
10 יחידות 60 ₪ 
12 יחידות 66 ₪ 
15 יחידות 75 ₪ 

מחירים :

החישוב התזונתי:
המארז מגיע באריזות אישיות של שתי מנות :

יתרונות הפחמימה המרכבת:

 >כל מנה שוות ערך לבלוק עד בלוק וחצי
 לפי דיאטת הזון

 >100-120  קלוריות 
 >מנת ביניים מאוזנת לפי המלצת הדיאטנית.

 > 7-9 גרם חלבון
 

> כל מוצר שיוצא, נשקל ונארז עם חישוב 
הערך התזונתי ומספר היחידות למנה מומלצת.

> גודל המנה משתנה בהתאם למשקלו ולערך התזונתי .

>המוצרים מגיעים  בקופסאות אישיות  קטנות כדי
 שתוכלו לקחת אתכן לכל מקום ולאכול 

בהתאם לתפריט או סתם מתי שתרגישו צורך במתוק.
ונמכרים כחלק ממארזים.

>ממליצה להקפיא את המוצרים מיד כשמגיעים 
כדי לשמור על מקסימום טריות. המוצרים נשמרים 

בהקפאה חודשיים לפחות ( בטוח שייעלמו הרבה קודם).

אני תמר שילון, 
דיאטנית קלינית 

ושף קונדיטור.

skinny treat kit

*מינימום 200 ש“ח להזמנה.

אני שמחה להציג את ליין המארזים החדשים שלי 

+++
מארז מתוקים מאוזנים ומשלימים לדיאטה מבלי 

להתפשר על הטעם. המארז מתאים לשבועיים על בסיס
2 מנות ביניים יומיות .

המטרה של המארזים היא לתת לכן אופציה מגוונת 
לארוחת ביניים מתוקה ומספקת, כזאת שתוכל לסגור 

לכן פינה מתוקה מבלי לשבור את הדיאטה .

כל המוצרים נעשים בעבודת יד ובהקפדה מלאה על 
חומרי גלם סופר איכותיים , ללא חומרים משמרים , 

ללא סוכרים מוספים ובתוספת חלבון. 

 



 בלוק עד בלוק וחצי לפי דיאטת הזון >100-120  קלוריות 
 >1-2 נקודות של שומרי משקל  >מנת ביניים מאוזנת לפי                    

המלצת הדיאטנית > 7-9 גרם חלבון
 

השוקולדים ללא סוכר 
ויש אפשרות לשוקולד חלב/ מריר.

*מינימום 200 ש“ח להזמנה.

סניקרס
במארז של 14 יחידות

שוקולד ממולא בחלבון וקרמל ללא סוכר. חלבי.
14 יחידות במארז = 10.5 בלוקים

* 14 יחידות 100 ש“ח (נמכר כחלק ממארז)

* 18 יחידות 100 ש“ח (נמכר כחלק ממארז)

השוקולדים:

פרלינים וטראפלס- מארז מעורב

מגוון פרלינים וטראפלס ממולאים
בחלבון בטעמים :

גנאש חלבה חלבון/ גנאש פרלינה חלבון 
(אגוזי לוז- מזכיר נוטלה)/ גנאש חמאת בוטנים 

חלבון.  

* הטעמים משתנים כל פעם בהתאם למלאי.



 בלוק עד בלוק וחצי לפי דיאטת הזון >100-120  קלוריות 
 >1-2 נקודות של שומרי משקל  >מנת ביניים מאוזנת לפי                    

המלצת הדיאטנית > 7-9 גרם חלבון
 

בראוניז שוקולד
בראוניז כוסמין  שוקולד חלבון. ללא תוספת סוכר .

1 מנה = 2-3 יחידות . 
בכל קופסא יש 2 מנות = 4-6 יחידות .

