
תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -21.12.16 עד 23.01.17 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. חלק מהמחירים המופיעים בעלון זה אינם מחירי מבצע. במידה ולא מוצג מחיר המוצר לפני 
הנחה בפרסום זה, יופיע המחיר על גבי המוצר או בסמוך לו, יחד עם מחיר המבצע כנדרש בחוק בבית המרקחת עצמו. המחירים בעלון זה אינם חלים בבית המרקחת באילת. במבצע על 
סדרות או במבצע על מגוון מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם לסוגי המוצרים הנמכרים מאותה סדרה בכל בית מרקחת. חלק מהמוצרים המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בבתי 
המרקחת באשדוד רשב"י, הדר גנים פ”ת, ב”ב רבי עקיבא, ב”ב כהנמן, ב"ב קרית הרצוג, קרית ספר, בית”ר עילית, רמת בית שמש, רמת בית שמש ג', אלעד, קרית גת-רמת דוד, נתניה לניאדו, 

צפת, רכסים. אין באמור בעלון זה בכדי להוות המלצה רפואית, או אחרת. אין כפל הטבות והנחות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

דרמוקוסמטיקה

care פייס
תרחיץ פנים

₪ 50%

פריט שני* 
ב-

אוון
סדרת מוצרים דרמוקוסמטיים

* הזול מביניהם

הנחה
₪1+1

נוקס
כל מגוון המוצרים

מתנה

*

אלפרסן
קצף טיפולי לכף רגל 

סוכרתית / קרם גוף

מחיר למוצר בודד ₪ 45
₪ 70

לקטופיל
 סדרה טיפולית

להקלה בעור יבש, רגיש ומגורה

 25%
הנחה

קרמי פנים אובליפיחה
לחות/ הזנה

₪ 39
₪ 65

קונים 
ממגוון מוצרי סבוקלם 

ב- 99 ₪ ומעלה 
ומקבלים

ג׳ל לקונטור העיניים
מתנה*!

*שווי מתנה 89 ₪
מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

סדרת 
ניוטרוג׳ינה

 30%
הנחה

סדרת רימונים 
שוורץ

מועשר בתמצית רימונים
50 שנות עשייה וטיפוח

20% מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת
הנחה

פותחים
את

במכבי פארם
מחיר לפני הנחה 10 ₪ , מוגבל ל 1 יח' בכל רכישה

₪ 7

מחיר למוצר בודד

שפתון ליפ care ב-                            בכל קניה

אקסרה
סדרת מוצרים לטיפול

בעור יבש

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

שול
GelActiveTM -קרם רגלים                              רפידות ה

₪ 29
₪ 50

₪ 119
₪ 133

לעור יבש/לעור סדוק

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת מחיר למוצר בודד

אלטמן 
מגוון המוצרים

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת  20%
הנחה

משפחת מינרלים
 care מבית מכבי

 care זינקו / care ברזל לייט / מגנו

פריט שני* 
ב-

* הזול מביניהם ₪ 17

מגוון מוצרי יולקטין
לעור יבש

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת  20%
הנחה

מחיר לפני הנחה 72 ₪
מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

משקל אדם
דיגיטלֿי

 20%
הנחה

care סדרות דרמיקס/ פייס
כל מגוון המוצרים

פריט שני* 
ב-

₪* הזול מביניהם ₪ 17

יולקטין קרם ידיים טיפולי ב- 17 ₪
לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית

