
CARE AND INSTRUCTIONS

מדריך למשתמש

כדי להפיק את המירב מהחיים,
אתם צריכים להפיק את המירב מהאוכל שלכם!
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הוראות בטיחות חשובות
שמרו הוראות אלו

למען ביטחונכם, קראו בעיון את כל ההוראות לפני הפעלת הנוטרי-בולט 

שלכם.

בזמן שימוש במכשירים חשמליים, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות הבאים:
או  את הכבל, התקע,  אל תטבלו  פעם  אף  להימנע מהתחשמלות,  כדי  זהירות! 

הבסיס החשמלי של הבלנדר במים או נוזלים אחרים.
השימוש באביזרים שלא הומלצו על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלו או 

פציעה.
אין להשתמש במוצר זה עם כל סוג של מתאם או מכשיר להמרת מתח.

שימוש במתאמים וממירים נחשב כשינוי אסור על המוצר וככזה מבטל את 
תוקף האחריות. שימוש במוצר זה במקומות עם מפרט חשמלי שונה עלול 

לגרום נזק למוצר.
לוודא  יש  בשימוש.  לא  הוא  כאשר  מהחשמל  הנוטרי-בולט  את  לנתק  יש 
נוספים  חלקים  הוספת  פירוק,  הרכבה,  לפני  מהחשמל  מנותק  שהמכשיר 

וניקיון.
אין למשוך, לסובב או לפגוע בכבל החשמל.

אין לאפשר לכבל לעבור מעל השוליים של שולחן או דלפק.
אין לאפשר לכבל לגעת במשטחים חמים, כולל כיריים.

מעת לעת, יש לבדוק אם הכבל או התקע ניזוקו. אין להפעיל מכשיר כלשהו עם 
באופן  ניזוק  או  נפל  או  כראוי  מתפקד  לא  המכשיר  אם  פגומים.  תקע  או  כבל 

כלשהו, יש להפסיק את השימוש. צרו קשר עם שירות הלקוחות לקבלת עזרה.
הימנעו ממגע עם חלקים נעים.

או ערבוב המזון על  ומכשירים מלהב החיתוך בעת החיתוך  הידיים  הרחיקו את 
מנת להפחית את הסיכון לפגיעה אישית קשה או נזק למכשיר. ניתן להשתמש 

במגרד, אך ורק בזמן שהבלנדר / קוצץ המזון אינם פועלים.
לעולם אל תשאירו את הנוטרי-בולט ללא השגחה כשהוא בשימוש.
יש להשגיח מקרוב כשהמכשיר נמצא בשימוש על ידי או ליד ילדים.

אין לאפשר למנוע לפעול במשך יותר מדקה בכל פעם למניעת נזק בלתי הפיך 
למנוע. אם המנוע מפסיק לעבוד, נתקו את הבסיס החשמלי ואפשרו לו להתקרר 
תרמי  לנוטרי-בולט שלכם מפסק  שוב.  בו  לפני שתנסו להשתמש  במשך שעה 
החשמלי  הבסיס  המידה.  על  יתר  מתחמם  כשהוא  המכשיר  את  שמכבה  פנימי 

מתאפס כשהמכשיר מנותק והמפסק התרמי מתקרר.
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על מנת להפחית את הסיכון לפציעה, וודאו שבסיס הלהב מוברג היטב לכוס לפני 
הצבתו על הבסיס החשמלי והפעלת המכשיר.

אין להשתמש בנוטרי-בולט באוויר פתוח אם קיימת חשיפה לתופעות מזג אויר קר 
כמו גשם או תנאי מזג אויר רטובים אחרים.
הלהבים חדים. השתמשו בהם בזהירות.

לעולם אל תכניסו את הלהב לבסיס החשמלי מבלי לחבר תחילה את הכוס.
או  הצלב  להב  בהתקן  במלואו  יושב  שהוא  לוודא  מנת  על  האטם  את  בדקו 

הלהב השטוח לפני כל שימוש.
הנוטרי-בולט אינו מיועד לשימוש במיקרוגל. אין לשים את הכוסות, הבסיס 
החשמלי או האביזרים של הנוטרי-בולט במיקרוגל כיוון שעלול להיגרם נזק 

למכשיר.
על מנת להפחית את הסיכון לפציעה אישית או נזק למכשיר, הרחיקו את הידיים 

והמכשירים מלהב החיתוך.
למיכל  לגרום  עלול  מגזים  מצטבר  לחץ  מוגזים.  משקאות  פעם  אף  לערבב  אין 

להתנפץ, ולהסתיים בפציעה אפשרית.

להתחיל  יש  הערבוב.  לפני  הערבול  מכלי  אחד  אף  אל  חמים  נוזלים  להכניס  אין 
במצרכים קרים או בטמפרטורת החדר. מצרכים מחוממים יכולים ליצור לחץ פנימי 

בכלי הערבול האוטם, שעשוי לגרום להתפרצות עם פתיחת הכלי ולגרום לכוויה.
אין להפעיל את הנוטרי-בולט כשהכוס ריקה, דבר שעשוי להזיק למכשיר.

