
תוקף המחירים המופיעים בעלון מ- 31.7.2016 עד 5.8.2016 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. 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. 

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

ועד  בגובה 50%  החזר  לקבלת  זכאיות  שלי'  'מכבי  חברות 
2,000 ש"ח עבור משאבת הנקה )עד 2 משאבות בסה"כ( 

במסגרת הטבת 'סל ליולדת'. בכפוף לכללי התקנון,.

650₪

₪690

מינ׳ 2 יח׳ במלאי 
בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי 
בכל בית מרקחת

מדלה
SWING

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

448₪

₪560

חשמלית

₪208
₪260

ידנית

אוונט
משאבות הנקה
חשמלית/ידנית

קונים
משאבה חשמלית

דו צדדית

580₪

₪690

nursicare
רפידות הנקה 

טיפוליות

70₪36₪

₪ ₪45 80

WELEDA
קרם קלנדולה
לאזור החיתול

 עידוד הנקה
במכבי פארם

  בין 
התאריכים
31/7-5/8

2016



בתי המרקחת של מכבי פארם

אופקים
הרצל 36  •

אור יהודה
בר לב 10  •

אילת
שד' אילות 17  •

אלעד
ניסים גאון 1  •

אריאל
הערבה 1  •

אשדוד
הגדוד העברי 6  •

השייטים 12  •
רשב״י 15  •

שוהם 1  •

אשקלון
הגבורה 1   •

אדמונד דה רוטשילד 9  •

באר שבע
יצחק בן צבי 10  •

התקוה 4  •

 בית שמש
צאלים 6  •

יחזקאל הנביא 22  •

ביתר עילית
ישמח ישראל 1  •

בני ברק
כהנמן 64  •

רבי עקיבא 86  •
צבי הרלינג 5  •

בת ים
בלפור 82  •

כצנלסון 39  •

גבעתיים
וייצמן 16  •

דימונה
יגאל אלון 1  •

הוד השרון
הבנים 14  •

הרצליה
סוקולוב 17  •

זיכרון יעקב
הרצל 48  •

חדרה
הלל יפה 13  •

חולון
אילת 54  •

שדרות קוגל חיים 45  •
גאולים 43  •

חיפה
הרצל 73  •
חורב 19  •

שלום עליכם 3  •

יבנה
גיבורי החיל 1  •

יפו
התקומה 36  •

ירושלים
חיים תורן 45,  •

פסגת זאב  
אגריפס 40  •

צ'ילה 6, קרית יובל  •

כפר סבא
רפפורט 3  •

כרמיאל
מורד הגיא 100  •

לוד
שפירא משה חיים 31  •

מודיעין
תלתן 8  •

מודיעין עילית
אבני נזר 46  •

מכבים
שד' מכבים  •

מעלה אדומים
יהלום 891  •

נצרת
מעלה יצחק 14  •

פאולוס השישי 100  •

נתיבות
שד' ירושלים 18  •

נהריה
הרצל 78  •

נתניה
פנחס לבון 18  •

שד' בנימין 21   •
ביה״ח לניאדו,   •
   דברי חיים 16 

עכו
דרך הארבעה 41   •

ערד
שמעון 18  •

פתח תקוה
דרך מנחם בגין 94  •

שפיגל 3  •
צפת

ארלוזורוב 52  •
קרית אונו

המלך שלמה 40  •

קרית גת
שד' העצמאות 64  •

בית יוסף 34   •

קרית מוצקין
שד' משה גושן 13  •

יוני נתניהו 8  •

ראש העין
דרך הציונות 17  •

ראשון לציון
רוטשילד 15, מזרח  •

השירה העברית 10,   •
מערב

שרירא 3, מזרח  •

רחובות
אחד העם 7  •

רמלה
שד' ויצמן 11  •

רמת גן
ביאליק 14  •

רמת השרון
הנצח 3  •

רעננה
אחוזה 124  •

שדרות
אהבת ישראל 5  •

תל אביב
בלפור 2  •

השל"ה 7   •
יגאל אלון 98, פינת  • 

תובל 2
אבא אחימאיר 15  •

רשימת בתי המרקחת מעודכנת ליולי 2016. 
רשימה עדכנית ניתן למצוא באתר האינטרנט של מכבי:

www.maccabi4u.co.il ‹ שירותים וזכויות ‹ מכבי פארם


