  ליכמ  ישמה  ךרד   Salt N' Easy
. ברעמל חרזמ  ןיב  םימעט  שגפמ  םיווהמה  לובית  יבשעו 

04-9549555sales@salt.co.il

http://www.saltoftheearthltd.com/he/%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/salt-n-easy-%d7%98%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%94/
http://www.saltoftheearthltd.com/he/%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/salt-n-easy-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99/
http://www.salt.co.il
mailto:sales@salt.co.il
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Expiria חותיפו ע"י בוציע 
"מ עב ץראה  חלמל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

04-9549534info@salt.co.il

mailto:info@salt.co.il
http://expiria.me/

