
 
 
 
 
 

מבצעי לקוחות מועדון 
 :לחודש אוקטובר

 

מחיר  מחיר רגיל שם המוצר
 מבצע

 50%- ב*השני* אלפרו
 50%- ב*השני* לה ונציאן

Roחטיפי  o Ba r *50%- ב*השני 
 50%- ב*השני* מוצרי נוטרי קר

 50%- ב*השני* סלוס
 50%- ב*השני* לאבליס

הזול מבניהם  *
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: לחודש אוקטובר מבצעים
 

מחיר שם המוצר 
 רגיל

מחיר 
 מבצע

 *ניצת הדובדבן– דגנים7/קרקרים אורגני כוסמין
 12- יחידות ב2

* ניצת הדובדבן–  גרם600יה אורגניים 'זרעי צ
26.90 21.90 

* ניצת הדובדבן–גרם250עגבניות מיובשות אורגני 
16.90 12.90 

 *ניצת הדובדבן– ערמונים אורגניים קלופים 
 10- יחידות ב2

קוקומי  - נוזל קוקוס אורגני 
8.90 6.90 

'  מל236סירופ מייפל אורגני 
26.50 23.90 

' נייטשר פאת– דגני בוקר אורגניים 
 19.90 23.90לאמור / גורילה / אמזון / קואלה 

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

אוליויטל – '  ל1שמן זרעי ענבים 
32.90 21.90 

שקד תבור –  גרם 350 ללא תוספת סוכרסילאן 
12.90 9.90 

שקוף –  גרם 300גרנולות במגוון טעמים 
18.90 12.90 

השדה – קטשופ אורגני 
17.90 14.90 

ויטאריז –' מל200אורז ושקד אורגני /משקה אורז
 10- יחידות ב3

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

נוטרה נובה –  גרם 100י פרי אורגני 'סמוט
 20- יחידות ב5ללא תוספת סוכר  

סאן ליין –  גרם 500מלח הימלאיה 
 1+1 קריסטל / עבה / דק 

סאן ליין –טחינה אתיופית משומשום טרום מונבט
 17.90 21.90 גרם700
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T–אק 'שיראטאקי אטריות קונג a s t e  o f  As i a   
 30- יחידות ב3רחבות / עבות / דקות 

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

תבואות –ותירס אורגני/ אורז/  דגנים4/ קוסקוס כוסמין
16.90 14.90 

ר מארק "ד– ללא שמרים /לחם כוסמין עם
19.90 17.90 

שיפון / כוסמין / חיטה : לחם נבוט 
24.40 21.00 

 11.3-12.3נאות סמדר – '  מל330נקטרים פירות אורגני 
 8.50 (כולל פיקדון)

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

 8.90 (כולל פיקדון)
 (כולל פיקדון)

I– '  ל1משקה אורז מלא אורגני  s o l a 
13.90 11.90 

I– '  ל1משקה אורז אורגני  s o l a 
12.90 10.00 

הרדוף – חלבה אורגנית 
16.60 13.90 

דניאלסטי – ה 'אבקת תה ירוק מאצ
 הנחה 20%

 אגוזים/ בטעם מעודן קפה מפולי תמרים 
29.90 19.90 

 ליב–  גרם 670רסק תפוחים 
12.90 9.90 

T– ג " ק1אורז לסושי  a s t e  o f  As i a 
11.90 9.90 

T– '  מל700ילי מתוק 'רוטב צ a s t e  o f  As i a 
9.90 7.90 

פליסיה –ללא גלוטןעדשים אדומות אורגני /אטריות אפונה
 22- יחידות ב2

אבקת מרק ירקות 
26.90 21.90 

סולוניה –עגבניות אורגניות מרוסקות הצנצנת
10.90 9.50 

נטורפוד – מיונז אורגני 
19.90 17.90 

נטורפוד – גרגרים / חרדל אורגני חלק 
13.30 11.50 

נביטאס נטורל 
 הנחה 20%

שקד תבור –  גרם 250עיסת קקאו 
22.20 15.90 
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שקד תבור –  גרם 250פולי קקאו גרוסים 
29.90 23.90 

שקד תבור – ערכת שוקולד ביתית 
22.90 19.90 

שקד תבור – חמאת קקאו 
22.90 19.90 

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

 גרם 80/100ויואני – שוקולד אורגני 
 30- יחידות ב2

 ויואני– גרם150/200שוקולד טבעוני אורגני לאפיה 
 הנחה 20%

דגן – עם שמן קוקוס ללא תוספת סוכר רולדת תמרים 
 27.00 31.70   גרם300

  ללא תוספת סוכרבממרח אגוזי לוז רולדת כוסמין 

 27.00 31.70  גרם300דגן –  עם שמן קוקוס
דני וגלית –סדרת העוגיות עם שמן קוקוס בכבישה קרה

