
 
 
 
 
 

מבצעי לקוחות מועדון 
 :לחודש יולי

 
מחיר  מחיר רגיל שם המוצר

 מבצע
Ecמוצרי הניקיון  o v e r *50%- ב*השני 

 50%- ב*השני* הרדוף
 50%- ב*השני* ממרחי אגוז נמר– שליז 

 50%- ב*השני* לה ונציאן
 50%- ב*השני* ויואני שוקולד

 50%- ב*השני* וולדה
 50%- ב*השני* אלספה

הזול מבניהם  *
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: לחודש יולי מבצעים
 

מחיר שם המוצר 
 רגיל

מחיר 
 מבצע

 * ניצת הדובדבן–  גרם 900סילאן אורגני 
 24.90 29.90  ללא תוספת סוכר

 *ניצת הדובדבן– ג " ק1מלאה אורגני / טחינה 
24.90 19.90 

* ניצת הדובדבן– גרם350 שקד טחון 100%שקדית 
38.50 29.90 

 *ניצת הדובדבן– '  מל950שמן קוקוס אורגני 
52.80 45.90 

 *ניצת הדובדבן– חטיפי חלבה בטעמים שונים 
 10- יחידות ב2

* ניצת הדובדבן– ערמונים אורגניים קלופים 
 10- יחידות ב2

נוטרה זן –  גרם 800י בטעמים 'מוזלי קרנצ
21.90 17.90 

 תבואות–ותירס אורגני/אורז/ דגן4/קוסקוס כוסמין
16.90 14.90 

sלבנדר ללא /נוזל כלים תפוז l s –  אקו פרינד
13.90 11.90 

 נטורה נובה– י פרי אורגני ללא תוספת סוכר 'סמט
 20- יחידות ב5

 אדמה-ללא סוכר אורגני/ברנפלקס רגיל/קורנפלקס
16.90 14.90 

I– '  ל1משקה שקדים אורגני  s o l a 
16.90 14.90 

' דה בריגד–ללא גלוטן '  ל1משקה סויה אורגני 
 18- יחידות ב2

השדה – פינגווינים קרחונים בטעם פירות אורגני 
 24- יחידות ב2

T- שבבי אורז  a s t  o f  As i a 
6.90 5.90 

 GOODAY– סרדינים בשמן זית אורגני/ טונה 
 50%- ב**השני
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ר מארק "ד– ללא שמרים /לחם כוסמין עם
19.90 17.90 

גרין פילד – לחמי שיפון אורגניים 
14.90 10.00 

ג " ק1קמח תמי ללא גלוטן 
35.50 29.90 

שקד תבור – קמח שקדים מופחת שומן 
21.00 16.90 

שקד תבור –  גרם 250עיסת קקאו 
22.20 15.90 

שקד תבור –  גרם 250פולי קקאו גרוסים 
29.90 23.90 

שקוף –  גרם 300חמאת קוקוס 
29.90 24.90 

אווא – קפה שחור אורגני 
24.90 19.90 

 אבקה להכנת משקה שוקו אורגני– יק 'שוקוצ
25.80 21.90 

וגאנץ – תערובת להכנת חביתה טבעונית 
12.90 10.90 

ארוחה מן הטבע – גולש מהצומח / שווארמה / עוף 
19.90 16.90 

שוקו / קרמל / טבעי: תחליף קפה לרו 
27.9-29.7 21.90 

אלפרו – רבעיות מעדני סויה בטעמים 
17.90 15.90 

T–  גרם 100אצות וואקמה  a s t  o f  As i a 
15.90 12.50 

T– כהה / מיסו בהיר  a s t  o f  As i a 
11.90 9.90 

נאות סמדר –  גרם 400הול אורגני 'תמר מג
26.60 23.00 

נאות סמדר – '  מל330נקטרים פירות אורגני 
11.3-12.3 8.50 

הבחירה האורגנית –אפרסק אורגנית-מחית תפוח
 1+1 

 14.90גרין פילד – '  ל1מיץ תפוחים אורגני 
 19.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
דינמיק  – '  מל237רכז חמוציות 

59.90 49.90 
I– '  ל1משקה אורז וקוקוס אורגני  s o l a 

14.90 12.90 
I– משקה אורז מלא אורגני  s o l a 

13.90 11.90 
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נביטאס נטורל 
 הנחה 20%

