
پوشاك بهداشتی خواب آشپزخانه برقی دارو دیگر موارد

Borage Herb گل گاو زبان کفش اسپرت نخ دندان (زیاد) پتو چاقو و چنگال اتو آموکسی سیلین برچسب فونت فارسی

Mint نعنا  دستکش مسواك بالش قاشق و چنگال سشوار قرص سرما خوردگی کتاب و قران

Dill شوید پالتو و کاپشن خمیر دندان روتختی چاقو اشپزخانه اتو مو استامینوفین کدیین عکس ها

Thymus اویشن ژاکت شامپو ملحفه سیخ کباب(سه نوع) لپتاپ و شارژر قرص برم ھگزین صنایع دستی

Parsley  جعفري شلوار صابون پتو مسافرتی لیوان هارد لوراتادین مهر و جا نماز و قبله نما

Coriander  گشنیز کت و شلوار وسایل اصالح صورت قابلمه فلش پماد تترا سایکلین عینک افتابی

Pennyroyal  پونه جوراب (زیاد) لوازم آرایشی تابه ساعت دیواري قطره سیپروفلوکساسین چتر

Tarragon  ترخون لباس زیر (زیاد) افتابه!!! بشقاب ریش تراش قطره بتا متازون سنجاق قفلی

Persicum  تره لباس خانه ناخن گیر کاسه موس دارو اسهال و دل پیچه نخ رنگی

Fenugreek  شنبلیله دم پایی رو فرشی حوله دستی دم کنی  مبایل و شارژر دارو براي سینوزیت قیچی

Basil  ریحان دم پایی توالت حوله حمام دست گیره نرم افزار بتادین سنجاق ته گرد

Savory  مرزه کیف واکس کفش درباز کن چراغ قوه چسب زخم دکمه!

Hazelnut  فندق شلوارك ضدافتاب سینی باتري قلم و نیم قلم قیچی کوچک پیچ گوشتی و انبردست

Peanut  بادام زمینی گرمکن مایع دست شویی-ظرف شویی کف گیر و مالقه کابل باند قفل و کلید

Almond  بادام لباس خواب ادکلن و اسپري اسکاچ مبدل 110 به 220 گاز استریل کاتر

cashew  بادام هندي تیشرت شانه سفره دوربین عکاسی پنبه طناب و گیره لباس

Raisin  کشمش پیراهن اینه کوچک قیچی سه راه برق یک جفت دسکش چسب نواري و مایع

Pistachios   پسته لباس مجلسی دستمال و دستمال مرطوب قوري و کتري اسپیکر یک عدد ماسک متر

Pistachio (Salted)  پسته شور کروات موچین فالسک چند نوع مسکن خودکار و لوازم التحریر

Walnuts  گردو کاله تابستانه لیفه ظرف غذا اکوفان برچسب

Dried Mulberry  توت خشک مایو و عینک شنا گوش پاك کن کیسه فریزر (زیاد) متوکلوپرامید پوشه و کاغذ

Dried Common Fig  انجیر خشک کیف پول افتر شیو پلوپز راینیتیدین منگنه و میخ منگنه

Cardamom    هل چادر نماز دستکش دیفتوکسیالت ماژیک

Coconut Milk Powder  پودر نارگیل صندل دستکش یه بار مصرف آنتی هیستامین خط کش

Garlic Powder  پودر سیر کاله زمستانه سبد پالستیکی پماد سوختگی ماشین حساب

Cinnamon  دارچین کت دامن رسمی  ظروف پالستیکی کلیندا مایسین پاك کن

Sodium Bicarbonates  جوش شیرین کفش چرم دستمال گردگیري قطره چشم تود و مغز مداد

Nutmeg  جوز هندي روسري فندك تب سنج قفل دوچرخه

Cumin  زیره سبز مانتو رنده دارو گیاهی کیسه وکیوم

Caraway  زیره سیاه کبریت سوغاتی

Curry Spice  ادویه کاري نمکدان عکس 3*4

Sumac  سماق گوشتکوب ترمه

Vanilla  وانیل دستمال خشک کردن

Saffron  زعفران زعفران ساب

Dried Lime Powder  پودر لیمو عمانی رومیزي

Chili  فلفل قرمز

خوراکی



Curcuma  زرد چوبه

Ginger  زنجبیل

Fixweed Seed  خاکشیر

Barberry  زرشک

Rock Candy  نبات

Rose Water  گالب

Lemon Juice  اب لیمو

Verjuice  ابغوره

Pickle  ترشی

سوهان

گز

باقلوا

کنسرو ماهی

عرق نعنا

پودر گل محمدي

نان لواش!

لواشک

اجیل

خرما

سبزي خشک(کوکو، قرمه، آش،دلمه، پلو)

آلو خشک

آلبالو خشک

رب انار

رب گوجه

موسیر

نخود کیشمیش

شیره انگور

چاي خشک

تخم شربتی

خردل

تخم گشنیز

کشک

میوه خشک

غذاي آماده (زیاد)

برنج

گلپر

نشاسته گندم


