קטלוג מוצרים 2019
גרנולה תענוג

גרנולה תענוג
בננה צימוק שקד
 1ק"ג

גרנולה תענוג
שפע פירות
 1ק"ג

גרנולה רפאל
אגוזים ,זרעים ופירות
 800גר'

גרנולה רפאל
חלבה ,תמרים ושקדים
 800גר'

גרנולה תענוג
חלבה ותמרים
 1ק"ג

גרנולה תענוג
צימוקים ושקדים ללא
תוספת סוכר
 1ק"ג

גרנולה תענוג
מוזלי מיקס לא קלוי
 1ק"ג

גרנולה רפאל

גרנולה רפאל
פירות יער וקשיו
 800גר'

שם מוצר

גרנולה תענוג  -בננה צימוק שקד 1 ,ק"ג
גרנולה תענוג  -שפע פירות 1 ,ק"ג
גרנולה תענוג  -חלבה ותמרים 1 ,ק"ג
גרנולה תענוג  -צימוקים ושקדים ללא תוספת סוכר 1 ,ק"ג
מוזלי תענוג מיקס לא קלוי 1 ,ק"ג
גרנולה רפאל  -אגוזים זרעים ופירות 800 ,גר'
גרנולה רפאל  -חלבה תמרים ושקדים 800 ,גר'
גרנולה רפאל  -פירות יער וקשיו 800 ,גר'
גרנולה רפאל  -מוזלי 800 ,גר'
גרנולה רפאל  -אגוזים ופירות ללא סוכר 800 ,גר'
גרנולה קלאסטרס  -חמוציות 1 ,ק"ג
גרנולה  -אריזה אישית 30 ,גר'
 7דגנים  -חטיף חלבה 20 ,גר'
 7דגנים  -חטיף שוקולד 20 ,גר'
 7דגנים  -חטיף מיקס פירות 20 ,גר'
 7דגנים  -חטיף תפוח קינמון 20 ,גר'

גרנולה רפאל
מוזלי
 800גר'

גרנולה רפאל
אגוזים ופירות ללא סוכר
 800גר'

מק"ט

ברקוד

מס׳ יחידות
בקרטון

3800019
3800023
3800020
3800021
3800022
3800014
3800015
3800018
3800017
3800016
3800007

7290012052309
7290012052316
7290012052330
7290012052347
7290012052323
7290012052200
7290012052224
7290012052231
7290012052385
7290012052217
7290016129656

3802020
3802022
3802021
3802023

7290012052958
7290012052965
7290012052972
7290012052989

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
120
120
120
120
120

חטיף פוזיטיב  6 -יח'

חטיף פוזיטיב
שוקולד ואגוזים
 6יח' *  120גר'

חטיף פוזיטיב
פירות יער ואגוזים
 6יח' *  120גר'

חטיף פוזיטיב קידס  6 -יח'

חטיף פוזיטיב
חלבה תמר שקד
 6יח' *  120גר'

חטיף פוזיטיב מיקס
 6יח' *  120גר'

טראפלס

חטיף פוזיטיב
קידס  -בננה
 6יח' *  120גר'

חטיף פוזיטיב
קידס  -שוקולד
 6יח' *  120גר'

חטיף פוזיטיב
קידס  -תות
 6יח' *  120גר'

סופר גוד בייטס צ'יה

סופר גוד בייטס
צ'יה  -קקאו קוקוס
 120גר'

טראפלס תמרים
 120גר'

סופר גוד בייטס
צ'יה  -בננה תמר
 120גר'

סופר גוד בייטס
צ'יה  -פירות יער
 120גר'

צ'וקולומומו  -מיקס זרעים לסלט

צ'וקולומומו  -מיקס זרעים
לסלט  -אוריגינל
 250גר'

צ'וקולומומו  -מיקס זרעים
לסלט  -עשבי תיבול
 250גר'

מק"ט

ברקוד

מס׳ יחידות
בקרטון

פוזיטיב שוקולד ואגוזים 6 ,יח' 144 ,גר'
פוזיטיב פירות יער ואגוזים 6 ,יח' 144 ,גר'
פוזיטיב חלבה תמר שקד 6 ,יח' 144 ,גר'
פוזיטיב מיקס 6 ,יח' 144 ,גר'
חטיף פוזיטיב קידס בננה  6יח' 120 ,גר'
חטיף פוזיטיב קידס שוקולד  6יח' 120 ,גר'
חטיף פוזיטיב קידס תות  6יח' 120 ,גר'
טראפלס תמרים  120גר'
סופר גוד בייטס צ'יה  -קקאו קוקוס 120 ,גר'
סופר גוד בייטס צ'יה  -בננה תמר 120 ,גר'
סופר גוד בייטס צ'יה  -פירות יער 120 ,גר'

3802006
3802005
3802003
3802004
3802000
3802001
3802002
3804007
3802009
3802007
3802008

7290012052507
7290012052484
7290012052491
7290012052613
7290016129564
7290016129571
7290016129557
7290016129298
7290016129311
7290016129359
7290016129335

12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8

צ'וקולומומו  -מיקס זרעים לסלט  -אורגינל 250 ,גר'
צ'וקולומומו  -מיקס זרעים לסלט  -עשבי תיבול 250 ,גר'
צ'וקולומומו  -מיקס זרעים לסלט  -עשבי תיבול 1 ,ק"ג

3800038
3800039
3800037
3800040

7290012052460
7290012052477
7290016129663
7290012052798

12
12
12
6

שם מוצר

צ'וקולומומו  -מיקס זרעים לסלט  -אוריגינל ,שקית  1ק"ג
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