קיץ

דרמוקוסמטיקה
קרמי לחות
דרמור

לעור קרקפת יבש
אדמומי ומגורה.

פריט
שני ב-

 200מ”ל

4490

₪

₪54

קומפיד

קרם לעור יבש וסדוק.

50

₪

* מחיר למוצר בודד *מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

1490

₪

*מחיר ליחידה לפני הנחה ₪24.90

קרמי פנים
רימונים

חמאת גוף

מועשרת בדבש
ופרופוליס

אומגה 3
באריזה חסכונית

קרם הזנה/קרם לחות.

 250סמ”ק

2990

₪

₪45

קרם פילינג
לכף הרגל

מועשר בשמן זית
ובתמצית עלי זית

4990

30

₪8320

32

אובליפיחה

סבון מוצק עץ התה.

*מחיר למוצר בודד

קרם ידיים/קרם רגליים.

 90מ”ל

2190

*מחיר למוצר בודד
*מחיר לפני הנחה אובליפיחה ₪38.60
*מחיר לפני הנחה עץ התה ₪33

*מחיר ליחידה לפני הנחה ₪29.90

*מחיר למוצר בודד

סדרת אקניל החדשה
בעלת הנוסחה הייחודית
לטיפול בפגעי עור.

קונים

ממגוון תכשירי ד”ר
פישר אולטרסול

מוסיפים
₪19.90
ומקבלים

”

2190

*מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

*מחיר תחליב הגנה לפני הנחה ₪34

*מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

ומקבלים

*מחיר ליחידה לפני הנחה ₪29.90

*שווי המתנה ₪26.90

ביו ברי care

סידן ציטארט
 +ויטמין D

מתנה

פורמולה ייחודית לאישה
המכילה חמוציות ופרוביוטיקה.
פריט
שני ב-

הנחה

סידן בתוספת ויטמין  Dלספיגה משופרת.
פריט
שני ב-

 60כמוסות

 60טבליות

2490

₪

*מחיר ליחידה לפני הנחה ₪87.90

מוצר ממגוון
מוצרי סבוקלם
ב 20%-הנחה

ומקבלים

תחליב הגנה
 125 SPF 34מ”ל.

ממגוון מוצרי
סדרת נחמה care
להתמודדות עם
תופעת הכינים
מרכך שיער
נחמה care

קונים

ÌÈ˜Á˘Ó ‡Ï ˙Â‡È¯·· ÈÎ

קונים

קרם ידיים מכיל
חמאת שיאה
לטיפוח העור .SPF20

30%

1490

₪

₪31

פריט
שני ב-

₪

₪

₪26

קרם שיקומי לעור יבש וסדוק.
קרם לטיפוח המכיל חמאת שיאה.

 120מ”ל

2190

₪119

*מחיר למארז *מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

קרמי רגליים מבית
מכבי care

אובליפיחה

דאודורנט עץ התה/
אובליפיחה

 200סמ”ק

₪

9990

₪

₪

₪

₪

קונים
ממגוון מוצרי בית המרקחת
מוסיפים
₪19.90
ומקבלים

 360כמוסות

”

סבו מדיס שמפו
לקשקשים

Nice to head

שמפו לטיפול בקשקשים.
לשימוש יומיומי ,מועשר בפרו
ויטמין .B5

סבוקלם

*מחיר ליחידה לפני הנחה ₪44.90

מברשת שיניים
חשמלית נטענת
מברשת לילדים
לעידוד הצחצוח
בקרב ילדים.

אינוביישן BB

קרם  5מ”ל

מתנה

*שווי המתנה ₪25
*מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ 22.7.13-עד  19.8.13או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם .במידה ולא מוצג מחיר המוצר לפני
הנחה בפרסום זה ,יופיע המחיר על גבי המוצר או בסמוך לו בבתי המרקחת של מכבי פארם .בבית המרקחת באילת המחירים
ללא מע”מ .המחיר הקודם של המוצר שבמבצע יחד עם מחיר המבצע כנדרש בחוק מוצג בבית המרקחת עצמו .חלק מהמוצרים
המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בבית מרקחת עמישב פ”ת ,ב”ב רבי עקיבא ,ב”ב כהנמן ,קרית יובל ,בית”ר עילית ,רמת בית
שמש .אין באמור בעלון זה בכדי להיות המלצה רפואית רוקחית או אחרת .אין כפל הטבות והנחות .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

99

₪

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

מהשמש
הגנה
בריאות הפה

תוספי תזונה
ננוביוטיקה
וננוביוטיקה ליידי +

פניני פרוביוטיקה יחודיות
בציפוי הגנה תלת שכבתי.