לחץ  ולייצר  להתחמם  למצרכים  לגרום  עשוי  המסתובב  מהלהב  החיכוך  זהירות! 
פנימי בכלי האטום. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מדקה אחת. אם הכלי חם 
למגע,אפשרו לו להתקרר לפני שתפתחו אותו בזהירות, כשהוא מכוון אל הרחק 

מגופכם.
אל תאפשרו לתערובת כלשהי שעורבלה לנוח בתוך הכלי האטום מבלי לשחרר 

את הלחץ הפנימי תחילה
אין לאפשר לתערובות שעורבלו לנוח פרקי זמן ארוכים מדי במיכל אטום. הסוכרים 
בפירות ובירקות עשויים לתסוס, ולגרום להצטברות לחץ ולהרחיב את הכלי, דבר 

שיכול לגרום למצרכים להתפרץ ולהשפריץ החוצה כשהכלי מוזז או נפתח.
נוזלים,  ללא  לערבל  כדי  המחלץ  הלהב  עם  בנוטרי-בולט  תשתמשו  אל  לעולם 

מאחר ודבר זה עלול להזיק ללהב.
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אזהרת אוורור!
הפעילו את הנוטרי-בולט רק על משטח מאוזן, והשאירו משטח ללא מכשולים 
מתחת וסביב הבסיס החשמלי כדי לאפשר זרימת אוויר מתאימה. חריצים והפת־
חים בתחתית המוצר נועדו לצורך אוורור כדי להבטיח פעולת מנוע מהימנה וכדי 

למנוע התחממות יתר.
אזהרה: כדי למנוע סכנת דליקה, על פתחי האוורור בבסיס החשמלי להיות נקיים 
מטליות  עיתונים,  כגון  דליקים  בחומרים  חסומים  לא  ולעולם  ממוך,  או  מאבק 

מטבח, מפיות או שטחונים.

אזהרה!
אם אתם נוטלים תרופות כלשהן, במיוחד תרופות להורדת כולסטרול, מדללי דם, 
תרופות להורדת לחץ דם, סמי הרגעה, או תרופות נוגדות דיכאון, התייעצו עם 

רופא לפני צריכה של מתכון נוטרי-בולט כלשהו.
הרשימה הבאה של זרעים וגלעינים מכילה כימיקלים המשחררים ציאניד לגוף 

כשהם נאכלים.
גלעיני   | תפוח  זרעי  בנוטרי-בולט:   הבאים  והגלעינים  בזרעים  להשתמש  אין 

דובדבן | גלעיני אפרסק |  גלעיני משמש | גלעיני שזיף.

הפעולה הסיבובית של הנוטרי-בולט מצריכה שימוש בנוזלים כדי ליצור משקאות 
מזינים שונים. המכשיר אינו מיועד לשימוש ככותש קרח, או ללא נוזלים. כדי ליצור 
משקאות מזינים קרים וטעימים, אנו ממליצים שתשתמשו בפירות קפואים ובנוזלים 
מקוררים. לחלופין, תוכלו להוסיף קרח מרוסק עד ל-52% מסך כל נפח הכוס, עם 
מים או נוזל אחר שמגיע עד לקו ."MAX—" אין לרסק קרח או פריטים קשים אחרים 
או לפגוע  ושימוש ממושך שכזה עשוי להכהות את הלהבים  נוזלים, מאחר  ללא 

בהם. יש לבדוק את הלהביםלפני כל שימוש.
אין להוציא את הכוס/להב מהבסיס החשמלי לפני שהמנוע נעצר לחלוטין. הוצאת 
לנזק  לגרום  עלולה  פועל  עדיין  החשמלי  שהבסיס  בזמן  הכוס/להב  מערכת 

ללהבים או למנוע. 
כדי לעצור את המנוע, סובבו את הכוס כדי לשחרר אותה אם היא במצב נעילה, 
והפסיקו ללחוץ על מערכת הכוס/להב כלפי מטה אם המכשיר במצב פולסים, 

והמתינו עד שהמנוע ייעצר לחלוטין.
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אמצעי בטיחות לניקיון
יש לשטוף את הלהבים (והכוסות) מיד לאחר השימוש על מנת למנוע מהפסולת 
להתייבש ולהידבק לכלים – אם יש צורך, השתמשו במברשת לניקוי כלים על מנת 

לנקות כל פסולת.
יש לשטוף ביד רק עם סבון כלים עדין ומים חמים (לא רותחים.)

יש לייבש מיד.
לפסולת מוצקה, יש למלא חצי כוס במים חמים (לא רותחים) עם סבון עדין. לאחר 
מכן, יש להתאים בסיבוב את הלהב, להושיב אותו על הבסיס ולהפעיל אותו במשך 

20-30 שניות. המשיכו עם צחצוח מהיר.
אין לשים את הלהבים במדיח הכלים. יש לשטוף ביד עם מים חמים וסבון עדין.

שימוש  תוך  הכלים  מדיח  העליון של  הנוטרי-בולט במדף  כוסות  את  לנקות  ניתן 
בתוכנית רגילה (לא אינטנסיבית.) אין לחטא את הכוסות והלהבים של נוטרי-בולט 

במים רותחים בשום אופן מאחר שהפלסטיק יתעקם והאטם יהרס. 
בזמן שטיפת הלהבים, אין לנסות להסיר את אטם הטבעת. יש לשטוף ביד עם מים 
הפיך  בלתי  לנזק  לגרום  עלול  הטבעת  אטם  את  להסיר  ניסיון  עדין.  וסבון  חמים 
יש  ניזוק,  ולגרום לדליפה. אם במועד מסוים האטם משתחרר או  לתצורת הלהב 

ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת תחליף של מחזיק להב של נוטרי-בולט.
שימו לב! יש לנקוט אמצעי זהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, בעת ריקון 

הקערה ובמהלך הניקוי.

