Whispers Lingerie

חנות קונספט
נשית נפתחה
בשדרות אלרוב ממילא ירושלים≠ Whispers
 ¨Lingerieהחנות משתרעת על פני יותר מ∞∞¥
מטר Æהמקום מציעה קולקציית הלבשה אישית
ממבחר מותגי לנזßריי¨ מלווים בקרמים לגוף¨
קולקציית הלבשה אישית לכלות¨ לבוש חוף¨ בגדי
בית וכושר¨ ועוד Æוויספרס¨ ממוקמת בתוך הבניין
המקורה במתחם ממילא המעניק חווית קניה אישית
וייחודית תוך מחשבה והקפדה רבה על הפרטים
הקטנים Æגולת הכותרת הוא מתחם הספא היוקרתי
שנותן לכל אישה את הטיפול המיוחד בשבילה¨
פדיקור מניקור¨ טיפולי פנים קוסמטיקה ועוד מבחר
טיפולים ÆÆÆחוץ ממבחר רחב של פריטי הלבשה
תחתונה ומניקור פדיקור בתוך החנות¨ היתרון
הרציני עשרה אחוזים מכלל הכנסות החנות יוקדשו
מדי שנה לטובת מלגות לנשים ולעמותות וארגוניםÆ

תחליב רחצה בניחוח
פריחת הדובדבן

סדרת תחליבי הרחצה המצליחה של פינוק
מבית יוניליוור אשר הושקה לפני כשנה
והרחיבה את מותג השיער האהוב והוותיק
לתחום תחליבי הרחצה¨ מציעה לרגל הקיץ
ניחוח מרענן  פריחת הדובדבן Æניחוח פריחת
הדובדבן¨ כמו יתר המוצרים בסדרה מתאפיין
במרקם עדין ומפנק ובניחוח מדהים של
פריחה ורעננות Æהצגת תחליב הרחצה פינוק
בניחוח פריחת הדובדבן תלווה בקמפיין
נרחב¨ באמצעי המדיה השונים¨ באמצעות
פרסום מימד Æהקמפיין יתקשר את סדרת תחליבי
הרחצה של פינוק עם דגש על ניחוח הקיץ Æמחיר
מומלץ לצרכן∫ Æ₪ ±≤Æππ≠±≥Æππ

סוד מרענן לקיץ

בימים אלו משיקה חברת
הנקל סוד מהדורה מיוחדת של
אבקת כביסה ומרכך בניחוח
תואם ומרענן Æאבקת הכביסה סוד
מבושמת במיוחד הודות למרכיבים
המיוחדים החודרים לסיבי הבד כך שהניחוח נשאר זמן
רב לאחר הכביסה Æניתן להשיג בכל רשתות השיווק
ובחנויות המובחרות

סנו אנטי קאלק

משטחים רבים¨ במיוחד באזור המטבח¨
סובלים מבעיה כפולה∫ אבנית ושומנים Æסנו
אנטי קאלק¨ מסיר אבנית ושומנים נותן לכם
פתרון מושלם במוצר אחד Æסנו אנטי קאלק רב
שימושי עם  ¥פעולות מנצחות∫ מסיר אבנית¨
שומן¨ חלודה ולכלוך קשה במיוחד Æלהשיג
בתרכיז ≤ ליטרים ≠ חסכוני ובתרסיס נוח וקל
לשימוש  מתיזים ומנקים ללא מאמץÆ

סנו ריצפז פרש בניחוח לימון

סדרת סנו ריצפז פרש  ¥באחד יוצאת עם ניחוח
חדש בריח לימון Æסנו ריצפה פרש  ¥באחד 
מנקה¨ מבשם¨ מגן ומבריק Æלניקוי יסודי של כל
סוגי הרצפות∫ מרצפות¨ קרמיקה¨ טרצו¨ גרניט
פורצלן¨ שיש ועוד Æמומלץ לרצפת אבן¨ שיש
וקרמיקה Æמבריק את הרצפה ללא סכנת החלקהÆ
ניתן להשיג בארבעה ניחוחות מרעננים נוספים∫
מאסק¨ לילך לבנדר¨ פסיפלורה¨ יסמין ואפרסקÆ

