
 
 
 
 
 

מבצעי לקוחות מועדון 
 :לחודש ספטמבר

 
מחיר  מחיר רגיל שם המוצר

 מבצע
 50%- ב*השני* שמן זית גשור

 50%- ב*השני* תבלינים אורגניים קנהמלה
 50%- ב*השני* שיזן- מוצרי טופו 

 50%- ב*השני* אדמה
 50%- ב*השני* משק לין

 50%- ב*השני* גרין פילד
 50%- ב*השני* מוצרי ניקוי אקו פרינד

 50%- ב*השני* סופהרב

הזול מבניהם  *
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: לחודש ספטמבר מבצעים
 

מחיר  מחיר רגילשם המוצר 
 מבצע

 10.00 17.50 *ניצת הדובדבן–  גרם 250משמש יבש אורגני 

 12- יחידות ב2 *ניצת הדובדבן– פסטות חיטה אורגני 

 12.90 14.90* ניצת הדובדבן–  גרם 700רסק תפוחים אורגני 

 50%- ב**השני נוטרה זן–  גרם 800י בטעמים 'מוזלי קרנצ

 17.90 19.90נוטרה זן  –ירקות דל שומן /אבקת מרק אורגנית
 12.90 17.90תבואות -קריסטל/עבה/דק קילו בשקית 1מלח הימלאיה 

 13- יחידות ב3' דה ברידג– 'מל250עם קוקוס /עם שקד/משקה אורז

 11- יחידות ב2 סולוניה– קלופות /עגבניות אורגניות חתוכות

Mi– דגני בוקר שיפון אורגני  l z u 23.8-25.5 17.90 

 12.50 14.50השדה – פינגווינים קרחונים בטעם פירות אורגני 

 17.90 19.90השדה – עוף / אבקת מרק אורגנית ירקות 

 12- יחידות בקוקו  - 100%מי קוקוס 

T– אטריות סויה ללא גלוטן  a s t e  o f  As i a 
שחור / צהוב / ירוק 

 22- יחידות ב2

 21.90 28.80תבואות – שלם אורגני נא /פולי קקאו  גרוס

 12.90 14.90ר מארק "ד– לחם שיפון 

 14.50 16.80ביוריל – שמרים אורגניים יבשים 

 (לא כולל סויה)'  ל1אלפרו משקאות צמחיים 
אגוז  , שקד, קוקוס, ש"ש, אורז

14.90 12.90 
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 24.90 27.9-29.7שוקו / קרמל / טבעי : תחליף קפה לרו 

 10- יחידות ב2ויטאריז – תחליף שמנת צמחית מאורז 

 15- יחידות ב2נטורה נובה – מחיות פרי תפוח ופירות שונים 

 16.50איורלי – '  מל750סלק אורגני / מיץ גזר 
 14.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
 19.90 23.50ליליה – זיתים שחורים קלמטה בשמן זית 

 13.90 17.90הייר ליוינג – תה אורגני בטעמים 

No– שקיות ממתיק על בסיס סטיביה  w 59.90 51.90 

 45.90 49.90 צוקרמן-  קילו 1דבש 

 16.90 18.90 נטורפוד–לא חלבי/ממרח אגוזי לוז אורגני רגיל

 22.90 27.50שקד תבור  – 100%ממרח מייפל אורגני 

 29.90 42.90שקד תבור – שקד לבן עם סיבים 

 39.90 64.90שקד תבור – אבקת מאקה אורגנית 

 14.90 18.90 שקד תבור –'גר100 חמאת קקאו אורגני נא/אבקת

 19.90 24.40שקד תבור – ' מל250שמן שומשום בכבישה קרה 

 OS 89.90 69.00– שמן זרעי רימונים אורגני 

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

' דה ברידג – 3%משקה שקדים 
 ללא סוכר/ במתיקות מעודנת 

14.90 11.90 

 12.50 16.90' דה ברידג–סויה בטעמים אורגני/ש"ש/מעדן אורז
 8.90פאולי – '  מל250בזיליקום / מרווה / משקה סלרי 

 6.90 (כולל פיקדון)
 (כולל פיקדון)

 14.90 17.90וגאנץ – תערובת לבורגר 

 17.90 21.90טבעלה – נתחי סויה צמחיים ללא גלוטן 

 29.90 34.50מוסו – ארמה , קומבו, אצות ואקמה
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 25.90 29.90נאות סמדר  –  גרם400הול אורגני 'סילאן מג

 12.00 15.20 נאות סמדר –  גרם400תמר דקל נור אורגני 

 15.90- יחידות ב2הרדוף – שימורי גרעיני תירס מתוק אורגני 

 9.90 12.90 הרדוף– מקלות בייגלה מקמח מלא אורגני 

 9.00 11.90קינואה / פריכיות כוסמת עם טף 

 22.90 28.90טחינה / אגוז קוקוס/ ש אוכמניות"ש: עוגיות כוסמין דגן

 22.90 28.90 דגן–רולדת תמרים שיפון ללא תוספת סוכר 

 50%- ב**השנידני וגלית – קריספיז בטעמים 

 15.90 18.90לב הטבע – שיפון אורגני /כוסמין/קרקר חיטה
 21.90 24.90נאות סמדר –תמר קוקוס אורגני /מארז חטיפי תמר

fפרי – חטיפי פירות  r e e 50%- ב**השני 

 10- יחידות ב2שקד תבור – גרם 40חטיפי מרציפן ללא סוכר 

 16.90 19.90 גרם 100שוקולד הולי קקאו 

 5.90 16.90 וק'אייצ– שוקולד סופרנט אורגני טבעוני 

 15.90 19.90 גרם 80/100ויואני – שוקולד אורגני 

 14- יחידות ב2ויואני   – ( גרם35)חטיפי שוקולד אורגני 

 30- יחידות ב2'  גר100שוקולד טבעוני בטעמים – שוקולד פנדה 
 11.90 14.70שר – ביסקויט מועשר בסיבים תזונתיים ללא גלוטן 