שמרו הוראות אלו לשימוש ביתי בלבד

מעבד מזון שם: נוטרי בולט 
NB-101S :דגם

דירוג חשמלי: 222-242 וולט 02/62~ הרץ, 622 וואט לכל היותר
לשימוש ביתי בלבד

תוצרת סין
מתח  צריכת  שעה  וואט   860,223 פעולה:  בעת  זמן  ליחידת  חשמלית  אנרגיה  צריכת 

חשמלי במצב המתנה ליחידת זמן: לא תקף
קיבולת או גודל: 622 וואט.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מקורי של היצרן על ידי טכנאי 
מוסמך כדי למנוע סכנה.
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ניקיון הנוטרי-בולט
כולם שונאים לנקות, וזו רק סיבה אחת נוספת לכך שהנוטרי-בולט הוא חוסך זמן 

כל כך נפלא.

אזהרה:
יש לנתק תמיד את הנוטרי-בולט מהחשמל בשעת ניקיון או הרכבה.

שטיפת הנוטרי-בולט
כל כך קל לנקות את הנוטרי-בולט... פשוט שימו כל אחד מהחלקים (מלבד בסיס 
החשמל ומחזיקי הלהבים) במדף העליון של מדיח הכלים או רחצו ביד במים חמים 

עם סבון ושטפו.
אזהרה:

אין לשטוף את הלהבים במדיח הכלים. ניתן לשטוף את כוסות הנוטרי-בולט במדיח 
הכלים. יש לשטוף אותן במדף העליון של מדיח הכלים תוך שימוש בתוכנית רגילה 
(לא אינטנסיבית.) אין לחטא את הכוסות והלהבים של נוטרי-בולט במים רותחים 
בשום אופן מאחר שדבר זה יהרוס או יעקם את הפלסטיק ויזיק לאטם. שימו לב! יש 
הקערה  ריקון  בעת  החדים,  החיתוך  בלהבי  טיפול  בעת  זהירות  אמצעי  לנקוט 

ובמהלך הניקוי.

ניקיון יסודי
אם רכיבים מתייבשים בתוך הנוטרי-בולט, הפכו את הניקיון לקל באמצעות מילוי 
2/8 כוס במים חמים וסבון והבריגו את להב הטחינה. הניחו את התקן הכוס על 
התקועים  הרכיבים  שניות.   22-82 במשך  בולט  הנוטרי-  של  החשמלי  הבסיס 

ישתחררו, ובעזרת שפשוף קל תסיימו לנקות.

ניקיון הבסיס החשמלי של הנוטרי-בולט
לרוב הבסיס החשמלי לא מתלכלך, אבל אם תשכחו להדק היטב את הלהב על 

הכוס, נוזלים עלולים לנזול החוצה ולהגיע אל הבסיס וכפתורי ההפעלה.
כך תוכלו לנקות זאת.

שלב 1: הדבר החשוב ביותר הוא לנתק מהחשמל את הבסיס החשמלי!
שלב 2: יש להשתמש במטלית לחה על מנת לנקות את פנים וחוץ הבסיס החשמלי.

אין לטבול את הבסיס החשמלי במים או לשים אותו במדיח הכלים.
אין לשים ידיים או מכשירים בקרבת הלהב הפועל ואין להשתמש בידיים או במכשי־

מחובר  החשמלי  שהבסיס  בזמן  ההפעלה  כפתורי  את  למטה  לדחוק  כדי  רים 
לחשמל.

שמרו הוראות אלו לשימוש ביתי בלבד
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מבוא

מזל טוב לכבוד חוזה הבעלות החדש שלכם על החיים

מזל טוב לרגל הרכישה של נוטרי-בולט ממצה התזונה הראשון בעולם!
מידי  יותר  שמכילה  אופטימלית.  וחיוניות  לבריאות  בדרך  שבחרתם  נרגשים  אנו 

מזונות מעובדים עשירים בסוכר ומלח ופחות מידי פירות.

נדמה ששכחנו את מה שלמדנו בשיעורי המדע בבית ספר יסודי, שאנחנו מורכבים 
מתאים ושתאים זקוקים רק לשלושה דברים פשוטים על מנת לשרוד - מזון, מים 
ואוויר. יש לנו השפעה גדולה לגבי האם התאים שלנו בריאים או לא בריאים. אנו 
משפיעים בכל פעם שאנו מכניסים משהו לפה שלנו. אם אנחנו מחליטים לאכול 
את  משמעותית  להגדיל  בוחרים  אנחנו  וסוכר,  מעובד  בשומן  עתירות  ארוחות 

הסיכון לחלות בסרטן, סכרת ומחלות לב.

למרבה המזל, אתם, כבעלים של נוטרי-בולט, בחרתם להעניק לגופכם את רמת 
התזונה הגבוהה ביותר האפשרית - מזון ממוצה תזונתית! 

עם  משפיעה.  כה  החלטה  קבלת  על  ברכות  נהדר.  ולהרגיש  לשגשג  בחרתם 
נוטרי-בולט הכי קל לעלות על הדרך לבריאות אופטימלית - ולהישאר בה.

הערה: 
המידע במדריך ובספר המתכונים שלנו לא משמש כתחליף לטיפול בריאותי 

רגיל. התייעצו ברופא תמיד בנוגע לבריאות ותזונה.
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האם אני בריא?

הדרך הטובה ביותר להעריך את הבריאות הנוכחית והעתידית שלכם היא לשאול 
את עצמכם:

לנו הרבה  יש  איך אנחנו מרגישים ברגע זה? האם אנחנו מרגישים נהדר? האם 
מרץ? האם אנחנו מרגישים יפים? ללא כאבים? מוכנים לכבוש את העולם?

או האם אנחנו מרגישים שמנים? עייפים? אומללים? חולים? או פשוט מיואשים?

הגיע הזמן להסתכל על עצמכם ולשאול: האם האוכל שלנו הופך אותנו לחזקים 
יותר בפני מחלות מתישות? או אולי הוא מחליש אותנו, מקשה על הגוף  וחסינים 

שלנו לעשות את מה שנחוץ כדי להישאר בריא?

