
 
 
 
 
 

מבצעי לקוחות מועדון 
 :לחודש אוגוסט

 
מחיר  מחיר רגיל שם המוצר

 מבצע
 50%- ב*השני* שמני זית מסיק

 50%- ב*השני* סאן ליין
Goיפס ירקות 'חטיפי צ  p u r e *50%- ב*השני 

I f  y o u  c a r e *50%- ב*השני 
 50%- ב*השני* מוצרי הגיינה אורגניק

 50%- ב*השני* אלטמן
 50%- ב*השני* משו משו

הזול מבניהם  *
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: לחודש אוגוסט מבצעים
 

מחיר  מחיר רגילשם המוצר 
 מבצע

 * ניצת הדובדבן– חמאת בוטנים אורגנית 
  חלק/ ' קראנץ

16.90 14.90 

 5.90 7.90 *ניצת הדובדבן–  דגנים 7קרקר אורגני 

 15.90 18.80* ניצת הדובדבן– '  מל20 בטיפות 400ויטמין די 

 19.90 23.30* ניצת הדובדבן– גרם900 ללא תוספת סוכרסילאן 

 6.90 8.90קוקומי – נוזל קוקוס אורגני 

 10.90 11.90ויטאריז – ' ל1ש אורגני "ש/אורז שקד/משקה אורז

 13.90 16.90'  מל236סירופ אגבה אורגני 

 14.90 נטורפוד– '  ל1מיץ רימונים 
 12.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
F– בטעמים / מי קוקוס טבעי  o c o 7.50 5.90 

 99.90 119.90'   ל1משקה נוני טברי אורגני 

 13.90 17.50בית יצחק – סלק / בטטה/ מעדן גזר

 39.90 44.90תבואות – '  מל400שמן פשתן אורגני 

 12.90 14.90ר מארק "ד– לחם חיטה 

 29.90 39.50מולסה מורגה 

 25.90 37.80 גרם 250מלח טרוקמארה 

 35.90 47.90מיטוקו –  גרם 150ממרח אומבושי 

נטורה נובה – י פרי אורגני 'רבעיות סמוט
ללא תוספת סוכר 

17.90 15.90 
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 19.90נטורפוד – מיץ תפוחים אורגני 
 16.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
 16.50 19.50  נטורפוד-בצנצנת ללא תוספת סוכר אורגני/מלפפון כבוש

 15.90 18.90ביוטרנטינו – '  מל750חומץ תפוחים אורגני 

 29.90 ביוטרנטינו–'מל330 100%מיץ אוכמניות אורגני 
 25.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
 15.90 19.90נאות סמדר –  גרם 400זיתים אורגניים 

 21.50נאות סמדר – '  ל1נקטרים פירות אורגני 
 14.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
 29.90 42.90שקד תבור – שקד מלא טחון 
Raגרוסים אורגני /פולי קקאו שלמים w –  14.90 19.90שקד תבור 

 19.90 38.80 שקד תבור–  (אילסר)ממרח אגוזי לוז 

 34.90 44.90שקד תבור –  (אלת הבטנה)ממרח פיסטוק 

 32.90 39.90מיץ ארוניה אורגני 

 15.90 18.50 גרם 100ארוניה ברי מיובש 

 6.90 פסטות ברילה ללא גלוטן 

 20.90 27.90וגה – אבקה להכנת חביתה טבעונית 

 גרם 170נתחים צמחיים – טבעלה 
טריאקי , ואן'סצ, מקסיקני, שוארמה

15.90 13.90 

 21.90 25.9-26.6שקוף – ירוקה מלאה / טחינה שחורה 

 12.90 גרין פילד – משקה שעורה 

 13.00בסט טי – '  ל1משקה תה קר אורגני בטעמים 
 9.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
I– '  ל1אורז וניל אורגני /משקה אורז s o l a 12.90 10.00 
 10.90 12.50הרדוף –' ל1עם קוקוס אורגני /עם שקד/משקה אורז

 18- יחידות ב2רייויטה – סדרת פת פריכה מקמח שיפון 

Raגראונולה  w 27.90 33.90שורשי ציון –  בטעמים 
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 18.90 27.50 אדמה–שוקו בום/קעריות שוקו: דגני בוקר אורגניים
 8.90 11.50הרדוף – אורז וכוסמת אורגני /פריכיות דקות אורז

 30- יחידות ב2דני וגלית – מקלוני כוסמין בטעמים 

 9.90 12.90שוקו / ביסקוויטמינים טבעי 

 הנחה 50% ביסקוויט אורגני– ביסקיד 

 13.90 16.50ליב – קרקרים 

 9.90 11.90אביבה – כוסמין / שיפון/  דגנים5קרקר 

 9.90 11.90 אביבה– עוגיות גרנולה אורגניות 
 22.90 28.90 קינמון,שקדים,יפס קוקיס'צ: עוגיות דגן מקמח כוסמין