אלספה

פור-טו

MAX

 200מ”ג  ,DHAמתאים
לנשים בתקופת הריון
והנקה.

הרבה יותר אומגה 3
בכמוסה אחת.

 30טבליות

הנחה

*מינימום  2יח’ מסוג בכל בית מרקחת

קומפלקס
ויטמיני  Bמבית
סולגאר

89

₪

₪101

*מינימום  2יח’ בכל בית מרקחת

בנפייבר
שלישייה

119

₪

*מחיר ליחידה בודדת ₪61
*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

₪159

קרמי לחות והגנה
מסדרת .Soft & Sun

קרם פנים היפואלרגני
לילדים .SPF 34
 60מ”ל

2490

₪

108

₪

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

סקין גארד

69

90

₪3750

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

סולגאר

ד”ר פישר סרקל

10%
הנחה

שמן נר הלילה

מחיר לפני הנחה ₪86.50

פיקנוגנול

מחיר לפני הנחה ₪124.80

*מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

B-12 PLUS

טבליות מציצה
לספיגה מהירה בתוספת
חומצה פולית.
 120טבליות

4990

פמארל

₪12350

₪7190

24

₪

₪3190

 15מגבונים אישיים
להגנה מפני עקיצות
יתושים.

*מחיר למוצר בודד

1990

26

₪

*מחיר למוצר בודד

פיקס care

משחה שקופה להדבקת
שיניים תותבות בטעם
מנטה רענן.

₪

₪2790

מכשיר

הפעלה אוטומטית בדריכה
על המשקל.

6490

280

TENS

₪

₪

₪89

₪

₪

*מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

משקל דיגיטלי

תוסף תזונה ,לנשים
בגיל המעבר.

9260

תחליבי לחות במרקם קליל
SPF 15
לעור רגיש

פנגד-תוש

תרסיס מתיר קשרים
קרם רוזמרין

 HNSקומפלקס
מחיר לפני הנחה ₪100.50

₪

חדש

פרא רפואי ומכשור ביתי
”

10%

13990

₪

דוקטור עור

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

₪300

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

בריאות הפה
גינקוזאן

תמציות טבעיות.
שילוב גינקו בילובה
וג’ינסנג קוריאני.

פורקפיל

עם מינרלים ויטמינים
וחומצות אמינו.

זוג יומי מולטי ויטמין
ויטמינים לילדים.

דנטיסטה

קולגייט פרו גאם

משחת שיניים לחניכיים ושיניים
רגישות .למניעת ריח רע מהפה.

 180כמוסות

 30כמוסות

משחת שיניים מפחיתה
אדמומיות ומסייעת בהגנה
על החניכיים.
 75מ”ל

79

₪

₪84

15990

₪

*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

₪180

*מחיר לשלישייה במארז
*מינימום  2יח’ במלאי בכל בית מרקחת

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ 22.7.13-עד  19.8.13או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם .במידה ולא מוצג מחיר המוצר לפני
הנחה בפרסום זה ,יופיע המחיר על גבי המוצר או בסמוך לו בבתי המרקחת של מכבי פארם .בבית המרקחת באילת המחירים
ללא מע”מ .המחיר הקודם של המוצר שבמבצע יחד עם מחיר המבצע כנדרש בחוק מוצג בבית המרקחת עצמו .חלק מהמוצרים
המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בבית מרקחת עמישב פ”ת ,ב”ב רבי עקיבא ,ב”ב כהנמן ,קרית יובל ,בית”ר עילית ,רמת בית
שמש .אין באמור בעלון זה בכדי להיות המלצה רפואית רוקחית או אחרת .אין כפל הטבות והנחות .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

5490

₪

₪60

*מחיר לזוג במארז
*מינימום  2יח’ במלאי מכל סוג בכל בית מרקחת

2290

₪

₪28

21

90

₪

זוג מברשות
שיניים סלים סופט
עם קצות סיבים
דקים עד  0.01מ”מ.