¢מרפאות אלישע
אסתטיקס ¢מתחדשים

¢מרפאות אלישע אסתטיקס ¢רשת
המרפאות ליופי ואסתטיקה מתרחבת¨
ופתחה סניף חדש ברח ßזßבוטינסקי ∏ πרמת
גן גבול בני ברק¨ הסניף החדש תוכנן להיות
סניף אישי קל¢ב ©קרוב לבית® המיועד
לשרת גם את המגזר הדתיØחרדי המתגורר
בשכנות¨ ואף יוקצה לצורך כך יום בשבועÆ
בסניף החדש ניתן יהיה לבצע לראשונה טיפול
בהמסת שומן והצרת היקפים במכשיר מהדור החדש
מדגם  ÆVIP ITALYלרגל הפתיחה ניתן יהיה ליהנות
ממחיר מבצע מיוחד של ∞∞ ≥¨µשקלים לסדרה בת ±µ
טיפולים¨ במקום ∞∞∞¨ µשקלים המחיר הרגיל Æכמו¢כ
ניתן יהיה ליהנות ממגוון הטיפולים של הרשת Æלאבחון
ויעוץ אישי חינם מלאים ניתן להתקשר ל∫™π±≥±
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ÔÈÎÒ‰ ÏÚ
כל מי שעובד במטבח ומכין תבשילים ומאכלים יודע עד כמה
חשוב שיש סכין איכותי¨ כזה המסייע בעבודה ועושה אותה קלה
יותר Æיש טוענים כי סכין טוב הוא היד השלישית של המשתמש
בו Æמכלל הן אפשר ללמוד את הלאו Æכאשר אין סכין טוב העבודה
נעשית קשה יותר ומאמצת יותר Æשווה ללמוד את הנושא
ולהשקיע בו מעט מחשבה ולהצטייד בסכיני מטבח מתאימים¨ גם
אם ההתעסקות במטבח אינה רחבה Æמה גם שסכינים איכותיים
אמורים להחזיק מעמד לאורך שנים רבותÆ

ÌÈÏ„·‰‰

למי שאינו מומחה בנושא נראים כל הסכינים דומים Æלא תמיד
הוא יודע להבחין שקיימים סוגים
שונים וייעודיהם שונים Æרק לאחר
אבחנה ביניהם ניתן לבחור את הסוג
הרצויÆ
הבקיאים יותר יודעים כי קיימים
סוגים רבים של סכינים למטבח
הנבדלים זה מזה בצורתם ובגודלםÆ
מבין הסכינים הבסיסיים¨ לכל אחד מהם
יש את התפקיד שלו Æתוכלו לבחור סכין
ייעודי שמתאים לחיתוך¨ לקיצוץ¨ לפריסה¨
לפירוק ועוד Æאם האפשרויות הכספיות מוגבלות
או מבקשים לצמצם את פריטי הקניה¨ ניתן לבחור
סכינים המתאימים למטרות שונות ואינם ייחודיים למשימה
ספציפית בלבדÆ
צורת הסכין היא זו שקובעת את סוג העבודה שלה מתאים
הסכין Æגם לגודל הסכין על חלקיו השונים¨ הידית והלהב¨
יש מה לומר Æכאשר מציינים מידות של סכינים מתייחסים
לאורך הלהב בלבד¨ מהחיבור לידית האחיזה ועד קצה הלהבÆ

ÌÈÈÎÒ È‚ÂÒ

הסט הבסיסי שאותו רואים המומחים כחובה בכל מטבח¨ כולל∫
סכין אישי¨ סכין שף קטן או גדול יותר¨ סכין רב שימושי¨ סכין
לחם איכותי¨ סכין חיתוך לפילה עם מזלג האחיזהÆ
סכין אישי ≠ הוא סכין קטן באורך של כ≠∑ ס“מ ועד ∞ ±ס“מÆ
מתאים לחיתוך ירקות או פירות קטנים Æהלהב קשיח Æהקצה חד
ומסייע להוצאת חרצנים ופגמים בירקות ובפירותÆ
סכין רב שימושי ≠ כשמו כן הוא Æמיועד למגוון מטרות Æהלהב
שלו משונן ואורכו כ≠≥ ±ס“מ Æמתאים להכנת כריכים ולחיתוך
וליישור קצוות של בשרים וירקות גדולים Æסכין שף נחשב
לשימושי ביותר מבין הסכינים Æבגלל המבנה שלו הוא מתאים
לקיצוץ ולחיתוך מורכבים Æהלהב קשיח¨ רחב וחד בקצהו Æהלהב
ארוך ורחב יחסית¨ ישר מצדו האחד¨ ומעוגל מצדו האחר Æבגלל
צורתו אפשר לבצע בו תנועות חוזרות בלי פגיעה או לחץ על
פרקי האצבעות במהלך העבודהÆ
סכין שף נמכר בכמה מידות¨ מ≠∞≤ ס“מ ועד≠ ≥µס“מ Æהוא
מיועד לקיצוץ¨ חיתוך לקוביות¨ פריסה וריסוקÆ
סכין לחם ≠ בעל להב קשיח משונן¨ המאפשר חיתוך יעיל
ומדויק של הקרום הפריך ©הקשה® ביעילות Æסכין לחם איכותי
מצוין לפריסת עגבניותÆ
סכין פירוק ©עצמות® ≠ בעל עיצוב מיוחד שבאמצעותו ניתן
להוציא בצורה נוחה עצמות מחלקי הבשר או העופותÆ
סכין חיתוך לפילה ≠ הוא סכין גמיש וארוך במידות של ∑±
≠ ∂≤ ס“מ¨ ומחודד בקצה הלהב מושחז או משונן¨ מה שמסייע
בהוצאת חלקי בשר סביב העצםÆ
אבזר נוסף מומלץ כמסייע לעבודות חיתוך במטבח
הוא מזלג אחיזה לחיתוך Æהתפקיד של מזלג האחיזה הוא
החזקת הנתח שאותו מבקשים לחתוך והגנה על הידייםÆ

