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מחיר  מחיר רגיל שם המוצר
 מבצע

 05%-ב *השני *תבלינים אורגניים ניצת
 05%-ב *השני *RooBarחטיפי 

 05%-ב *השני *freeפרי 
I you care* 05%-ב *השני 

 05%-ב *השני *גרין פילד
 *נוברסקו

 לא כולל חטיף קוביות פירות אדומים
 05%-ב *השני

 05%-ב *השני *משו משו
 05%-ב *השני *אלטמן
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 11..-5.13:ל מבצעים

מחיר  שם המוצר
 רגיל

מחיר 
 מבצע

 ₪  11.-ממוצרי החנות בקנה 
 ₪ 1.-ב ניצת הדובדבן -' גר131סילאן אורגני קבל    

 *ניצת הדובדבן –אורגני  01%קמח כוסמין 
 51-דות ביחי 2 ללא צורך בניפוי

 *ניצת הדובדבן –' מל 521שמן קוקוס 
 53-יחידות ב 2

 *ניצת הדובדבן – גרם 511יה אורגניים 'זרעי צ
 51-יחידות ב 2

 *ניצת הדובדבן –מקלות סובין חיטה אורגני 
.9161 .1161 

 נוטרה זן –גרם  11.י בטעמים 'מוזלי קרנצ
 53-יחידות ב 2

 'מל 259סירופ מייפל אורגני 
 31%-ב **השני

 הרדוף -( כוסמין/קמח חיטה)פסטות אורגניות 
 31%-ב **השני

 'נייטשר פאת–לאמור/גורילה/אמזון/קואלהבוקר דגני 
25161 .6161 

 תבואות -ג בשקית"ק .עבה /מלח הימלאיה דק
.0161 .2161 

 1161. נטורפוד –' ל .מיץ רימונים 
 (כולל פיקדון)

.2161 
 (כולל פיקדון)

 שקד תבור – שקד מלא טחון
12161 26161 

 שקוף –חטיפי בוטנים פרימיום 
 .-יחידות ב 2

 'דה ברידג–'מל231אורז קוקוס /אורז שקד/משקה אורז
 5.-יחידות ב 5

 השדה –בייגלה כוסמין אורגני 
.9161 .2161 

 השדה-קרחונים בטעם פירות אורגני פינגווינים 
.1131 .2161 
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 'ל .משקה נוני טברי אורגני 
..6161 66161 

  ר מארק"ד –חיטה  לחם
.1161 .2161 

 Taste of Asia – פנקו פרורי לחם יפניים
.1.1 9161 

 Taste of Asia –גרם  3.פטריות שיטאקי 
.6161 .2161 

 Taste of Asia –מ "ס 22/  9.דפי אורז 
 31%-ב **השני מרובע/ עגול 

 מוסו –ארמה , קומבו , אצות ואקמה 
51131 26161 

 טבעלה –חי סויה צמחיים ללא גלוטן נת
2.161 .0161 

 אקספלור קוזין–דפים מעדשים ירוקות/פתיתים
 2161. 3101. אורגני ללא גלוטן

 ירוק –תחליף ביצה 
2.161 .1161 

 וגאנץ –תערובת לבורגר 
.0161 .1161 

 גשור –' מל 031שמן זית מזן קורנייקי 
16131 53161 

 סאן ליין – ללא נתרן/ מלח מופחת נתרן 
.6161 .3161 

 הרדוף –שימורי גרעיני תירס מתוק אורגני 

 3161.-יחידות ב 2
 אבקת מרק ירקות

29161 2.161 
 קפה נמס גרגרים אורגני –מאונט האגן 

51161 26161 
 קפה נטול נמס גרגרים אורגני –מאונט האגן 

50161 52161 
 סדרת פת פריכה מקמח שיפון רייויטה

 ..-יחידות ב 2
 פליסיה –פסטות אורז תירס בקופסא 

 הנחה 3%. אורגני ללא גלוטן
 נטורפוד-אורגני בצנצנתללא תוספת סוכר /מלפפון כבוש

.6131 .9131 
 נטורפוד –כרוב כבוש אורגני בצנצנת 

.5161 ..161 
 6161. נטורפוד -מיץ תפוחים אורגני 

 9161. (כולל פיקדון)
 (כולל פיקדון)

 אינקה –פאין אורגני משקה דגנים ללא ק
.91.1 .1161 
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 Isola –' ל .משקאות צמחיים אורגני 
 1111. 2161. שעורה/ש"ש/וניל-אורז/שקד-אורז/אורז

