
דרמוקוסמטיקה

מגוון מוצרי
ד״ר מלומד

 25%
הנחה

כפתן
קרם פוליגונום

לכף הרגל לעור קשה,
סדוק ויבש

100 מ״ל

care אפטר
קרם לטיפול ולמניעת שפשפות

100 מ״ל

₪ 29
₪ 39

קרמי רגליים
שיקומי / חמאת שיאה ואובלפיחה

מחיר למוצר בודד20 ₪
מחיר קרם רגליים חמאת שיאה אובלפיחה לפני הנחה 25 ₪

מחיר קרם רגליים שיקומי לפני הנחה 29 ₪

Nice to Head
שמפו נגד קשקשים

לשימוש יומיומי

₪ 19
₪ 24

פלקסיטול
משחה לכף הרגל

משחה טיפולית
לעור יבש, קשה וסדוק

50 גרם

סבוקלם אינוביישן
BB קרם

ב- 99 ₪
ובנוסף,

מוצרי סבוקלם*
ב- 20% הנחה

*לא כולל סבוקלם אינוביישן BB קרם
מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

סדרת רימונים 
לפנים

מועשרת בתמצית רימונים
50 שנות עשייה וטיפוח

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

הנחה

 20%
הנחה

יש חדש
תחת השמש

care סדרת סאני
להגנה מהשמש

 40%
הנחה

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

₪ 39
₪ 55

מחיר למוצר בודד

 20%
הנחה

סדרה להגנה מהשמש
סדרת מסנני קרינה 

להגנה מקרני השמש

סקין גארד
סטיק / ג׳ל /

ספריי 300 מ״ל

אולטרסול
תכשירי הגנה מהשמש

₪ 699
מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

משאבת חלב חשמלית
Amēda דו-צדדית מבית

הבחירה הטבעית

₪ 599
קומפקטית ופשוטה להפעלה

אידיאלית לאמהות החוזרות לעבודה 
ומחפשות פתרון לשאיבה נוחה ויעילה

מבצע 

מיוחד לרגל

שבוע עידוד

ההנקה

הבין לאומי

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -25.07.17 עד 21.08.17 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 בסניף 
מכבי פארם עצמו. המחירים בעלון זה אינם חלים במכבי פארם באילת. במבצע על סדרות או במבצע על מגוון מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם 
לסוגי המוצרים הנמכרים מאותה סדרה בכל סניף מכבי פארם. חלק מהמוצרים המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בסניפי מכבי פארם 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.

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -25.07.17 עד 21.08.17 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 בסניף 
מכבי פארם עצמו. המחירים בעלון זה אינם חלים במכבי פארם באילת. במבצע על סדרות או במבצע על מגוון מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם 
לסוגי המוצרים הנמכרים מאותה סדרה בכל סניף מכבי פארם. חלק מהמוצרים המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בסניפי מכבי פארם 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.

₪ 34
₪ 47

₪ 29
₪ 49



משאבת הנקה 
אוונט נטורל

ידנית / חשמלית

מאמי קר משפחת מינרלים
 care מבית מכבי

 care ברזל לייט / מגנו / care זינקו

מחיר משאבה חשמלית לפני הנחה 
560 ₪ | מחיר משאבה ידנית לפני 

הנחה 260 ₪ | מינ׳ 2 יח׳ במלאי 
מכל סוג בכל בית מרקחת

מולטי ויטמין
ליידי

₪ 69
₪  79

מארז שלישיה
HR רוטס

ויטמינים, מינרלים,
MSM -חומצות אמינו ו

₪ 139
₪ 189

תינוקות וילדים

C3 כורכום
C3 מכיל את מיצוי הכורכום

שנבדק במחקרים מדעיים רבים

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת
מחיר למוצר בודד לפני 

הנחה ₪162 ₪ 200

משפחת אומגה
מבית סופהרב

 20%
הנחה

תוספי תזונה

 30%
הנחה

 10%
הנחה

For Two
מתאים לנשים

בתקופת הריון והנקה

₪ 107
₪ 82

מגנוקס 520
מגנזיום עם ספיגה מוכחת מדעית 

פטנט ישראלי

₪ 59
₪  77

ספאטון
תוסף ברזל 100% טבעי

₪ 79
₪ 89

סדרת
פרוביוטיקה

קומפלקס חיידקים 
ידידותיים לכל המשפחה

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג
בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג
בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 10

2 ב-

*הזול מביניהם

פריט שני*
ב-

דזיטין
קרם החתלה 

הקלה מהשימוש הראשון

ולדה
סדרת הקלנדולה

לטיפוח עור התינוק

₪ 19
₪  24

קמומילו אורל ג׳ל
להקלה על כאבי חניכיים 
כתוצאה מצמיחת שיניים

care אומגה
לילדים

מארז זוג
D3 טיפטיפות ויטמין

מותר לשימוש מגיל 3 חודשים

שווי מארז 42 30₪ ₪ ₪ 23₪ 39
₪ 30

פרא רפואי

מיקוסן
מסייע לטיפול 
ולמניעה של 

פטרת ציפורניים

מיקוסן פרוטקט
מסייע להגנה 

מזיהום פטרייתי 
בכפות הרגליים

מחיר מיקוסן לפני הנחה
106 ₪ | מחיר מיקוסן פרוטקט 

לפני הנחה 67 ₪ | מינ׳ 2 יח׳ 
במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

קמילוטרקט 
אינטימה

50 מ״ל

₪ 990

סדרת חבישה

פריט שני*
ב-

 50%
הנחה

 20%
הנחה

קולגייט*
משחות שיניים

 20%
הנחה

*לא כולל קולגייט ילדים

כורכומינט
קרם עיסוי טיפולי

₪ 39
₪ 62

משקל אדם 
דיגיטלי

₪ 64
₪ 72

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

קארפין תחליב
להרגעת העור

ולמניעת זיהום מכוויות

₪ 21
₪  31

אורה-קרם
צנצנת / שפופרת

לטיפול והגנה מתפרחת חיתולים 
מתאים גם לעור רגיש

מחיר למוצר בודד ₪ 19
₪  25

*הזול מביניהם

 20%
הנחה

סדרת
מוצרי לנסינו

מוצרים לאמהות מניקות

 20%
הנחה

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג
בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג 
בכל בית מרקחת

מארז זוג
פרודונטקס/

סנסודיין
משחות שיניים

למארז

₪ 32

 20%
הנחה

שול
תרסיס מנטרל ריחות

לנעל / לרגל

₪ 22
₪

 3150

מחיר למוצר בודד

מחיר למארז
מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג

בכל בית מרקחת

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -25.07.17 עד 21.08.17 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 בסניף 
מכבי פארם עצמו. המחירים בעלון זה אינם חלים במכבי פארם באילת. במבצע על סדרות או במבצע על מגוון מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם 
לסוגי המוצרים הנמכרים מאותה סדרה בכל סניף מכבי פארם. חלק מהמוצרים המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בסניפי מכבי פארם 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.