 19.90 24.90חטיפי גרנולה , גרנולה כוסמין, גרנולה חמוציות, יפס'גרנולה שוקוצ
 שקוף – חטיפי בוטנים פרימיום 

 8- יחידות ב2
 לונים אורגני'סוכריות גומי ג

12.50 10.00 
Go– גרם90 יפס מירקות שורש אורגניים'חטיף צ  p u r e 

15.90 13.90 
 אביבה-  גרם 400פתי בר אורגני 

13.50 10.00 
אביב ירוק – אדום ללא גלוטן/קמח עדשים ירוק

 הנחה 20%
ג ללא גלוטן ללא סוכר וסויה " ק1קמח תמי תופח 

35.50 29.90 
 זן– שליש בגט עם טף ללא גלוטן /לחמניות

25.70 19.90 
טבע מהדרין – '  מל200שמן פשתן אורגני 

26.60 21.90 
 גרם 100אסאי ברזיל 

 50%-השני ב
שורשי ציון – סדרת הקינוחים 

 הנחה 20%' קקאו קרמל קראונצ, י'מעדן גוג, בלונדיז, בראוניז', פאדג
Tמשקה  r a n q u i n i 14- יחידות ב2 בטעמים 

 (כולל פיקדון)
גזונטהייט – מיץ תפוחים ועשב חיטה 

 1+1 
וגה – סדרת הרטבים 

26.60 19.90 
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  וגה–בתוספות שונותממרח טבעוני בטעם גבינת שמנת 
18.80 15.90 

וגה  –דר'בטעם צ/ גוש צהובה טבעונית לפיצה 
17.90 14.90 

טופו שיזן – צהובה מהטבע ללא חלב 
24.90 19.90 

ליב –  גרם 500טופו אורני 
17.90 15.90 

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

 ליב – בטעמים / גאודה עיזים טבעי 
29.50 25.90 

 ליב– יוגורט עיזים טבעי 
13.90 11.90 

 חלב הארץ– יוגורט עיזים בגביע 
 9.90- יחידות ב2

 נאות סמדר–'ל1/2לאסי / יוגורט עיזים אורגני טבעי
14.9-15.9 12.50 

אקו פרינד – '  ל4ל כביסה 'ג
43.50 37.90 

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

Ec– נוזל לניקוי כללי ומשטחים  o v e r  
19.90 15.90 

Ec– נוזל לניקוי אסלות  o v e r 
19.90 15.90 

אורגניק –מגן תחתון אורגני באריזת תפזורת
20.90 16.90 

אקו לאב – סבון גוף / מרכך / שמפו 
 הנחה 20%

אקו לאב – סבון ידיים 
24.90 20.00 

אקו לאב – סבון מוצק 
19.90 16.00 

אקו לאב – מסיכה לשיער / קרם לחות 
 הנחה 20%

 (למבגרים)וולדה – תחליבי רחצה 
 הנחה 20%

וולדה – עטים לציפורניים 
 הנחה 25%

וולדה – שמן הריון 
 הנחה 20%

אלבה – מסיכות לשיער 
79.90 59.90 
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ייסון 'ג
 הנחה 25%

אבלון אורגניקס 
 הנחה 25%

נסטי –  גרם 100סבון שמן זית 
 50%-השני באלוורה / י 'גוג/ לבנדר / עם ארגן 

הובנר – לכסניות לגרון טננבלוט 
42.90 29.90 

ביו גרין – אבקת ספירולינה אורגנית 
129.00 99.00 

סאן ליין –  גרם 250חימר ירוק 
27.90 17.90 

מוקה 'ג–  גרם 250אבקת כלורלה 
198.00 149.90 

מוקה 'ג–  כמוסות 500כלורלה 
155.90 139.90 

סופהרב – ג " מ600כמוסות ספירולינה 
46.60 39.90 

סופהרב – ביו פימייל 
94.90 79.90 

סופהרב – אצה כחולה ירוקה קומפלקס 
119.90 107.90 

סופהרב – משקה אלוורה 
33.90 29.90 

ברא –  טבליות 60כורכומין אפקט 
149.00 109.00 

סולגר – אבץ פיקולינט 
59.00 52.90 

סולגר – מגנזיום ציטרט 
 55.90 

סולגר – כמוסות תמצית שורש ליקוריץ 
73.30 65.90 

סולגר – כמוסות שמן אורגנו פראי 
 81.90 

גרמזה – שמן דגים בנוזל 
 109.00 

אין כפל מבצעים והנחות *

הזול מבניהם **


