
קטלוג מוצרים 2019

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

גרנולה תענוג 
מוזלי מיקס לא קלוי

1 ק"ג

גרנולה תענוג

מס׳ יחידות ברקודמק"טשם מוצר
בקרטון

380001972900120523096גרנולה תענוג - בננה צימוק שקד, 1 ק"ג
380002372900120523166גרנולה תענוג - שפע פירות, 1 ק"ג

380002072900120523306גרנולה תענוג - חלבה ותמרים, 1 ק"ג
380002172900120523476גרנולה תענוג - צימוקים ושקדים ללא תוספת סוכר, 1 ק"ג

380002272900120523236מוזלי תענוג מיקס לא קלוי, 1 ק"ג
380001472900120522006גרנולה רפאל - אגוזים זרעים ופירות, 800 גר'

380001572900120522246גרנולה רפאל - חלבה תמרים ושקדים, 800 גר'
380001872900120522316גרנולה רפאל - פירות יער וקשיו, 800 גר'

380001772900120523856גרנולה רפאל - מוזלי, 800 גר'
380001672900120522176גרנולה רפאל - אגוזים ופירות ללא סוכר, 800 גר'

380000772900161296566גרנולה קלאסטרס - חמוציות, 1 ק"ג
120גרנולה - אריזה אישית, 30 גר'
738020207290012052958120 דגנים - חטיף חלבה, 20 גר'

738020227290012052965120 דגנים - חטיף שוקולד, 20 גר'
738020217290012052972120 דגנים - חטיף מיקס פירות, 20 גר'
738020237290012052989120 דגנים - חטיף תפוח קינמון, 20 גר'

גרנולה רפאל 
אגוזים, זרעים ופירות

800 גר'

גרנולה רפאל 
פירות יער וקשיו

800 גר'

גרנולה רפאל 
מוזלי

800 גר'

גרנולה רפאל 
אגוזים ופירות ללא סוכר

800 גר'

גרנולה רפאל 
חלבה, תמרים ושקדים

800 גר'

גרנולה רפאל



צ'וקולומומו - מיקס זרעים 
לסלט - אוריגינל

250 גר'

צ'וקולומומו - מיקס זרעים 
לסלט - עשבי תיבול

250 גר'

צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט

חטיף פוזיטיב
שוקולד ואגוזים
6 יח' * 120 גר'

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

מס׳ יחידות ברקודמק"טשם מוצר
בקרטון

3802006729001205250712פוזיטיב שוקולד ואגוזים, 6 יח', 144 גר'

3802005729001205248412פוזיטיב פירות יער ואגוזים, 6 יח', 144 גר'

3802003729001205249112פוזיטיב חלבה תמר שקד, 6 יח', 144 גר'

3802004729001205261312פוזיטיב מיקס, 6 יח', 144 גר'

3802000729001612956412חטיף פוזיטיב קידס בננה 6 יח', 120 גר'

3802001729001612957112חטיף פוזיטיב קידס שוקולד 6 יח', 120 גר'

3802002729001612955712חטיף פוזיטיב קידס תות 6 יח', 120 גר'

380400772900161292988טראפלס תמרים 120 גר'
380200972900161293118סופר גוד בייטס צ'יה - קקאו קוקוס, 120 גר'

380200772900161293598סופר גוד בייטס צ'יה - בננה תמר, 120 גר'

380200872900161293358סופר גוד בייטס צ'יה - פירות יער, 120 גר'

3800038729001205246012צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - אורגינל, 250 גר'
3800039729001205247712צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - עשבי תיבול, 250 גר'

3800037729001612966312צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - עשבי תיבול, 1 ק"ג
380004072900120527986צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - אוריגינל, שקית 1 ק"ג

חטיף פוזיטיב
פירות יער ואגוזים

6 יח' * 120 גר'

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

חטיף פוזיטיב
חלבה תמר שקד

6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב
קידס - תות

6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב מיקס
6 יח' * 120 גר'

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

120 גר'

סופר גוד בייטס 
צ'יה - פירות יער

120 גר'

סופר גוד בייטס 
צ'יה - בננה תמר

120 גר'

חטיף פוזיטיב קידס - 6 יח'חטיף פוזיטיב - 6 יח'

סופר גוד בייטס צ'יה טראפלס


