
 הנורוקב הכימתל יעבטה לוקוטורפה
  .תועודי תוצלמה לש ףסוא אלא וז המישרב ןיא

 .החמומ תפורוטנ /חקור /אפור םע תוצעייתה ףילחמ ןכותה ןיא
 .חותפה ריוואב תויהל רשפא םאו רדחה רורווא ,הבורמ הייתש ,החונמ םע בולישל

  .תורחא תוימוי תובוצק שי םידלילו ןויריהב םישנל
 ינפל ץעייתהל שי ןכלו תופורת םע תויצקארטניא תויהל תולולע םשרמ תופורת ילטונל

 .םיפסותה תליטנ
 לע ורקחנש ״וקנלז לוקוטורפב תועיפומש תוילריו יטנא םשרמ תופורת תומייקש ןייצל שי

  .םייח תוליצמ תופורת תויהל תויושעשו הנורוקמ המלחה
 .ולא לכ ןיב בלשלו םשרמ תלבקל אפורל תונפל ,ןיינעתהל ןתינ

 
 .םויב X   2 ג״מ 400 טרואט םויזנגמ •

 .םויב 1 ג״מ Quercetin 800 ןיטצרווק •

 .םויב םיימעפ ג״מ 25 ץבא •

 תורה םישנל( םויב םיימעפ הלחמה ןמזב ,העינמל םויב םעפ 5,000 יד ןימטיו •

 .)רחא לוקוטורפ

תוחפל 3,000 ילמוזופיל יס ןימטיו •  רמוא ינבא הירא ר״דש םינעוטש שי  .םויב ג״מ  

 �� .םילשלשמש דע יס ןימטיו תחקל

 הייתשב םויב תוסוכ שולש תוחפל )םילעלע – יאופר לודיגמ ףידע( אבישה חמצ •

 .*הטמל הנכה ךרד – םירק םידאבו

 .ונגרוא ,הסילמ ,תינרוק תב ףיסוהל ןתינ אבישל •

 .םעטה יפל קתמומ .דרוגמ ר׳גני׳ג תיפכ לש הטילחמ הת תותשל ןתינ •

 .הברה תותשל – ללכבו           

 תווחב גישהל רשפא .יוצמש המ יפל ,הנובל קר וא ,רומו הנובל תירשת ןמש •

 /https://dviroil.com  ריבד תרבחב וא )052-4498200 ךילרא איג( ןומסרפאה

 .)ירתאה ןמשל אלו ןמשב תירשתל הנווכה ןאכ(          
 .הליחתכלמ תויושיגר ןיא םאו השגרהב ידמ םיקזח אל םא קר – םיירתא םינמש •

 שי .*ןרוא ,סוטפילקא ,הנובל ,הרסנוור :לש ילמשח רזויפידב ןמש לכמ תחא הפיט

 ירתא ןמש לוטיל אל( ׳וכו םישבוע תורבטצה תעינמל םוי לכ רזויפידה תא תוקנל
 .)!תימינפ החיקלב

 5 ,הנובל תופיט 5 .אשנ ןמש ל״מ 100 – תואירה רוזאב בגהו הזחה יוסיעל ןמש •

 .םיירתא םינמשל תויושיגר ןיאש יאנתב הרסנוור תופיט
 



 הנוזת
 ללכ ךרדב ךשמנש ימ םימעפל .ףוגה לש תונוצרל בישקהל .תדבועמ אלו תיתואירב ,הלק

 םחל ,תוקרי ,תוריפ .הצור ףוגהש המל בישקהל .ךפיהלו רירק לכוא ףידעי ,לבותמו םח לכואל

 ימ .םיאתהל יושע םיציב אללו בלח ירצומ אלל ינועבטו דיבכמ וניאש ןוזמ לכו םיאלמ םינגדמ

 .םלענ אל םעטה םא וליפא הז בלשב רתוול יוצר ,׳וכו םיסקרוב/תוציפ לוכאל םיליגרש

 .דבועמ אל ,יטגרנא ,לק ןוזמ – בוש
 

 חורו ריווא
 םג .המישנב תויעב וינפ לע ןיא םא וליפא המישנ יליגרת ולא בושח דואמה רבדה •

 לע ןידע ץחל תתל ,שלח וליפא רישל ,הדילב ומכ םיכומנ תולוק ,תוקומע תומישנ

 הזחה תיב קרשכ ,תויחטש תומישנ םגו ,האירה תא ררוואלו םושנל ,ףוגה דצב רוזא

 .עיגרהלו תואירה לש ןוילעה קלחה תא ררואל ידכ הלוע

 .הנורוקב המישנל הליעי ןטבה לע הביכש •

 .שפנהו ףוגה תעגרהלו ללוחתמש המל תועדומה תרבגהל היצטידמ בלשל יוצר •

 תא ןמזה לכ קיזחהל .םידיחפמ םירופיסל ןיזאהל אלו הדרח תיחפהל לדתשהל •

 תחא לכ ,יופירל םיהולאל ללפתהלו יופיר בושחל .המלחה לשו יופיר לש בחרמה

  .םכרדב דחאו

 המילחמ ינא עגרל עגרמ״ - תיבויחה היטסגוסוטואה יפ לע טפשמה תא רמול ןתינ •

 .״המלש המלחהל דע רתויו רתוי

 

  םירק םידאל יוצימ תנכה*
 ל״מ 5 תוביבסב  ףיסוהל .תועש 6-8 רחאל ןנסל ,הקדוו לש תנצנצב אביש ןפוח םישל

  .םינמש ףודינ רישכמב וא םירק םידא רישכמב .םימ ל״מ 100 - ל תירשתהמ

 ןרוא אוהש םיעדויש וא יאופר לודיגמ ןרואהש דבלבו םינוחט ןרוא יטחמ םע ל״נכ תושעל ןתינ

 .לכאמל

 

 הבהאו הנומא ,תואירב
 

 


