
קיץ חם במכבי פארם

אולטרסול
מבצעים לקיץ

קרמי פניםתחליבים לגוף 250 מ״ל תרסיסים

מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

מחיר אלו care לפני הנחה 25 ₪

₪ 45₪ 35

אמול 500 מ״ל
סדרת שמני רחצה 

לטיפול והקלה מיידית
ביובש בעור

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

₪ 50

סדרת קמיל בלו לתינוק

₪ 40

 20%
הנחה

מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

כל סדרות ג’נסיס

דרמוקוסמטיקה

פלקסיטול
לכף הרגל

משחה טיפולית
לעור יבש, קשה וסדוק

אלפסין
שמפו קפאין

לחיזוק סיב השערה
למניעה ולטיפול בשיער דליל

סבוקלם טריפל
ב- 65 ₪
ובנוסף,

שאר מוצרי סבוקלם*
פריט שני** 

ב- 50% הנחה

*לא כולל סבוקלם טריפל | ** הזול מביניהם
מחיר סבוקלם טריפל לפני הנחה 86 ₪ 

מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

care אפטר
קרם לטיפול

ולמניעת שפשפות
100 מ״ל

סדרת אוון
מוצרים דרמוקוסמטיים

מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

שמפו
נייטשר נאט

250 מ״ל

סדרת 
קמילוטרקט

מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

קונים
אחד ממוצרי סקין גארד

מוסיפים 24 ₪
ומקבלים

קרם פנים לילדים

מחיר קרם פנים לפני הנחה 49 ₪
מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

קונים
שני מוצרי שמש

של המותג לה רוש-פוזה
מוסיפים 10 ₪

ומקבלים
מים טרמליים 50 מ”ל

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -24.05.17 עד 26.06.17 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 -24.05.17 עד 26.06.17 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
₪ 39

 25%
הנחה

₪ 35

 20%
הנחה

₪
 990 20%

הנחה  25%
הנחה

מחיר שמפו קפאין לפני הנחה 49 ₪ 
30% מחיר שמפו פעולה כפולה לפני הנחה 44 ₪ 

47 ₪הנחה

מחיר מים טרמליים לפני הנחה 15 ₪

כל מוצרי סולגאר וסופהרב



פרא רפואיפרא רפואי תוספי תזונה

משקל אדם 
דיגיטלי

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מיקוסן
מסייע לטיפול 
ולמניעה של 

פטרת ציפורניים

מיקוסן פרוטקט
מסייע להגנה 

מזיהום פטרייתי 
בכפות הרגליים

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל 
סוג בכל בית מרקחת

שול פצירה חשמלית נטענת
לעור רטוב או יבש

שול קרם רגליים
לשיקום עור יבש /

קרם טיפולי לעור סדוק בעקב

ספאטון
תוסף ברזל 100% טבעי

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

יבלת פלוס
פלסטרים

לטיפול חזק ביבלות

משאבת הנקה
ידנית אוונט נטורל 

Q10 קו-אנזים
60/180 כמוסות

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

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

כורכום
תמצית כורכום 1000 מ”ג + 

תמצית פלפל שחור 5 מ”ג

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

care אומגה
לילדים

₪ 79
₪ 89

סדרת פרוביוטיקה
של הדס

בנפייבר
מארז שלישייה

עם דף מתכונים

מחיר ליחידה בודדת 59 ₪ 
מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

תרימוקסי
תערובת ויטמינים, 

מינרלים וחומצות אמינו

₪ 49
₪ 60

Intense פרוביוטיק
מכיל זני חיידקים
שנחקרו מדעית

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

Anti Leg Cramps
נוסחה ייחודית של 
מגנזיום וויטמינים 

50 קפסולות

מחיר ליחידה לפני הנחה 59 90₪ ₪

2 ב-

מינ׳ 2 יח׳ מכל סוג במלאי בכל בית מרקחת

מחיר למוצר בודדמינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מחיר יבלת פלוס לפני הנחה 29 ₪
מחיר יבלת פלוס BIG לפני הנחה 32.50 ₪

קונים
תרסיס נחמה קאר

מוסיפים
₪ 10

ומקבלים
 care שמפו נחמה

מחיר שמפו נחמה care לפני הנחה 27 ₪
מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

סדרת קולגייט
Sensitive Pro-Relief

מברשות שיניים 
קורפרוקס
תוצרת שוויץ

₪ 16
₪ 19

מארז הדרין
להגנה וטיפול בכינים

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת99 ₪

₪ 109

מארז ריזאלטס
תמיסה 200 מ״ל +

תמיסה 100 מ״ל

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 109
₪ 99

*לפי סקר גיאוקרטוגרפיה 01/2017
מחיר ליחידה בודדת 23 ₪

מארז
זוג סנסודיין

הקלה והגנה יום-יומית
לשיניים רגישות

₪ 32

המלצה מס׳ 1 
של רופאי השיניים
לשיניים רגישות*

מברשת שיניים
PROSONIC חשמלית

מירדנט

₪ 80

תוצרת גרמניה

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 60
מוסי גארד

דוחה יתושים טבעי
מתאים לילדים

₪ 34
₪ 40

סדרת קליר בלו
בדיקות הריון 

 25%
הנחה

מארז
זוג פרודונטקס

ניקיון והגנה יום-יומיים
מפני בעיות חניכיים

מחיר ליחידה בודדת 21 32₪ ₪

בצחצוח יום יומי 
פעמיים ביום

בריאות הפה

סדרת דקפינול
המסייעת במניעה

ובטיפול בבעיות בחניכיים

* לפי סקר גיאוקרטוגרפיה 01/2017
מחיר ליחידה בודדת 23 ₪

 20%
הנחה

₪ 99
₪ 130

₪ 39

₪ 74
₪ 84

 25%
הנחה

₪ 119

₪ 149
₪ 199

₪ 29
₪ 50

₪ 89
₪ 106

₪ 49
₪ 67

₪ 24

₪ 239
₪  260

₪ 64
₪ 84

 25%
הנחה

 20%
הנחה

תרסיס
משמיד כינים 

ומסייע לסילוק 
ביצי כינים

שמפו
 להיגיינת הראש
 לכל סוגי השיער

 לחפיפה
יומיומית

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -24.05.17 עד 26.06.17 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.


