
תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -16.11.16 עד 19.12.16 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 מגוון 
מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם לסוגי המוצרים הנמכרים 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.

25% 
    הנחה

משפחת ויטמיני C מבית סולגאר

מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

קרם ידיים
מכיל חמאת 

שיאה ואובליפיחה

₪ 20
₪ 29

כרית חימום 
אישית

19

פרופולטס MD / פרופולטס MD פלוס
 לכסניות בטעם אפרסק

לסיוע בהקלה על מיחושים וגירויים בגרון

₪ 20
 מחיר למוצר בודד29 ₪

מחיר לפני הנחה 13 ₪ |  *מוגבל ל- 1 יח׳ בכל רכישה

מד חום צבעוני  
ב-8 ₪

 מד חום ללא מגע
מיקרולייף

200₪

משקל אדם
דיגיטאלֿי

₪ 59
מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת84 ₪

בכל קנייה

₪



תוספי תזונה

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -16.11.16 עד 19.12.16 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 מגוון 
מוצרים של מותג מסוים, המלאי בהתאם לסוגי המוצרים הנמכרים 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.

שלישיית בנפייבר
 פשוט להוסיף

סיבים תזונתיים יום יום

75₪
מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת100 ₪

ג'ארו דופילוס
פרוביוטיקה

בטכנולוגיה מתקדמת
30 כמוסות

פרמאטון
 מולטי ויטמין שוויצרי

30 כמוסות

מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת
59

₪ 78
₪

פיטו גארד

מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת
105

₪ 141
₪ 119₪

אנשור קומפקט
מזון ייעודי מאוזן

ומרוכז במיוחד

מחיר ליח' לפני הנחה 14 ₪
4+4

מתנה!

25% 
    הנחה

סדרת הפרוביוטיקה מבית סופהרב

מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

סדרת טננבלוט

מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל 
בית מרקחת

25% 
    הנחה

מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת

מגנוקס
 מגנזיום עם ספיגה

מוכחת מדעית
פטנט ישראלי

64
₪ 77

₪

29₪

30% 
פחות 
סוכר*

מדיבר 
ויטמין C/ מולטי ויטמין

מחיר מולטי ויטמין לפני הנחה 48 ₪
מחיר מולטי ויטמין C לפני הנחה 40 ₪

מחיר למוצר בודד
*בהשוואה לסדרת מדיבר הקודמת

מולטי ויטמין ליידי/סניור

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת
40

₪ 58
₪ ₪100

₪ 144



אביזרים רפואיים

מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת
64₪

₪ 82

ICE POWER
ג'ל מקרר המסייע 

בשיכוך כאבי שרירים 
ומפרקים
150 מ"ל

מגוון משחות שיניים 
לייסר
75 מ״ל

מגוון שטיפות פה
לייסר

500 מ״ל

₪ 20
₪ 24

₪ 29
₪ 43

מחיר אפג׳ל לפני הנחה 14 ₪₪
מחיר שמנים לפני הנחה 23 ₪

מחיר למוצר בודד

טפטפים
 אפג'ל/ שמנים לרענון
הנשימה, לא לבליעה

20% 
    הנחה

₪
מחיר ליחידה בודדת 22 ₪

1+1
מתנה!

עדינול ספריי
ספריי החתלה ללא 

מגע ידיים

₪

קונים 
קרמאף ד״ר פישר

ומקבלים
מגבונאף
מתנה!

R

מתנה

שווי המתנה 10 ₪

תינוקות וילדים

מגוון מוצרי 
ג'ונסונס בייבי

20% 
    הנחה

 care סדרת נחמה
שמפו/תרסיס

סדרת מוסטלה

20%
מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל הנחה

בית מרקחת

מומחים בעור 
של תינוקות ואימהות

סדרת בלנאום
בייסיק/פורטה 500 מ"ל

שמן רחצה לתינוקות
ילדים ומבוגרים

₪ 64
₪ 77

סדרת קמיל בלו 
סנסטיב

20%
הנחה

20%
הנחה

קרמי לחות קלנדולה 
לפנים לתינוקות 

לחורף/ הזנה והגנה

מחיר קרם לחורף לפני הנחה 36.50 ₪
מחיר קרם הגנה והזנה לפני הנחה 41.50 ₪

מחיר למוצר בודד
מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל

בית מרקחת

מחיר תרסיס לפני הנחה 65 ₪
מחיר שמפו לפני הנחה 27 ₪ 
מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל 

 בית מרקחת

תרסיס
משמיד כינים 

ומסייע לסילוק 
ביצי כינים

שמפו
 להיגיינת הראש
 לכל סוגי השיער

 לחפיפה
יומיומית

20% 
    הנחה



דרמוקוסמטיקה

20% 
    הנחה

א-דרמה
 סדרת מוצרים

לעור יבש

מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג
בכל בית מרקחת

סדרת סבוקלם

* הזול מביניהם
50%

הנחה

פריט 
שני* ב-

דוקטור עור
מגוון  מוצרי דוקטור עור

20%
הנחה

שוורץ
קרם רב שימושי

זית/דבש/רימון
50 שנות עשייה וטיפוח

20% 
    הנחה

צטאפיל
תחליב ניקוי עדין 

לעור יבש ורגיש
460 מ"ל

₪ 65
מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת75 ₪

30% 
    הנחה

מורז. הכי טבעי. הכי יעיל. מגוון מוצרי
מורז לשיער

קליר בלו בדיקת 
הריון דיגיטלית

₪ 46
₪ 62

סדרת
קמילוטרקט

מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל 
בית מרקחת

20% 
    הנחה

סיקאפלסט
B5 באום

קרם המסייע לשיקום 
והרגעה לעור מגורה

40 מ"ל

35₪
₪ 42

סדרת קמדיס

30%
מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג בכל הנחה

בית מרקחת

אביזרים רפואיים

סטרפ A קאר
ערכה לבדיקה מהירה 

לגילוי דלקת גרון

מחיר למוצר בודד

שול
תרסיס מונע ריח
לכף הרגל / לנעל

₪ 3150
₪ 20

מינ' 2 יח' במלאי מכל סוג
בכל בית מרקחת

מחיר זית/דבש לפני הנחה 22.50 ₪
מחיר רימון לפני הנחה 40.50 ₪