 14.90 19.50הילסייד קנדי –סוכריות אורגניות בטעמים שונים 

 15.90 19.90גרין דרים –  גרם 85שוקולד אורגני בטעמים 

 הנחה 25%גולון – קרקרים ללא גלוטן / עוגיות 

 9.90 11.90שר – עוגיות ממולאות קרם וניל ללא גלוטן 

 17.90 22.90 שר– קרקרים מלוחים עגולים ללא גלוטן 

 27.90 31.90שר   – B/Cתערובת קמחים ללא גלוטן 

 הנחה 20%אביב ירוק – קמחים ללא גלוטן 

 29.90 35.50 גרם 800תגמיש ללא גלוטן – קמח תמי 

20pפחות מגרנולות דוכן גן שמואל  p m11.90 13.30  גלוטן 

 15.90 18.90גרין לייט – ללא גלוטן '  יח4שליש בגט 

 15.90 19.90זן – פיתות עם טף 

 19.90 26.60וגה – סדרת הרטבים 
 15.90 18.80וגה –בתוספות שונותממרח טבעוני בטעם גבינת שמנת 
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 11.90 13.90מחלבת טל – פירות /בבקבוק טבעי'  ל1/2יוגורטים 

 12.00 13.90 גבעות עולם–'ל1/2יוגורט עיזים בטעמים אורגני 

 11.00 12.90 גבעות עולם–'ל1/2יוגורט עיזים טבעי אורגני 

 20.00 23.50 גבעות עולם–'  ל1יוגורט עיזים טבעי אורגני 
 12.50 14.9-15.9 נאות סמדר–' ל1/2לאסי /יוגורט עיזים אורגני טבעי

 11.90 13.90 ליב– יוגורט עיזים טבעי 

I– ש לבישול ואפיה אורגני"ש/ קרם סויה  s o l a 213- יחידות ב 

T– שקדים /קינוח סויה בטעם טבעי a s t e  o f  As i a 211- יחידות ב 

 16.90 19.50אקו פרינד – '  ל1ל כביסה מרוכז 'ג

 16.90 18.90אקו פרינד – '  ל1מרכך כביסה מרוכז 

 הנחה 25%וולדה – ארומה תוש 

 הנחה 30%וולדה – לגבר / ל רחצה ארניקה 'ג

 הנחה 20%וולדה – דיאורדורנטים 

 הנחה 20%וולדה – סדרת הקלנדולה לתינוק 

 הנחה 20% (ללא מוצרי פנים)מוצרי אבלון אורגניקס 
 הנחה 25%אבלון אורגניקס – קוסמטיקה לפנים 

 הנחה 20%ייסון 'ג– עץ התה / ל אלוורה 'ג

 19.90 24.90ייסון 'ג– משחות שיניים קטנות 

 49.90 79.90ייסון 'ג– קרם גוף וידיים בניחוחות שונים 

 90- יחידות ב2צבע שיער נטורטינט 

 50%- ב**השני נטורטינט– סדרת הטיפוח לשיער 

 הנחה 20% (לא כולל סדרת עזרה ירוקה)סדרת טיפוח הגוף 
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 הנחה 25%לבידו – שמן לבנדר צרפתי אורגני 

 הנחה 30%לבידו – סרום פנים משקם מסדרת רימונים 

 הנחה 30%לבידו – קרם לחות הזנה מסדרת נר הלילה 

 29.90 39.90הימלאיה –  גרם 200משחת שיניים 

 11.90 14.90שפתונים הימלאיה 

 29.90 39.90לאבליס – מארז שלישיית סבונים מוצקים 

 34.90 44.90ביי בייב באג 

 הנחה 25%לאבליס – דיאורדורנטים 

 הנחה 25%עשבי קדם 

s– '  מל250שמן זרעי המפ  m  79.90 59.90 

 119.90 135.90נוטרי קר –  כמוסות 60 ללחץ דם 120/80בי פי 

 75.90 95.90נוטרי קר – '  מל946משקה אלוורה 

 59.90 72.70נוטרי קר –  כמוסות 90ימנמה 'ג

 79.90 99.90נוטרי קר –  כמוסות 100מורינגה 

 69.90 79.90נוטרי קר –  כמוסות 60נוטרי פן 

 99.90 119.90נוטרי קר  – 'גר600אפונה טבעוני /סויה/חלבון אורז

 109.90 139.90נוטרי קר – '  מל250שווידן ביטר 

 99.00 119.90גרמזה – משקה כלורופיל 

 119.00 139.90גרמזה – ין 'מגה פרוביוטיק קראן ג

 149.00 159.90סלוס – פלורויטל / זוג פלורדיקס 

 59.90 66.60סולגר –  טבליות 60 מתילקובלאמין 12בי 

 149.90 178.80סולגר –  כמוסות רכות 100 950 3אומגה 
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 149.90 172.80סולגר  –  טבליות 120פורמולה לשיער וציפורניים 

 39.90 49.90סולגר –  טבליות 50ג " מק400טאפולין 

L 55ביו  R –  149.90 169.90סופהרב 

Lביוטיקיד  R –  44.90 49.90סופהרב 

 57.90 65.50סופהרב  – קומפלקס אנזימי עיכול 

 65.90 73.90סופהרב – נטלי 'פריג

 99.90 מוקה 'ג–  טבליות 200ספירולינה 

 OS 41.90 29.90– תמצית סטיביה 

 109.90 149.00טרימוורה  – MP30כורכומין 

 MP30 69.00 49.90כורכומינט קרם 

אין כפל מבצעים והנחות *

הזול מבניהם **