אנחנו מה שאנחנו אוכלים!
מי תהיו מחר? או כשתגיעו לגיל 40? 60? 80?

איך אני מרגיש היום?

מטרות חדשות:

תאריך: __/__/__
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הנוטרי-בולט אינו דומה
לאף בלנדר שיש לך בבית!

הנוטרי-בולט הוא
ממצה תזונתי.
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לכל תא בגוף שלנו יש תוחלת חיים, וכשהוא מת הוא מוחלף בתא חדש. במהלך 7 
יווצר מחדש. תהליך החלפת התאים המרתק  השנים הבאות כל תא בגוף שלנו 
הזה מאוד מורכב ואף מעט לקוי. התאים החדשים לעיתים קרובות מכילים שגיאות 
קטנות וזו הסיבה שאנחנו מזדקנים. תהליך ההזדקנות מואץ לפי כמות הרדיקלים 
אלכוהול  שתיית  עישון,  כמו  מעשים  יומי.  בסיס  על  קולטים  שאנחנו  החופשיים 
ואכילת מזונות לא בריאים מאיצים את תהליך ההזדקנות ומביאים אותנו למסלול 

המהיר לפיתוח מחלות.
להיות בריאים, והכי חשוב, להזין את עצמנו במשון בריא, מאט את תהליך ההזדק־

נות, וכך אנו יכולים למצות את ההנאה מכל יום.

הנוטרי-בולט הופך את ההזנה של כל אחד מהתאים שלנו במזונות-על בריאים, 
מזינים ונספגים בקלות  בכדי להשיג בריאות אופטימלית לכל כך קלה וטעימה. 
העוצמה של הנוטרי-בולט סוחטת מהמזונות שאנו אוכלים ושותים בכל יום טיפה 
וטיפה של נוגדי חמצון שנלחמים במחלות, אומגה 3 שמקלים על כאבי מפרקים 

וחלבונים מחזקי שרירים.

כדי להפיק את המרב מהחיים, אתם צריכים להפיק את המרב מהאוכל שלכם!
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מה תעדיפו לאכול?

1/8 כוס
של זרע פשתן ממוצה בנוטרי-בלוט

או

או

100
פרוסות לחם מחיטה מלאה

60
כוסות ברוקולי
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האם אתם אוכלים את האוכל שלכם?

חשבו על אכילה של אשכול ענבים אדומים. אתם מוציאים חופן מהגבעול, שוטפים 
אותם, מכניסים אחד לפה ויורקים החוצה את הזרעים. לו הייתם סוחטים את אותם 
והזרעים במסננת. אבל האם  ענבים, מסחטת המיץ היתה לוכדת את הקליפות 
הוכיחו שהרמות הגבוהות ביותר של  ענבים  על  ידעתם שמעל ל-100 מחקרים 
חומרים מזינים נמצאות בעיקר בגבעול, בקליפה ובזרעים של הענבים ולא בחלק 

העסיסי האמצעי?

בדיוק כך! רבים מהיתרונות הבריאותיים שאנו מקווים להשיג מגיעים מקבוצה של 
חומצות  פלבונואידים,  פוליפנולים,  הנקראות:  במחלות  שנלחמים  חמצון  נוגדי 
בריכוז  נמצאים   - בענבים  ביותר  המועילים  הפוליפנולים   - ורזברטול  פנוליות 
התזונה  את  לזרוק  להפסיק  הזמן  הגיע  משליכים.  שאנו  ביותר בחלקים  הגבוה 
החיונית ומונעת המחלות הזו לפח האשפה! הנוטרי-בולט מאפשר למשתמשים 

בו גישה לחומרים מזינים ביותר שאחרת יתבזבזו.

זה די פשוט: כדי לצרוך את אותה כמות של אנזימים חוסמי סרטן שנמצאים ב- 
1/8 כוס של זרעי פשתן סחוטים, נצטרך לאכול בערך 60 כוסות ברוקולי טרי או 
וכמה  פשתן  זרעי  של  כוס   1/8 שנוסיף  או  מלא.  מקמח  לחם  של  פרוסות   100
שניות  תוך  טעים  ופשתן  יער  פירות  משייק  ונהנה  לנוטרי-בולט,  יערב  פירות 

ספורות!
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החשיבות של אכילת מזון ממוצה תזונתית

בעולם העסוק שלנו, לרוב אנו לא לוקחים את הזמן כדי לאכול בריא או ללעוס 
היטב את האוכל שלנו. הרגלים אלה יוצרים עבודה נוספת למערכת העיכול שלנו 
שנלעס  תזונתית  מבחינה  ריק  ממזון  מזינים  חומרים  להפיק  מנסה  שהיא  כיוון 

באופן גרוע. 
לאורך זמן, הלחץ הזה מפחית את הכוח של אנזימי העיכול. האנזימים המותשים 
הללו, בשילוב עם חומצות קיבה מוחלשות כתוצאה מההזדקנות, גורמים למערכת 
העיכול שלא יכולה לפרק מזונות במידה מספקת בשביל לגשת ולהפיק תועלת 
את לספוג  מצליח  לא  שלנו  כשהגוף  שבתוכם.  החיוניים  המזינים  מהחומרים 

החומרים המזינים הללו יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, אנו הופכים חלשים יותר 
ויותר ומגיעים יותר לחולי ומחלות כרוניות.

תוספים יכולים לספק הקלה לבעיה של ליקוי תזונתי, אבל הגוף שלנו לא נועד 
יכולים  שהם  בעוד  מזון.  שאינם  מקורות  על-ידי  שסופקו  מזינים  חומרים  לעבד 
להביא תועלת עד רמה מסויימת, תוספים אינם בשום אופן תחליף לתזונה נכונה 

כיוון שגוף האדם מיועד להשיג חומרים מזינים ממזונות מלאים לא מעובדים.