 נטורפוד– מיונז אורגני 
19.90 17.90 

נטורפוד – גרגרים /חרדל אורגני חלק
13.30 11.50 

נטורפוד – '  ל1קנולה אורגני / שמן חמניות 
32.9-33.9 27.90 

סולוניה - עגבניות אורגניות מרוסקות בצנצנת 
10.90 9.50 

פליסיה – עדשים אדומות אורגני /אטריות אפונה
 22- יחידות ב2ללא גלוטן 

פליסיה – ספגטי אורז מלא אורגני ללא גלוטן 
 10.90 12.80  גרם400

פליסיה –פוזילי מאורז מלא אורגני ללא גלוטן/פנה
 9.90 11.50  גרם340

  גרם250מלח הרבה מארה אורגני 
31.10 25.90 

 424– מלח דל נתרן מועשר ביוד 
19.90 14.90 

סאן ליין – גרם200קריסטל /גס/מלח הימלאיה דק
 50%- ב**השני

Ra גרם 70פיצוחים חיים  w –  שורשי ציון
13.90 11.90 

שקד תבור – אגוז בדבש / חטיף שקד 
 10- יחידות ב3

ביסקוויט אורגני – ביסקיד 
15.10 12.90 

נוטרי ברייק – עוגיות בתוספת חלבון 
 29.90- יחידות ב2

 דגן– ש ואוכמניות מכוסמין טבעוני"עוגיות ש
28.90 22.90 

דגן – עוגיות כוסמין אגוזים וקוקוס טבעוני 
28.90 22.90 

שר –  גרם 165בסקוויט פתי בר ללא גלוטן 
17.90 14.90 

 שר–פתיתי תירס עם קקאו ללא גלוטן: דגני בוקר
25.80 19.90 

זן – לחם עם טף ללא גלוטן ללא סוכר 
25.70 19.90 

צנימים מונבטים בטעמים שונים 
27.90 24.90 

נטורל קייקס – בצק עלים ללא גלוטן 
23.90 15.90 
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טבע מהדרין – '  מל400שמן פשתן 
42.90 34.90 

טבע דלי  –  גרם500ביתי / גוש סייטן קפוא טבעי 
15.50 12.50 

טבע דלי –  גרם 500סייטן קפוא עדשים וקינואה 
16.90 13.50 

 טבע דלי–צלי עם טופו ועשבי תיבול/שניצלונים: סייטן
18.90 15.50 

נאות סמדר –  גרם 200בולגרית עיזים אורגנית 
29.90 26.90 

נאות סמדר – '  ל1יוגורט עיזים אורגני 
25.90 22.90 

ליב –צפתית טבעונית/ קממבר/ בולגרית/ רוקפור
22.90 19.90 

 ליב – '  מל500יוגורט טבעי נטול לקטוז 
13.50 11.90 

ליב – '  מל250משקה יוגורט סילאן נטול לקטוז 
10.50 8.90 

גבעות עולם – פרי אורגני / יוגורטים טבעי 
 הנחה 15%

אקו פרינד – מנקה פירות וירקות 
17.50 14.90 

אקו פרינד – '  ל3.5 (אקונומיקה-אל)מלבין 
27.70 23.90 

ייסון 'ג– עץ התה / ל אלוורה 'ג
49.90 39.90 

ייסון 'ג– ל רחצה 'ג
88.50 69.90 

ייסון 'ג– מרכך / שמפו 
49.90 39.90 

ייסון 'ג– דיאורדורנטים 
48.80 39.90 

 31.90 39.90ייסון 'ג– משחות שיניים גדולות 
ייסון 'ג– משחת שיניים לילדים בטעם תות 

31.90 25.90 
הימלאיה –  גרם 100משחת שיניים איורבדית 

 30- יחידות ב2
אלבה – מסיכות לשיער 

79.90 59.90 
לאבליס – מרכך / שמפו 

 הנחה 25%
נסטי –  גרם 100סבון שמן זית 

 50%- ב**השניאלוורה / י 'גוג/ לבנדר / עם ארגן 
 גרם 75סבון מדימיקס איורבדי 

19.90 14.90 
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נושם /לחוטיני/ארוז אישית/מעוגלנטראקר – מגן תחתון 
19.5-19.9 15.90 

לבידו – " עזרה ירוקה"משחה טיפולית 
 הנחה 30%

לבידו – שמן ציטרונלה 
29.90 19.90 

לבידו – מוצרי טיפוח הפנים 
 40%- ב**השני

סאן ליין –  גרם 250חימר ירוק 
27.90 19.90 

Pu– שעורה /אבקת מיץ עשב חיטה  r e  n a t u r e 
129.00 99.90 

Raאבקת חלבון אורגני טבעוני  w – סאן ווריור
325.00 288.00 

מוקה 'ג–  גרם 25אבקת כלורלה 
198.00 159.00 

מוקה 'ג–  כמוסות 500כלורלה 
155.90 139.00 

די ליפוזומלי / חומצה פולית/ברזל / 12מתיל בי: אקוסאפ
 198- יחידות ב2

נוטרי קר – לקסי קר כמוסות 
49.90 39.90 

נוטרי קר – ' כמו60ג " מ520מגנזיום אוקסיד 
69.90 54.90 

נוטרי קר –  כמוסות בדצ 90חילבה 
59.90 49.90 

נוטרי קר –  טבליות 200אצות ים 
69.90 59.90 

נוטרי קר –  כמוסות 30קולגן 
168.80 129.90 

סולגר – תערובת אנזימי עיכול וצמחים, קומפורט זון
117.50 99.90 

סולגר – מולטי ויטמין לגבר 
156.60 135.90 

סולגר – מולטי ביליון דופולוס 
 119.90 

סולגר – כמוסות תמצית שורש אשווגנדה 
109.90 99.90 

סופהרב – '  מל20 1000טיפות ויטמין די 
33.60 29.90 

סופהרב – ג " מ600כמוסות ספירולינה 
46.60 39.90 

סופהרב – מאקה בתוספת ספירולינה 
66.50 57.90 
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סופהרב – כורכום עם פיפרין 
 109.90 139.90 תוספת 10%/ + טבליות 60

אין כפל מבצעים והנחות *

הזול מבניהם **


