
תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -22.02.17 עד 27.03.17 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.

במכבי דואגים 
למשפחה שלך!

דרמוקוסמטיקה

קונים 
ממגוון סדרות סבוקלם

ומקבלים
סבון 90 מ״ל

מתנה

תרימוקסי שמפו/ 
תרימון סבון עץ התה

500 מ”ל

₪ 29

ג׳ל אלו ורה פורטה
של ד”ר מלומד

להרגעת עור 
אדמומי ומגורה

₪ 22
₪ 31

מחיר שמפו לפני הנחה 44 ₪
מחיר סבון לפני הנחה 39 ₪

מחיר למוצר בודד

אקטי פלוס
לכסניות לילדים / למבוגרים /

ספריי להתזה ישירה לגרון

סדרת 
קמילוטרקט

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

תוספי תזונה

פלורדיקס
הרבה יותר מברזל

250 מ״ל

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת מחיר למוצר בודד
₪ 89

₪ 100

קונים
c ויטמיני

ב- 30% הנחה
ומקבלים

שקית דגיגונים 
C ויטמין

במתנה!

 care קולדי
סירופ המכיל 

תמציות צמחים

₪ 20
₪  26

₪ 22
₪  34

ביו ברי/ 
C חמוציות + ויטמין

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

בקנייה ב- 50 ₪ ומעלה
פלסטר לילדים מכבי care ב- 5 ₪

מחיר למוצר בודד | מחיר לפני הנחה 19 ₪

סדרת סמבוכל
סמבוק שחור מרוכז

למבוגרים וילדים
נבדק במחקר קליני

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

הנחה
 30%

₪ 56
₪  80

שווי המתנה 39.90 ₪

קונים
קרמי פנים

Genesis Sebo Right
ב- 90 ₪
מוסיפים

₪ 10
ומקבלים
תרחיץ פנים

מחיר קרם פנים לפני הנחה 135 ₪
מחיר תרחיץ פנים לפני הנחה 45 ₪

מתנה

ליסטרין
מארז 500+250 מ”ל

מחיר למארז
₪ 40

מברשות שיניים 
קורפרוקס
תוצרת שוויץ

 50%
הנחה

פריט שני
ב-

מחיר ליחידה לפני הנחה 19 ₪

יולקטין
קרם ידיים טיפולי

שפופרת/משאבה
לטיפול אינטנסיבי 

והקלה מיידית

מחיר שפופרת לפני הנחה 40 ₪
מחיר משאבה לפני הנחה 55 ₪

 30%
הנחה

care פייס
סדרה טיפולית 

לעור הפנים

 30%
הנחה

דוקטור עור
מגוון מוצרי דוקטור עור

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

GENESIS WHITE
סדרת אנטי-אייג’ינג 

להבהרה וטישטוש
כתמי עור

מחיר קרם פנים לפני הנחה 139 ₪
מחיר מסכה לפנים לפני הנחה 99 ₪

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

בנפייבר מארז 
שלישייה + דף מתכונים 

מחיר ליחידה בודדת לפני הנחה 59 119₪ ₪
מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

סדרת צנטרום *

*לא כולל צנטרום ג׳וניור
**IMS MAT/12/2015

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת
 30%

הנחה

כורכום
תמצית כורכום 1000 מ”ג + 

תמצית פלפל שחור 5 מ”ג

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 99
₪ 130



תוספי תזונה

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ -22.02.17 עד 27.03.17 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.

בריאות הפה

פרא רפואי

שול
תרסיס מונע ריח

לכף הרגל/נעל

₪ 20
₪ 3150

מחיר למוצר בודד

קולגייט טוטאל
כל מגוון המוצרים

 20%
הנחה

מירדנט
מברשות שיניים 

לילדים

₪ 15
₪ 19

תוצרת גרמניה

סדרת הנשים של 
אלטמן

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

הנחה
 20%

משפחת המינרלים
מבית סופהרב

מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

הנחה
 20%

מינ' 2 יח' במלאי 
בכל בית מרקחת

גרבי קופרון 
גרבי בריאות לסוכרתיים 

המכילים חוטי נחושת

₪ 39₪ 70
₪ 50₪ 100

2 זוגות ב-זוג ב-

סדרת כינקייר
שמפו לטיפול בכינים/

מוצרים משלימים להיגיינת השיער

 30%
הנחה

סדרת צמחי המרפא
מבית סולגאר

הנחה
מינ׳ 2 יח׳ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת20% 

תרי-אומגה סופר
180 כמוסות

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 119
₪ 169

CRAN UTI
כמוסות למניעה ותמיכה

בטיפול בדלקות
בדרכי השתן

28 כמוסות

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת
₪ 54

₪ 72

ויקוג
שילוב ייחודי של 

פוספטידיל סירין 
ואומגה 3 מועשרת 

DHA -ב

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 99
₪ 145

דנסיטי
תוסף סידן אמורפי בעל 

ספיגה משופרת

₪ 159
₪ 180

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

אוונט
משאבת הנקה

ידנית

מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת

care מגנו
מגנזיום ציטראט

B6 בתוספת ויטמין

₪ 24
₪ 30

אומגה 600
כמוסות רכות 
של שמן דגים

60 כמוסות

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת ₪ 59
₪  75

אורה קרם
שפופרת/קופסא

קרם לעור רגיש ועדין
ולהקלה מיידית של 

תפרחת חיתולים

₪ 30
2 ב-

מחיר ליחידה בודדת לפני הנחה 25 ₪

מארז הדרין
להגנה וטיפול בכינים

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת
₪ 99

₪ 109

מד חום 
דיגיטלי גמיש

מדידה תוך
10 שניות

₪ 12
₪ 18

₪ 221
₪ 260

משקל אדם
דיגיטלי

₪ 49
₪ 72

סידן ציטראט + 
D ויטמין

D3 בתוספת ויטמין
400 יחב״ל

₪ 34
₪  46

מארז ריזאלטס
תמיסה 100 מ״ל +

תמיסה 200 מ״ל

שווי המארז 128.80 ₪
מינ' 2 יח' במלאי בכל בית מרקחת

₪ 109