לכל בגישה  קשיים  שלנו  העיכול  למערכת  יש  בריא,  אוכלים  כשאנו  אפילו 
הדרך  אוכלים.  שאנו  במזונות  שנמצאים  ופיטונוטריינטים  מינרלים  הוויטמינים, 
הבטוחה ביותר לוודאר שהגוף שלנו מקבל את התזונה שהוא צריך היא דרך מיצוי 
תזונתי. כשפירות, זרעים ואגוזים מתפרקים לצורת העיכול הטובה ביותר שלהם 
לפני שצורכים אותם, מערכת העיכול יכולה לספוג בקלות את המיטב שיש להם 

להציע. למרבה המזל, הנוטרי-בולט עושה בדיוק את זה.

הערה:
המידע במדריך ובספר המתכונים שלנו לא משמש כתחליף לטיפול בריאותי 

רגיל. התייעצו ברופא תמיד בנוגע לבריאות ותזונה.
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על הנוטרי-בולט

הנוטרי-בולט לא דומה לשום בלנדר אחר שנמצא בשוק. מנוע 600 הוואט שלו, 
להב הסחיטה החדישה והפעולה הציקלונית הייחודית של הנוטרי-בולט מפרקים 
הניתנים  לחלקיקים  אוכלים  שאנו  הצמחים  של  והגבעולים  הזרעים  הצפת  את 
לשתייה, ומשחררים את המגוון השלם של החומרים המזינים שנמצאים בתוכם. 
עם  יכולים להתמודד  לא  רגילים  ערבוב באמצעות בלנדרים  או  לעיסה, סחיטה 

העוצמה של הממצה התזונתי של הנוטרי-בולט.

והמגנזיום בתוך זרעי האבטיח,  הממצה התזונתי, מכרה הזהב של האבץ  עם 
העושר של חומצת השומן של האומגה 3 והאנזימים הבריאים בזרעי האוכמניות 
 - ביולוגית  לזמינים  הופכים  הברוקולי  גבעולי  של  העוצמה  רבי  החמצון  ונוגדי 
מוכנים לספיגה אופטימלית לתוך מחזור הדם! התכוננו לחוות את הריגוש שחיים 

בריאים ונכונים מספקים!
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החשיבות של בריאות וחיוניות

”אם אנו אוכלים לא נכון, אין רופא שיכול לרפא אותנו. אם אנו אוכלים נכון, אין שום 
צורך ברופא“ ויקטור ג‘י. רוצ‘ין

תטפחו  אם  לבריאותם.  לסייע  יכולה  תזונתית  ממוצים  מזונות  שפע  של  אכילה 
אורח חיים בריא ותספרו לגופכם את התזונה החיונית שלה הוא ראוי, תוכלו לצפות 

לראות את השינויים הבאים:

.pH פנימי מאוזן
.שיער, עור וציפורניים יפים

.סיכון מופחת למחלות כרוניות
.מצב רוח משופר
.אנרגיה מוגברת

.ביצועים אתלטיים מוגברים
.עיכול משופר (ירידה בעצירות, גזים, נפיחות ותסמונת המעי הרגיז)

.שינה טובה יותר
.כולסטרול נמוך יותר

.לחץ דם נמוך יותר
.תנאי סוכרת וטרום סוכרת מוקלים

.ירידה במשקל
.מראה צעיר יותר, עור בוהק עם פחות קמטים מובחנים וגמיש יותר
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להב טחינה אחד

להב סחיטה
חדיש אחד

בסיס חשמלי 
אחד

עם מומנט גבוה

כוס גבוהה
אחת
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הדרך לחיוניות משופרת!

מה אתם מקבלים:

הנוטרי-בולט מגיע עם 12 חלקים

2 מכסי איטום לשמירה
על טריות המזון

1 כוס קצרה עם ידית
ועם טבעת אחת

לשתייה נוחה

1 כוס קצרה
עם טבעת אחת

לשתייה נוחה וידית

1 תזנואי כיס
באנגלית

1 הוראות שימוש
וספר מתכונים באנגלית
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נוטרי בלאסט

MAX הוסיפו נוזלים עד לקו
הוסיפו קרח

(אפציונלי - רק עד ל-25%
מסך כל רכיבי הבאלסט שלכם)

הוסיפו ”ממריץ“
(אופציונלי)

50% פירות
(כמה סוגים שניתן!)

50% עלים ירוקים
(2 כוסות = מנה אחת)

הערה!
נוזלים  להוסיף  יש   .1
ערבות  לפני  תמיד 

הנוטרי-באלסט
יותר  תמלאו  אל   .2
וודאו  הכוס!  את  מידי 
והנוזלים  שהמצרכים 
עוברים  אינם  שלכם 

את הקו המקסימאלי.
קרח  תוסיפו  אל   .3
הקרח   25% מ-  יותר 
לסך  האופציונאליים 

כל מצרכי הבלאס.

אזהרה!