₪ 7.5 למנה

כדורי שקדים לימון קוקוס
כדורים מקמח שקדים , קוקוס חלבון ולימון. (חלבי)

1 מנה= 2-3 כדורים

 

₪ 7.5 שח למנה

מיני בלונדיז
. מיני מאפינס חלבון בטעם וניל ושבבי בלונדי .

 מנה = 2-3 יחידות .
בכל קופסא יש 2 מנות = 4-6 יחידות.

₪ 7.5 למנה נמכר כחלק ממארז

המאפים:

*מינימום 200 ש“ח להזמנה.



 בלוק עד בלוק וחצי לפי דיאטת הזון >100-120  קלוריות 
 >1-2 נקודות של שומרי משקל  >מנת ביניים מאוזנת לפי                    

המלצת הדיאטנית > 7-9 גרם חלבון
 

מאפינס כתומים 
מאפינס דלעת וגזר עם חלבון ושיבולת שועל

 ללא תוספת סוכר. חלבון חלבי  .
1 מנה = 2-3 יחידות . 

בכל קופסא יש 2 מנות = 4-6 יחידות 

₪ 7.5 למנה

המאפים:
בראוניז בננה

בראוני על בסיס בננות . ללא קמח ביצים וסוכר.
 מכיל חלבון חלבי  .

1 מנה= 1 אצבע 
בכל קופסא יש 2 אצבעות = 2 מנות.

₪ 7.5 למנה

*מינימום 200 ש“ח להזמנה.



14 קופסאות לבחירה ( בכל קופסא 2 מנות) מתוך  :
בראוני בננה/ בלונדי בייטס/ בראוני כוסמין /

 כדורי שקדים לימון + ספיישל שבועי משתנה
>במארז זה ניתן לבחור 4 טעמים  

 

7 קופסאות לבחירה ( 2מנות בכל קופסא) מתוך:
בראוני בננה/ בלונדי בייטס/ בראוני כוסמין /

 כדורי שקדים לימון
>במארז זה ניתן לבחור 2 טעמים  

+                                                   
                                  שוקולדים לבחירה:

                                         14 סניקרס/ 14 באונטי/ 18 פרלינים 

 

 

 

bakes a whey         

סוגי המארזים

200 ש“ח למארז

200 ש“ח למארז

*מינימום 200 ש“ח להזמנה.

המארזים  דו שבועיים ומגיעים
 באריזות אישיות לפי מנה מומלצת 

 
.

choclate & bakes            



7 קופסאות לבחירה ( 2מנות בכל קופסא) מתוך:
בראוני בננה/ בלונדי בייטס/ בראוני כוסמין /

 כדורי שקדים לימון
>במארז זה ניתן לבחור 2 טעמים  

+                                                   
                                  שוקולדים לבחירה:

                                         14 סניקרס/ 14 באונטי/ 18 פרלינים 

 

 

 

ההזמנות מתקבלות בווצאפ/ טלפון.
הזמנות שמגיעות עד יום ג' 

מוכנות בדכ ביום ו' וניתן לאסוף 
בין 12-15 בתיאום.

כמובן שתלוי בעומס ומתי הזמנתם-
 תקבלו עדכון מתי מוכן בעת ההזמנה.

איסוף:

הזמנות:

איסוף עצמי, משכונת נחלת יצחק בת“א 
(מתקשרים מלמטה, אין צורך לחפש חניה)

במידה ורוצים ניתן לתאם עם שליח של גט למועד האיסוף 
תשלום – ניתן לשלם בביט או במזומן
על מנת לאשר את ההזמנה יש להעביר

 מחצית מהסכום בעת ההזמנה. 

נייד להזמנות  –052-2246827



צנצנות ממרחי חלבון

ממרח חלבון מאוזן

ניתן לאכול עם כפית או על פריכית / לחם .
בטעמים :  

פרוטלה- אגוזי לוז שוקולד
אוריאו שוקולד

חמאת בוטנים

הממרחים מגיעים בצנצנת של 200 מ“ל 
מחיר : 40 ש“ח 

*מינימום 200 ש“ח להזמנה. 