 8.00 10.00נטורל קייקס –א ללא גלוטן"תפו/קמח אורז לבן

 12.90 16.20וולאביס –עדשים ללא גלוטן /חטיף מקמח חומוס

 11.90 16.90אביב ירוק – פרורי לחם ללא גלוטן 

 18.50 20.90גרין לייט – לחם לבן ביתי ללא גלוטן 
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 18.90 21.90ביכורים  – (דל פחממות)לחם פשתן 

 13.90 16.50 נטורל קייקס– לחם פרוס ללא גלוטן 

 7.90 9.90 קוקוס/ אורז / אלפרו לבישול סויה 

 18.90 23.30 טבע דלי– קציצות אוקרה בטעמים שונים 

 14.90 18.80 טבע דלי – ברוטב , חתוך דק,  פרוס:סייטן אמרנט

 35- יחידות ב2 הרדוף – ירקות קפואים אורגני 

 43.90 49.50 טבע מהדרין – '  מל400שמן פשתן אורגני 

 ג"לק 69 ג"לק 84.90משק מלמד – חזה עוף קפוא אורגני 

 ג"לק 79 ג"לק 89.90 משק מלמד– שניצל עוף אורגני 

 19.90 29.90יזלי 'צ– מוצרלה /פרמזן/דר'צ: טבעוניות בסגנון

 25.00 28.80ויולייף  – מוצרלה /גוש צהובה בטעם אורגינל

 17.90 19.90ויולייף –לבנה טבעונית / ממרח בטעם גבינה 

 19.90 24.60וגה – מופחת שומן טבעוני / ממרח מיונז 

 22.90 27.70וגה  – פסטו / יפוטלה 'ממרח מיונז טבעוני צ

 19.90 23.80וגה  – פרוסות צהובה טבעונית 

 25.00 31.50וגה – פרמזן טבעוני 

 26.90 29.00ליב – בטעמים /גבינת בורסן עיזים טבעי

 26.90 29.90נאות סמדר –  גרם 200בולגרית עיזים אורגנית 

 22.90 25.90נאות סמדר – '  ל1יוגורט עיזים אורגני 

 9.90 13.90מחלבת טל – פירות /טבעי'  ל1/2יוגורטים 

 10- יחידות ב2חלב הארץ  – יוגורט עיזים בגביע 

 הנחה 20%אקו לאב 
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 50%- ב**השניאבלון אורגניקס 

 50%- ב**השניייסון 'ג

 הנחה 25% לא כולל קרם יום שבמבצע  אחרלבידו 

 99.90 169.90* לבידו– קרם יום לעור רגיל ויבש 

 הנחה 30% (פנים וגוף)וולדה ביוטי 

 הנחה 25%קרם הזנה לעור יבש  – סקין פוד 

וולדה – הגיינת הפה 
מי פה , משחת שיניים לילדים, משחות שיניים

 הנחה 20%

 30- יחידות ב2הימלאיה –  גרם 100משחת שיניים איורבדית 

 88- יחידות ב2צבע שיער הרבטינט 

 הנחה 20%'  מל150/500מנטרל ריח אודרוגון 

 39.90 49.90מורז – מארז כינקייר 

שמן זית ועשבי מרפא – סבון טבעבון 
לגוף / לשיער / לפנים 

28.90 19.90 

 50%- ב**השנילאבליס – מארז שלישיית סבונים מוצקים 

 19.90 24.50נטרקאר – תחבושות הגייניות 

Ecמוצרי הניקיון  o v e r 25% הנחה 

 99.00 109.90פוקה  – ספירולינה / טבליות כלורלה 

 99.90 119.90פוקה – שמן המפ 

 124.90 139.90אלטמן  – מגה גלופלקס פאסט 

 24.90 28.80אלטמן  – 1000טיפות ויטמין די 

 29.90 36.90אלטמן  – 1000טבליות די 
 59.00 69.90סולגר – לי ללעיסה 'מולטי ויטמין מינרלי לילדים בקוביות ג

 169.00 199.00גרמזה  –  ביליון 50מגה פרוביוטיק 
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 109.00 127.70גרמזה – פרוביוטיק סטרט 

 79.90 99.90סלוס – סירופ קינדרויטל 

 89.90 סלוס – מולטי ויטמין בנוזל 

 149.00 169.00אקו סאפ – בי קומפלקס נוזלי 

 179.00 199.00אקו סאפ – ויטמין סי ליפוזומאלי 

 179.00 199.00אקו סאפ –  צמחית ליפוזומאלית 3אומגה 

 99.90 124.40ביו גרין – '  מל30שמן אורגנו 

 149.90 185.90דרמה פם –  טבליות 60הר בוסט 

 99.90 119.90נוטרי קר –  כמוסות 60פמינוז 

 39.90 49.90נוטרי קר  – לכסניות 90ג " מ1000 מתיל 12בי 

 109.90 154.90נוטרי קר – כורכומקס בי 

אין כפל מבצעים והנחות *

הזול מבניהם **