זרעי  כל  לא  להפליא,  להועיל  יכולות  תזונתיות  שתמציות  בעוד  מזיקים:  זרעים 
וקליפות הפירות נוצרו שווים. הזרעים והגלעינים הבאים מכילים כימיקלים שמשח־

הבאים  ובגרעינים  בזרעים  תשתמשו  אל  נאכלים.  כשהם  לגוף  ציאניד  ררים 
בנוטרי-בולט:

זרעי תפוחי עץ | גלעיני דובדבנים | גלעיני אפרסקים | גלעיני משמשים | גלעיני שזיפים

ליצור משקאות  הפעולה הסיבובית של הנוטרי-בולט מצריכה שימוש בנוזלים כדי  הערה: 
מזינים שונים. המכשיר אינו מיועד לשימוש ככותש קרח, או ללא נוזלים. כדי ליצור משקאות 
מזינים קרים וטעימים, אנו ממליצים שתשתמשו בפירות קפואים ובנוזלים מקוררים. לחלופין, 
תוכלו להוסיף קרח מרוסק עד ל-25% מסך כל נפח הכוס, עם מים או נוזל אחר שמגיע לקו 
MAX. אין לרסק קרח או פריטים קשים אחרים ללא נוזלים, מאחר ושימוש ממושך שכזה עשוי 

להכהות את הלהבים או לפגוע בהם. יש לבדוק את הלהבים לפני כל שימוש.
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הדרך לחיוניות משופרת

מה זה נוטרי-בלאסט?

שלכם  המערכת  את  להזין  שנועד  תזונתית  ממוצה  משקה  הוא  הנוטרי-בלאסט 
מגוון בקלות.  לספיגה  הניתנים  וירקות  פירות  של  יתן  הנ  ככל  רבות  במנות 

50% ירקות עלים ירוקים,  האפשרויות פועלות לפי נוסחה בסיסית מאוד פשוטה: 
50% פירות ו-1/4 כוס של זרעים, אגוזים או תמריצי על. הוסיפו מספיק מים כדי 

לכסות את המרכיבים, התאימו בסיבוב את הלהב וערבבו.

הנוטרי בלאסט משמש כמשקה אידיאלי לארוחת בוקר, אבל אתם יכולים להינות 
מתזונה ממוצת בכל זמן של היום! תופתעו לגלות כמה בעלי מרץ ובריאים תרגישו 

מדי יום כתוצאה מההנאה מהנפלאות של ממצה נהדר זה!

בחוברת למתכונים  הצעות  (ראו  ביום  אחת  נוטרי-בלאסט  מנת  עם  התחילו 
המתכונים). כשתתחילו להרגיש את היתרונות המופלאים שמלווים דיאטה עשירה 
במזונות ממוצים תזונתית, הרגישו חופשי להנות משתי מנות נוטרי-בלאסט ביום. 
אושר  של  הכללית  והתחושה  נפשית  בהירות  נינוחה,  שינה  גבולות,  חסר  מרץ 
הנובעים מתזונה נכונה מצפים לכם! ככל שתשמרו יותר בנוטרי-בולט, כך תרגישו 

יותר טוב!

לטיפול  כתחליף  משמש  לא  שלנו  המתכונים  ובספר  במדריך  המידע  הערה: 
בריאותי רגיל. התייעצו עם רופא תמיד בנוגע לבריאות ותזונה.
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אופן הפעולה

סחיטה

1. מלאו את המוצרים אל תוך הכוס הגבוהה או הקצרה
2. הוסיםו נוזלים לפי בחירתכם עד לקו ה-MAX (הנוזלים 

הינם חובה.!)

3. סובבו את להב הסחיטה על הכוס הגבוהה והדקו ביד 
כדי לוודא שהכלי אטום.

4. לחצו על הכלי כשצידו של הלהב כלפי מטה לעבר 
הבסיס החשמלי.

יותר מדקה  לא  כדי לסחוט למשך  וסובבו  לחצו למטה 
אחת. אם יש צורך בסחיטה נוספת, המתינו דקה אחת, 
עד  דקה  של  במרווחים  הסחיטה  הליך  על  חזרו  ואז 
לשלוש פעמים פעמים לפי הצורך כדי להשיג את המרקם 

המבוקש.
אם יש צורך ביותר מ-3 סחיטות בנות דקה אחת, אפשרו 
לאחר  דקות   2-3 למשך  להתקרר  הממונע  לבסיס 

הסחיטה השלישית לפני שתתחילו את הסיבוב הבא.
התרחושותו.  בזמן  הסחיטה  תהליך  את  לראות  תוכלו 
עקבו אחר המרקם. הנוטרי-בלאסט שלכם מוכן כשהוא 

נרראה חלק וקרמי.

5. כדי לכבות את הנוטרי-בולט, פשוט סובבו לכיוון הנגדי 
ללחוץ  והפסיקו  הלשוניות  את  לשחרר  כדי  ימין)  (לצד 
ייעצר  החשמלי  שהבסיס  מרגע  הכוס.  על  מטה  כלפי 

לחלוטין, הוציאו את הכוס מהבסיס החשמלי.

לרכיבים  לגרום  עלול  טחינה  או  סחיטה  בזמן  המסתובב  מלהב  החיכוך  זהירות: 
לו  אפשרו  מידי,  יותר  מתחמם   הכלי  אם  האטום.  בכלי  פנימי  לחץ  וליצור  להתחמם 

להתקרר לפני שתפתחו אותו בזהירות כשהוא מופנה הרחק מגופכם.
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טחינה
להב הטחינה מיועד להפכית רכיבים יבשים לאבקות.
הלהב מושלם לטחינת שיבולת שועלף אגוזים וזרעים

1. מלאו את המצרכים אל תוך הכוס הקצרה.

2. התאימו בסיבוב את להב הטחינה לראש הכוס.

3. הניחו את הכוס על הבסיס הממונע. לחצו כלפי מטה 
וסבבו כדי לנעול את המנוע.

4. טחנו את המצרכים שלכם עד שתשיגו את המרקם 
המבוקש.