 נאות סמדר –גרם  111זיתים אורגניים 
.6161 .3161 

 נאות סמדר –' למ 551נקטרים פירות אורגני 
..15-.215 

 (כולל פיקדון)
.131 

 (כולל פיקדון)
 אורגני מיץ ארוניה

56161 52161 
 גרם 11.ארוניה ברי מיובש 

..131 .3161 
 שקד תבור - Rawפולי קקאו אורגני 

 1161. 616.-16.. ממותק/ גרוסים / שלמים 
 שקד תבור –( אילסר)ממרח אגוזי לוז 

5.1.1 .6161 
 שקד תבור –( אלת הבטנה)ממרח פיסטוק 

11161 51161 
 נטורה נובה – פת סוכרללא תוס י פרי אורגני'סמוט

 21-יחידות ב 3
 נוברסקו –פירות אדומים  חטיף קוביות

 מחיר 2/.-ב
 מארזי חטיפי אברהמסון

23161 2.111 
 גרין דרים –גרם  3.אורגני בטעמים  שוקולד

.6161 .3161 
 שקד תבור –'גר03 עם שוקולד/מרציפן ללא סוכר

 3.-יחידות ב 2
 דגן –רולדת תמרים מקמח שיפון 

2.161 22161 
 דגן-ש ואוכמניות"ש/אגוזים וקוקוס: עוגיות כוסמין

 22161 2.161 טבעוני, ללא סוכר
 ביסקוויט אורגני –ביסקיד 

.31.1 .2161 
 ליב –קרקרים 

.9131 .5161 
 שורשי ציון – Rawקרקרים 

29191 25161 
 אביבה –שיפון אורגני / דגנים  3קרקר 

..161 6161 
 גולון –לא גלוטן קרקרים ל/ עוגיות 

 הנחה 23%
 שר -עוגיות ממולאות קרם וניל ללא גלוטן 

..161 6161 
  שר - B/Cללא גלוטן  תערובת קמחים

5.161 20161 



4 

 

 אקיטה –רוטב סויה ללא גלוטן 
.0121 .1161 

 מוצרי החלב של נאות סמדר
 הנחה 3%.

 טבע דלי –קציצות אוקרה / המבורגר 
2216-2516 ..161 

 ליב -צפתית טבעונית /קממבר /בולגרית /רוקפור 
22161 .6161 

 2.-יחידות ב Isola 2 –ש לבישול ואפיה אורגני "ש/קרם סויה
 טבע מהדרין –' מל 111שמן פשתן אורגני 

16131 15161 
 שיזן –טופו מועשר סידן 

.3131 .1111 
 יזלי'צ –מוצרלה / פרמזן/ דר'צ: טבעוניות בסגנון

26161 21161 
 חלב הארץ –' ל .ט עיזים טבעי יוגור

2.131 ..131 
 חלב הארץ –' ל 2/.יוגורט עיזים טבעי 

.1121 .2161 
 5131. 1161. חלב הארץ–'ל 2/.תות /יוגורט עיזים עם פירות יער

 חלב הארץ –' מל 031כבשים ביו בדלי /יוגורט עיזים
.6161 ..131 

 חלב הארץ –יוגורט עיזים בגביע 
 6161-יחידות ב 2

 וגה –גבינת שמנת / בגוש / צהובה פרוסות 
 **21. 

 גרין לייט –פיתות ללא גלוטן 
.6161 .3161 

 אקו פרינד –אבקת הלבנה 
.0101 .3161 

 אקו פרינד –' ל .מרוכז ל כביסה 'ג
.6131 .9161 

 אורגניק –טמפונים ללא מוליך 
20131 25131 

 אורגניק –טמפונים עם מוליך 
26161 23161 

 הימלאיה -גרם 11.שיניים איורבדית  משחת
21131 .9161 

 פרי מהטבע–דיאורדורנט אבן קריסטל מינרלי רול און
29161 .6161 

 וולדה –הגיינת הפה 
 הנחה 21% מי פה, משחת שיניים לילדים , משחות שיניים 

 וולדה –סדרת הריון 
 הנחה 21%
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 מוצרי אננדה
 הנחה 3%.

 ייסון'מוצרי ג
 הנחה 21%

 'מל 31/311.רל ריח אודרגון מנט
 הנחה 21%

 ביי ביי באג
 הנחה 21%

 סולגר –כמוסות כורכום 
 .1161 

 סולגר -מגנזיום ציטרט 
 3.161 

N 7 – סולגר 
.26111 66161 

 סולגר –ג "מ 031ספירולינה 
.1.161 .6161 

 סופהרב –שורש ליקוריץ 
.6131 00161 

 סופהרב – 23ביו 
.11161 65161 

 סופהרב –לי נט'פרג
9.161 36161 

 סופהרב –קלמדין 
.5161 03161 

 נוטרי קר –טבליות  91מולטי אנזים 
90161 36161 

 נוטרי קר –' מל 619משקה אלוורה 
63161 03161 

 נוטרי קר –כמוסות  61ימנמה 'ג
02101 36161 

 נוטריקר –כמוסות  91פמינוז 
..6161 66161 

 נוטריקר –כמוסות  11.מורינגה 
66161 06161 

 sm –' מל 231שמן זרעי המפ 
06161 36161 

 סאן ליין – 50,111מזון מלכות 
.1161 91161 

 שלישייה בנפייבר
.56161 ..6161 

 גרינולה
.56161 ..6161 

 סאן ווריור - Rawאבקת חלבון אורגני טבעוני 
523111 266111 
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 פוקה –ויטליס אבקה 
216111 .66111 

 פוקה –ה ירוקים מנקים באבק
..1111 .16111 

 יום יום –גרם  21. ספירולינהפתיתי 
96161 51161 

  51MPכורכומינט קרם 
96111 16161 

 אין כפל מבצעים והנחות*

 הזול מבניהם**