100 מ"ל
מחיר לפני הנחה 40.50 ₪

 20%
הנחה

* הזול מביניהם



פרא רפואי

לילדים

C ויטמין

500 מ״ג

₪ 29
₪ 39

₪ 20
₪ 29

Q10 קו-אנזים
60/180 כמוסות

מחיר לפני הנחה 60 כמו׳ 109 ₪
מחיר לפני הנחה 180 כמו׳ 289 ₪

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

הנחה
 17%

 care קולדי
סירופ המכיל 

תמציות צמחים

₪ 20
₪ 26

מכשיר אדים 
קרים קרמי

3.5 ליטר

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 129
₪ 190

₪ 17

תחבושת אלסטית
 Coban

נצמדת לעצמה

₪ 2250

מד חום 
דיגיטלי גמיש

מדידה תוך
10 שניות

₪ 12
₪ 18

גרבי קופרון 
גרבי בריאות לסוכרתיים 

המכילים חוטי נחושת

₪ 39
₪ 49

סדרת אמול
שמני רחצה

לטיפול בעור התינוק 
והמבוגר

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת ₪ 55
₪ 71

פרסקינדול 
ג׳ל אקטיב

הקלה של שרירים תפוסים 
ופציעות יבשות

תוצרת שוויץ

מחיר לפני הנחה 52 ₪

הנחה

 17%

כרית חימום 
חשמלית

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 99
₪ 140

סוללות למכשירי 
 Rayovac שמיעה

המותג הנמכר ביותר בעולם

מחיר לאריזה לפני הנחה 19 ₪
₪ 30

2 ב-

סילונית
לניקוי של חלל הפה

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 209
₪ 245

ORAL B ויטליטי
מברשת שיניים נטענת 

לניקוי יסודי
יום יומי

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 89
₪ 109

בלאנקס 
משחת שיניים

להסרת כתמים, להלבנה
לשימוש יום יומי 

מוגן פטנט

₪ 17
₪ 25

שפופרת

₪ 20
₪ 29

משאבה

בריאות הפה

לנסינו 
רפידות הנקה / 

שקיות לאיחסון חלב אם

מחיר רפידות לפני הנחה 25.50 ₪
20% מחיר שקיות לפני הנחה 50 ₪

הנחה

פרמאטון
100 כמוסות 

מולטי ויטמין שוויצרי

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 189
₪ 209

סדרת פרוביוטיקה
מבית גרמזה

סדרת מוצרים המכילה 
תערובת חיידקים פרוביוטיים

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

R49 סדרת

תכשיר הומאופתי ללא 
התוויה רפואית מאושרת.

סדרת סמבוכל
סמבוק שחור מרוכז

למבוגרים וילדים
נחקר במחקר קליני

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

הנחה
 25%

סדרת אומגה

מינ' 2 יח' מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

הנחה
 17%

360 כמוסות180 כמוסות 100 כמוסות 60 כמוסות

פורמולות מיוחדות
חומצה אלפא ליפואית/

לקטיום/ מולטי הייר/ פיטו פימייל

20% מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת
הנחה

סדרת חיזוקית

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

הנחה

הנחה הנחה

 25%

 20%  20%

סדרת סמבופלור

הנחה
 35%

סדרת פרוביוטיקה
מבית סולגאר

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

תוספי תזונה

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -21.12.16 עד 23.01.17 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. חלק מהמחירים המופיעים בעלון זה אינם מחירי מבצע. במידה ולא מוצג מחיר המוצר לפני הנחה 
בפרסום זה, יופיע המחיר על גבי המוצר או בסמוך לו, יחד עם מחיר המבצע כנדרש בחוק בבית המרקחת עצמו. המחירים בעלון זה אינם חלים בבית המרקחת באילת. במבצע על סדרות או במבצע 
על מגוון מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם לסוגי המוצרים הנמכרים מאותה סדרה בכל בית מרקחת. חלק מהמוצרים המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בבתי המרקחת באשדוד רשב"י, 
הדר גנים פ”ת, ב”ב רבי עקיבא, ב”ב כהנמן, ב"ב קרית הרצוג, קרית ספר, בית”ר עילית, רמת בית שמש, רמת בית שמש ג', אלעד, קרית גת-רמת דוד, נתניה לניאדו, צפת, רכסים. אין באמור בעלון זה 

בכדי להוות המלצה רפואית, או אחרת. אין כפל הטבות והנחות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

הנחה
 20%