5. כדי לכבות את הנוטרי-בולט, פשוט סובבו לכיוון הנגדי 
ללחוץ  והפסיקו  הלשוניות  את  לשחרר  כדי  ימין)  (לצד 
ייעצר  החשמלי  שהבסיס  מרגע  הכוס.  על  מטה  כלפי 

לחלוטין, הוציאו את הכוס מהבסיס החשמלי.
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טכניקת פולסים

בזמן  הרכיבים  את  מתחלב  הוא  חזק,  כך  כל  הנוטרי-בולט  של  שהמנוע  משום 
בצלים או  גדולות,  חתיכות  עם  סלסה  כגון  מזון  להכין  כשרוצים  לכן  סחיטה. 

שחתוכים לחתיכות גסות, יש להשתמש בטכניקת הפולסים. נדרש מעט זמן כדי 
להתרגל לפולסים, אך מרגע שתתפסו את העניין תהיו מקצוענים תוך זמן קצר.

מאוד גדולה  במהירות  הכוס  על  מטה  לוחצים  פשוט  פולסים,  להפעיל  כדי 
טפיחה  גסות,  לחתיכות  לחתוךל  מבקשים  שאתם  מזון  עבור  מיד.  ומשחררים 

מהירה על החלק העליון של הכוס היא כל אשר דרוש.
את  שתקבלו  עד  בשנית  וטפחו  לחלוטין,  להיעצר  ללהבים  אפשרו  מכן  לאחר 

המרקם המבוקש.

הסוד: הטריק לפוסלים מוצלחים הוא לוודא שהמכשיר אינו מחליק בטעות למצב 
”נעילת הפעלה“ כדי למנוע מצב זה, פשוט השתמשו ביד השנייה כדי להפעיל 

לחץ נגדי לכיוון השעון על הכוס בזמן שאתם יוצרים פולסים.

1. כדי להתחיל, החזיקו את הכוס בבסיסה והפעילו לחץ נגד כיוון השעון עליה, כדי 
למנוע את נעילתה.

להפעיל  המשיכו  מיד.  ושחררו  הכוס  ראש  על  טפחו  השנייה,  היד  2. באמצעות 
פולסים עד שתקבלו את המרקם הרצוי.
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טכניקת ניעור
מים  די  הכנסתם  שלא  או  במצרכים,  הכוס  את  מידי  יותר  מלאתם  לעיתים, 
לרכיבים  קשה  כך  התערובת.  של  הדחיסות  את  להגדיל  עשויות  התוצאות 
שלכן  מהרכיבים  חלק  אם  ללהב.  למטה  להגיע  הכוס  ראש  לקראת  שנמצאים 

מתקשים להגיע למטה אל הלהב, פשוט השתמשו בטכניקת הניעור.

טכניקת הטפיחות
אזור  אל  לנוע  במקום  הכוס  צידי  אל  שנצמדים  במיוחד  עקשניים  רכיבים  עבור 

החיתוך, פשוט השתמשו בטכניקת הטפיחות.

1. הוציאו את הכוס ואת הלהב מהבסיס החשמלי.

2. כשאתם מחזיקים את הכוס ואת מערכת הלהב ביד, 
נערו אותם כמו שייקר של קוקטיילים. לאחר מכן החזירו 

אותם אל הבסיס החשמלי.

לכיוון  סובבו  פשוט  הנוטרי-בולט  את  לכבות  כדי   .3
והפסיקו  הלשוניות  את  לשחרר  כדי  ימין)  (לצד  הנגדי 
על הכוס. מרגע שהבסיס החשמלי  כלפי מטה  ללחוץ 

עצר לחלוטין, הסירו את הכוס מהבסיס החשמלי.

מהבסיס  הלהבים  מערכת  ואת  הכוס  את  הסירו   .1
החשמלי וטפחו על הכוס ועל הלהב של משטח העבודה 

כדי לאלץ את הרכיבים לנוע למטה אל הלהבים.

החשמלי  הבסיס  על  הלהב  ואת  הכוס  את  הניחו   .2
וסיימו את עיבוד המצרכים.

לכיוון  סובבו  פשוט  הנוטרי-בולט  את  לכבות  כדי   .3
והפסיקו  הלשוניות  את  לשחרר  כדי  ימין)  (לצד  הנגדי 
על הכוס. מרגע שהבסיס החשמלי  כלפי מטה  ללחוץ 

עצר לחלוטין, הסירו את הכוס מהבסיס החשמלי.
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ניקיון הנוטרי-בולט
כולם שונאים לנקות, וזו רק סיבה אחת נוספת לכך שהנוטרי-בולט הוא חוסך זמן 

כל כך נפלא.

אזהרה:
יש לנתק תמיד את הנוטרי-בולט מהחשמל בשעת ניקיון או הרכבה.

שטיפת הנוטרי-בולט
כל כך קל לנקות את הנוטרי-בולט... פשוט שימו כל אחד מהחלקים (מלבד בסיס 
החשמל ומחזיקי הלהבים) במדף העליון של מדיח הכלים או רחצו ביד במים חמים 

עם סבון ושטפו.
אזהרה:

אין לשטוף את הלהבים במדיח הכלים. ניתן לשטוף את כוסות הנוטרי-בולט במדיח 
הכלים. יש לשטוף אותן במדף העליון של מדיח הכלים תוך שימוש בתוכנית רגילה 
(לא אינטנסיבית.) אין לחטא את הכוסות והלהבים של נוטרי-בולט במים רותחים 
בשום אופן מאחר שדבר זה יהרוס או יעקם את הפלסטיק ויזיק לאטם. שימו לב! יש 
הקערה  ריקון  בעת  החדים,  החיתוך  בלהבי  טיפול  בעת  זהירות  אמצעי  לנקוט 

ובמהלך הניקוי.