31

50

₪

*מחיר לזוג במארז

אגיסטן אלוורה

בפנטן פלוס

מטפל בפטריות
ומרגיע את הגירוד.

לחיטוי וריפוי פצעים,
חתכים כוויות קלות ודלקות עור.

אדקס
ליקווי-ג’לס 400

לטיפול מהיר בכאבי ראש ,מיגרנה
ולכאבים נוספים .נוגד דלקות ומוריד
חום.
 20כמוסות ג’ל

28

₪

מכיל.Clotrimazole 1% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

אדויל  -חזק מהכאב

משכך כאבי ראש ,שיניים,
גב ,שרירים וכאבי מחזור.
מוריד חום ונוגד דלקות
ראומטיות.
מגיע
במהירות
 40קפסולות

45

₪

29

₪

יש לע ין בעלון לצרכן לפני השימוש .מכילDexpanthenol, :
.Chlorhexidine Dihydrochloride

למיסיל ONCE

פניסטיל ג’ל

היחיד שקוטל את
הפטריות בכף
הרגל בפעם אחת!

מקל על עור מגורה.
אריזת
חסכון של
 100גרם

למוקד
הכאב

מכיל :איבופרופן .יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

64

₪

מכיל.Terbinafine Hydrochloride 1% :

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

וולטרן אמולג’ל

בטרפן

67

₪

ויטה מרפן

מכיל .Diclofenac Diethylamin 1.16% :יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

לק לטיפול בזיהומי
פטריות בציפורני
הידיים והרגליים.

 100גרם
מכיל.Dimethindene maleate :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

לחיטוי פצעים ,חתכים,
כוויות קלות ושפשופים.
לא שורף ,לא מכתים.
אריזת
חסכון של
 100גרם

4850

₪

העקיצה מגרדת?

יעיל ובטוח לטיפול מקומי
בכאבי גב ,שרירים תפוסים.
כאבים הנובעים מדלקות פרקים.

₪

38

מכיל.Ibuprofen 400 mg :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

נורופן

לשיכוך כאבים
והורדת חום.

 40גרם

38

₪

מכילBenzoxonium Chloride, Chlorhexydine, :
 .Vitamin Aיש לע ין בעלון לצרכן לפני השימוש.

נורופן סירופ
 20כמוסות

עד  8שעות בלי חום
וכאבים .בטעם תפוז/תות.
 150מ”ל

90

₪

מכיל.Ciclopirox :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

29

₪

מכיל.Ibuprofen 200 mg :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

תוקף המחירים המופיעים בעלון מ 22.7.13-עד  19.8.13או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם .במידה ולא מוצג מחיר המוצר לפני
הנחה בפרסום זה ,יופיע המחיר על גבי המוצר או בסמוך לו בבתי המרקחת של מכבי פארם .בבית המרקחת באילת המחירים
ללא מע”מ .המחיר הקודם של המוצר שבמבצע יחד עם מחיר המבצע כנדרש בחוק מוצג בבית המרקחת עצמו .חלק מהמוצרים
המופיעים בעלון זה אינם נמכרים כלל בבית מרקחת עמישב פ”ת ,ב”ב רבי עקיבא ,ב”ב כהנמן ,קרית יובל ,בית”ר עילית ,רמת בית
שמש .אין באמור בעלון זה בכדי להיות המלצה רפואית רוקחית או אחרת .אין כפל הטבות והנחות .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

30

₪

מחיר
ליחידה
מכיל .Ibuprofen :יש לע ין בעלון לצרכן לפני השימוש.
מגיל  3חודשים עם מרשם רופא ומגיל  6חודשים ללא מרשם רופא.

מבוטחי מכבי,
במכבי פארם

יש לכם עוד
סיבה לחייך!

בבתי המרקחת של מכבי פארם
נהנים ממחירים מיוחדים עבור
תרופות ללא מרשם,
וחוסכים גם זמן
וגם כסף.

מכבי ללא הפסקה

1 - 70 0- 5 0 - 53 - 53
שלוחה  5למוקד בתי המרקחת

להזמנת תרופות באינטרנט:

www.maccabi4u.co.il

למעלה
מ 100-תרופות
במחיר אגרת מכבי -
₪15
ניתן לצפות
ברשימה המלאה
באתר מכבי