ø˙Â˜Ï ‰Ó

לא חייבים לרכוש את כל סט הסכינים המקצועיים Æדי בהחלט
בחלק מהם Æאבל חשוב להחליט על סכינים אלמנטאריים¨
המיועדים לשימוש שוטף Æמדי פעם אפשר להוסיף למאגר
הקיים במטבח סכין משובח¨ גם אם הוא יקר יותר Æחשוב לבדוק
את האיכות ולא לרכוש סכין מאיכות נמוכהÆ
אם רוצים להסתפק בסכין אחד¨ מומלץ לבחור בסכין שף Æזוהי

הסכין השימושית ביותר¨ טובה לרוב המטרות Æקיים מגוון גדול
של סכיני שף המוצעים בחנויות Æבדרך כלל¨ לכל חברה סדרה
של סכיני שף¨ הנבדלים זה מזה בגודל¨ בצורה ובאיכות הסכיןÆ
הבחירה הנכונה ביותר היא על פי הנוחות האישית המותנית
באורך¨ במשקל¨ ובתחושה שביד Æבחנויות מסוימות מאפשרים
להתנסות ולהחליט אם זהו הסכין הטוב ביותר עבור הקונהÆ
הסכין המוצלח הוא בדרך כלל¨ הפשוט שמחירו בין חמישים
למאה וחמישים שקלים Æהחברות הידועות הן∫ ויקטורינוקס¨
גלובל¨ ארקוס¨ ווסטהוף ודיקÆ
אורך החיים של הסכינים אינו תלוי דווקא במחיר Æלא פעם
סכינים פשוטים וזולים¨ אבל מסיביים יכולים להחזיק מעמד
שנים רבות¨ בעוד סכין דקיק
ויוקרתי שמחירו גבוה עלול ליפול
ולהישבר בקלותÆ
חשוב לזכור את הכללים
הבאים ולשים לב לפרטים∫
נוחות ≠ שהסכין יהיה נוח
לאחיזה¨ ולא כבד מדי ªידית
≠ ודאו שהידית עשויה מחומר
שאינו מחליק ªלהב≠ באורך רצוי
©בין  ±µל≠≤≤ ס“מ®” ªאבא ואמא“
≠ סכין טוב כדאי לקנות מחברה ותיקה
ומוכרת¨ המעניקה אחריות לכל החיים על
מוצריה ªשהמחיר יצדיק את מה שקוניםÆ
ויקטורינוקס¨ התאגיד השוויצרי¨ משיקה סדרת
סכיני שף חדשה מעניינת בצבעים מרהיבים ולמגוון שימושים Æזוהי
סדרה צבעונית המושקת בהתאם לתקן האירופאי החדש להפרדה
בין סוגי מזון כבר בשלב החיתוך ≠ לתהליכי בישול ואפיה בריאים
יותר∫ סכין בצבע ירוק ≠ לחיתוך פירות וירקות¨ סכין בצבע צהוב
≠ לחיתוך בשרØעוף מבושל¨ סכין בצבע כחול ≠ לחיתוך דגים¨ סכין
בצבע אדום ≠ לחיתוך בשר לא מבושל¨ סכין בצבע לבן ≠ לחיתוך
מאפים וגבינות¨ סכין בצבע שחור ≠ רב שימושיÆ
עיצוב סדרת הסכינים החדשה מאפשר אחיזה נוחה וחיתוך
קל¨ מקצועי ומהיר יותר Æלכל סכין בסדרה זו ידית פיברוקס
קלה המסייעת בדחיית שומנים¨ נשטפת ומתנקה בקלות ואטומה
ללכלוך והצטברות חיידקיםÆ

‡ø˙Â˜Ï ‰ÙÈ

כמו בכל מוצר¨ גם כאן רצוי לערוך סקר קצר ולבדוק את
ההיצע Æאלא שכאן אפשר להיתקל בקשיים¨ מאחר שכל חנות
מציעה מגוון אחר של מותגים Æובכל זאת¨ אם בוחרים בדגם
מסוים¨ כדאי להשוות בין כמה מקומות מכירה¨ בגלל הבדלים
העשויים להיות במותג זה או אחר Æאבל שוב כדאי להזכיר שלא
תמיד מותג מוכר הוא הערובה לבחירה מוצלחת Æקחו בחשבון
שסכין טוב ויעיל במחיר סביר עולה כמאה שקל ויותר Æמחיר
סכין משובח יכול להגיע אף לארבע מאות £ ₪
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°˙Ú„Ï È‡„Î
אחזקת הסכין לא פחות חשובה מבחירת סכין איכותיתÆ
מומלץ לקחת את הסכין פעם בתקופה להשחזה באחת
החנויות המתמחות Æהעלות אינה גבוהה Æפשוט יותר
לרכוש אבן משחזת ולהשחיז את הסכין בבית Æקל עוד
יותר להשתמש בגלגלת השחזה Æהיא נמכרת במגוון סוגים¨
פשוטה לשימוש¨ ואינה הורסת את הסכין Æתמיד צריך לזכור
כי סכין פשוטה ומושחזת עדיפה על סכין יקרה וקההÆ
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