
 

כל סגולות הבריאות שתוכלו להעניק למישהו היקר 

 מגש פירות אחד משלוח לכם ב

 

 

אם גם אתם מחפשים את המתנה המקורית לחג או למישהו היקר לכם, אין ספק שתוכלו 

לעשות זאת באמצעות משלוח מגש פירות מעוצב שיעביר את המסר שרציתם. יחד עם זאת, 

היום עם המודעות הגדולה לחשיבות של תזונה בריאה וכי יש להפחית בצריכת ממתקים 

ת טריים. ניתן לראות זאת בכך שאם בעבר הקינוח  ועוגות, עלתה הצריכה של פירות וירקו

באירועים משפחתיים או באירוח היה בעיקר ממתקים ועוגות, היום ניתן לראות כי זה הוחלף  

על ידי מגשי פירות בריאים, טעימים ומעוצבים בטוב טעם. בנוסף, אנשים רבים המארחים או  

טריים   מגשי פירותיט. מפיקים אירוע משלבים מגשי פירות כחלק אינטגרלי מהתפר

מלבד היותם מוסיפים שפע של סגולות בריאות וטעמים   -המשלבים פירות טריים לפי העונה

מה   – טובים, מגשי פירות אלו מוסיפים לכל אירוח ואירוע שלל של צבעים, סגנון ויוקרה ייחודי 

מרענן   שיבטיח אווירה של שמחה וחיוניות לכולם. מעט על הפירות הפופולאריים: האבטיח

https://bignews.co.il/fruit-trays/


. יתרון חשוב של  Cוויטמין  B, ויטמיני Aמים, ויטמין   90%ומרווה מכיוון שהוא מכיל מעל 

האבטיח: הוא משתן ובכך גורם לניקוי מעי הגס, הכליות וכן מרוקן את שלפוחית השתן. 

מספקים אנרגיה מהירה, מרווים ומעוררים ביותר. כמו כן הם מכילים פלבנואידים   -הענבים 

ון, המסייעים מפני התפתחות מחלות שונות כגון סוגי סרטן שונים, טרשת עורקים  נוגדי חמצ

, אבץ, אשלגן, Bוויטמיני   Cומחלות עיניים  שונות כמו קטרקט. בשל היותם מכילים ויטמין 

הפרי האקזוטי שניתן להתענג מטעמו הנהדר בלי לחשוב  -ברזל ומגנזיום. ולבסוף, הליצ'י 

,  C, ויטמין Bקלוריות ליחידה. כמו כן הליצ'י מכיל ויטמיני  10חות מ פעמיים, מכיוון שמכיל פ

אשלגן, ברזל, מגנזיום, חומצה פולית וזרחן. כמו כן הוא יעיל לתקינות מערכת העצבים,  

לתפקוד הורמונלי תקין ובבניית תאים בגוף בשל היותו מכיל חומצה פולית וזרחן התורם 

 לחיזוק העצמות בגוף. 

 

מגשי פירות הפכו זה מכבר למתנה  מלונות בצפון במר ללא ספק כי כאמור, ניתן לו

האולטימטיבית ליולדות בשל סגולותיהם הרבים. לצד מארזי הממתקים וזרי הפרחים ניתן  

לאות גם מגשי פירות. רבים יודעים כי למגשי פירות יש מגוון רחב של יתרונות לעומת  שאר 

כל מגש פירות מכיל את  הפינוקים ליולדות הם יפים, מעוצבים, מתוקים ובריאים. לא

היתרונות האל ועל מנת שהיולדת תוכל ליהנות ממגש הפירות בצורה מקסימלית  חשוב מאד 

להתאים את המגש לרצונות שלה. בהמשך המאמר ננסה להסביר כיצד מתאימים את מגש 

ן לא חסר אם כ הפירות ליולדת ועל מה יש צורך לשים לב כאשר מזמינים מגש ליולדת.

 פירות.  פירות העיקר שתבחרו בליצ'י מגשיבתחום המגשי  חדשות
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