ניקיון יסודי
אם רכיבים מתייבשים בתוך הנוטרי-בולט, הפכו את הניקיון לקל באמצעות מילוי 
2/8 כוס במים חמים וסבון והבריגו את להב הטחינה. הניחו את הכוס על הבסיס 
החשמלי של הנוטרי- בולט במשך 22-82 שניות. הרכיבים התקועים ישתחררו, 

ובעזרת שפשוף קל תסיימו לנקות.

ניקיון הבסיס החשמלי של הנוטרי-בולט
לרוב הבסיס החשמלי לא מתלכלך, אבל אם תשכחו להדק היטב את הלהב על 

הכוס, נוזלים עלולים לנזול החוצה ולהגיע אל הבסיס וכפתורי ההפעלה.
כך תוכלו לנקות זאת.

שלב 1: הדבר החשוב ביותר הוא לנתק מהחשמל את הבסיס החשמלי!
שלב 2: יש להשתמש במטלית לחה על מנת לנקות את פנים וחוץ הבסיס החשמלי.

אין לטבול את הבסיס החשמלי במים או לשים אותו במדיח הכלים.
אין לשים ידיים או מכשירים בקרבת הלהב הפועל ואין להשתמש בידיים או במכשי־

מחובר  החשמלי  שהבסיס  בזמן  ההפעלה  כפתורי  את  למטה  לדחוק  כדי  רים 
לחשמל.

שמרו הוראות אלו לשימוש ביתי בלבד
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הדרך לחיוניות משופרת!

מנות נוטרי-בלאסט: הכינו במהירות הבזק!

הכנת יצירות המופת התזונתיות הללו נמשכות שניות בלבד!
הטעם של מנות הנוטרי-בלאסט נפלא, ההכנה שלהן מהנה והן קלות לניקיון!

חלופה לארוחות כבדות!
רוב האנשים מסתפקים במנת נוטרי-בלאסט אחת לארוחת הבוקר, אבל הרגישו 
יותר בבוקר אם אתם רעבים. חטיף גרנולה  חופשיים לאכול חטיף בריא מאוחר 
מדגנים מלאים, ביצה קשה או יוגורט יסייעו לכם עד לארוחת הצהריים. ראו את 
תוכנית המעבר למזונות-על בת ששת השבועות בעמוד 56 של החוברת אנגלית 
בשביל רעיונות נהדרים לארוחות או חטיפים ודרכים חדשות לשלב את הנוטרי-

בלאסט בחיים שלכם!
הרגישו את ההבדל!

הוספה של חמש עד עשר מנות של פירות וירקות נאים וממוצים תזונתית לשגרת 
היום שלכם תשפיע נפלאות ע האופן שבו אתם נראים ומרגישים. ראשית, תבחינו 
בריאות  של  להרגשה  תזכו  שנית,  בכם!  שהייתה  תאמינו  שלא  אנרגיה  בפרץ 
כללית-פחות כאבים, שינה עמוקה יותר, מערכת חיסונית חזקה יותר, ומצב רוח 
ורמות אנרגיה מאוזנים יותר. התהליך הזה יכול להתרחש במהירות רבה, ואתם 
תמשיכו להרגיש טוב יותר ויותר בזמן שתמשיכו להנות ממזונות ממוצים תזונתית.

הבחינו  בהבדל!
תוך מספר ימים, תתחילו להבחין בהבדל - עוד קצת מקום פנוי בקו המותניים של 
המכנסיים שלכם, עור זוהר, שיער מבריק, ניצוץ בעיניכם. אנשים יתחילו להחמיא 
לכם על המראה. תיהנו מהמחמאות - הן מגיעות לכם! מי ידע שיהיה כל כך קל 

להרגיש עד כדי כך טוב? המשיכו את ההתקדשמות המרשימה.

אין דבר שמרגיש טוב יותר מלהרגיש טוב
העור  מצב  שלכם,  היומית  הנוטרי-בלאסט  תוכנית  עם  מתקדמים  שאתם  ככל 
שלכם ישתפר ותתעררו רעננים. ייתכן שתשילו מספר קילוגרמים, ואולי רמות לחץ 
הדם והכולסטרול שלכם ירדו. עדיין, ללא קשר לשינוי שיופיע, אין ספק שתרגישו 
הרבה יותר טוב מאשר אתם מרגישים ברגע זה. זו לא דיאטה שתסבלו במהלכה, 
אלא בחירת סגנון חיים שתרצו לדבוק בה. תרגישו כל כך טוב להוסיף מזון ממוצה 
תזונתית לדיאטה שלכם שלא תרצו להפסיק! ככל שתוסיפו עוד, כך תרגישו טוב 

יותר, ואין דבר שמרגיש טוב יותר מלהרגיש טוב!
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תעודת אחריות

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר 
שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים 
ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם 

על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.

הקונה  כלפי  המכירה  מיום  חודשים   12 למשך  הינה  זו  תעודה  לפי  אחריותנו 
הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא 

הסכמתנו תחילה. 
מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר 

לפי שיקול דעתנו:
א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או 
ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה  ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול 
בהם.

כל  בה  מולאו  לא  אם  או  וחתימתו  המוכר  חותמת  ללא  זו  לתעודה  תוקף  אין 
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.
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לקוחות יקרים
ופרטי  לנו לתת את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם  כדי לאפשר 

המוצר ושלחו אלינו בדוא תול שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

81220 יבנה   13058 ת.ד.   1 הירמוך  רח‘  בע“מ  והפצה  שיווק  או.אי.ג‘י.  חברת 
Email: info@oig.co.il  |  08-9327049 פקס:   |  08-9327050 טלפון: 

www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה
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רשימת תחנות שירות


