
 

 

 

 

 

 לקוחות מועדוןמבצעי 
 :יוניחודש ל

 

מחיר  שם המוצר
 רגיל

מחיר 
 מבצע

 05%-ב *השני *דורסט
 05%-ב *השני *תבלינים קנהמלה

 "*דני וגלית"מוצרי 
 .לא כולל עוגיות במשקל, ארוז בלבד*

 05%-ב *השני

Tast of Asia* 05%-ב *השני 
 05%-ב *השני *מוצרי נוטרי קר

 05%-ב *השני *לאבליס

  הזול מבניהם*
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 :יוניחודש ל מבצעים
 

מחיר  שם המוצר
 רגיל

מחיר 
 מבצע

 22-יחידות ב 2 *ניצת הדובדבן –דגנים  7/קרקרים אורגני כוסמין
 22.95 29.95 *ניצת הדובדבן – גרם 055יה אורגניים 'זרעי צ

 *מהדריןניצת  –אורגני  255%קמח חיטה מלא 
 0.95 25.05 יללא צורך בניפו

 22.95 20.95 *ניצת הדובדבן–גרם 205עגבניות מיובשות אורגני 
 29.95 20.95 ריזופיה–פסטות אורז 

 20-יחידות ב 2 קוקומי –' מל 995נוזל קוקוס אורגני 
 25.95 22.95 ויטאריז -' ל 2ש אורגני "ש/אורז שקד /משקה אורז 

 20.05 אוליויטל –' ל 2שמן זרעי ענבים 
 (ל פיקדוןכול)

29.95 
 (כולל פיקדון)

 25-יחידות ב 9 ויטאריז– 'מל255אורז שקד אורגני /משקה אורז
 25-יחידות ב 2 ויטאריז –תחליף שמנת צמחית מאורז 

 9.95 22.95 שקד תבור – גרם905סילאן ללא תוספת סוכר 
 Milzu 29.0-20.0 27.95 –דגני בוקר שיפון אורגני 

 29.95 20.95 הרדוף –רגני ברנפלקס או/ קורנפלקס 
-'גר755 טחינה אתיופית משומשום מלא טרום מונבט

 27.95 90.95 משק לין
 20-יחידות ב 2 אדמה -' ל 2משקה סויה אורגני 

 29.95 27.95 השדה –קטשופ אורגני 
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 22.95 29.95 מארק' דר –לחם שיפון 
 20.05 איורלי –' מל 705סלק אורגני / מיץ גזר 

 (וןכולל פיקד)
29.95 

 (כולל פיקדון)

 :' ל 2אלפרו משקאות צמחיים 
 22.95 29.95 אגוז, שקד , קוקוס , ש "ש, אורז

 Isola 25.95 25.55 -' ל 2סויה סידן אורגני / משקה סויה 
 Isola 29.95 22.55 -' ל 2ש מוקה אורגני "משקה ש

 25.55 22.95  אפרסק/אגס/תפוח Isola -שלישיות נקטרים אורגני 
 22.05 נאות סמדר –' ל 2נקטרים פירות אורגני 

 (כולל פיקדון)
29.95 

 (כולל פיקדון)
 נאות סמדר –הול אורגני בבקבוק לחיץ 'סילאן מג

 20.95 29.95 גרם 955
 29-יחידות ב 2 קוקו –' מל 995מי קוקוס 

 0.95 בטעמים TRANQUINIמשקה 
 (כולל פיקדון)

7.05 
 (כולל פיקדון)

 22.95 29.05 אינקה -עולש מגורען ללא קפאין משקה דגנים ו
  22.95 אדמה –' ל 2ש אורגני "ש/ משקה אורז 

 20-יחידות ב 2 נטורה נובה -מחיות פרי אורגני 
 29.95 27.95 הייר ליוינג –תה אורגני בטעמים 

 05%-ב **השני מאונט האגן –קפסולות קפה אורגני 
 Now 09.95 02.95 -טבליות /שקיקיםממתיק על בסיס סטיביה 

 29.95 29.05 ליליה –זיתים שחורים קלמטה בשמן זית 
 20.95 20.95 נטורפוד -לא חלבי /רגילממרח אגוזי לוז אורגני 
 9.55 22.95 קינואה/ פריכיות כוסמת עם טף 

 Explore 20.75 22.95 -אטריות אורגני מקמח חומוס /פתיתים
 0.95 22.05 הרדוף –שיפון אורגני / פתיתי חיטה 

 22.95 27.95 הרדוף –פתיתי כוסמין אורגני 
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 29.95 20.05 הרדוף –חלבה משומשום מלא אורגני 
 27.95 22.95 שף הטבע –רצועות צמחי ברוטב /נגיסים

 'נייטשר פאת–פירות ושקד אורגני/גרנולה תות ואוכמניה
99.95 29.95 

 29.95 92.95 ליב –חמניות אורגני / שמן קנולה 
 29.95 29.95 שקד תבור –' מל 205ן שומשום בכבישה קרה שמ

 29.95 22.95 שקד תבור –ערכת שוקולד ביתית 
 29.95 22.95 שקד תבור -חמאת קקאו  

 29.95 20.95 שקד תבור –גרם  255אבקת קקאו אורגני נא 
 25-יחידות ב 2 שקד תבור -+  חטיפי שקד 

 20.95 29.95 ויואני - גרם 05/255שוקולד אורגני 
 29-יחידות ב 2 ויואני –( גרם 90)חטיפי שוקולד אורגני 

 Go pure 20.95 29.95 –' גר95יפס מירקות שורש אורגניים 'חטיף צ
 22-יחידות ב 2 כתמטמינים/ טבעונים : חטיפים 

 29.95  מארזי חטיפי פרי
 22.95 20.95 קינמון,שקדים,יפס קוקיס'צ :עוגיות דגן מקמח כוסמין

 22.95 29.75 שר –מועשר בסיבים ללא גלוטן יסקוויט ב
 29.95 90.05 ללא סוכר וסויה, ללא גלוטןג "ק 2תופח קמח תמי 

 0.05  פסטות ברילה ללא גלוטן
 20.95 20.05 נטורל קייק –מלוואח ללא גלוטן 

 29.95 20.05 ויולייף–מוצרלה / גוש צהובה בטעם אורגינל 
 27.95 29.95 ויולייף–טבעונית לבנה / ממרח בטעם גבינה 

 29.95 29.05 וגה  –פרוסות צהובה טבעונית 
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 25-יחידות ב 2 מחלבת טל –פירות /טבעי' ל 2/2יוגורט 
 20.55 27.95 מחלבת טל –טבעי ' מל 705יוגורט 

 22.95 29.95 גבעות עולם–' ל2/2אורגני  בטעמיםיוגורט עיזים 
 25.95 22.95 גבעות עולם– 'ל2/2יוגורט עיזים טבעי אורגני 
 29.95 29.05 גבעות עולם–' ל 2יוגורט עיזים טבעי אורגני 

 20.95 27.95 גבעות עולם–למריחה אורגני  /צפתית /גבינת לבנה
 29.95 20.95 זן –ממרחי קטיפה לבנה מסויה 

 29.95 20.75 זן –שליש בגט עם טף אורגני / לחמניות 
 20.95 22.95 מאמיסמאפיית  –לחם פשתן דל פחממות 

 שורשי ציון –סדרת הקינוחים 
 הנחה 25% 'קקאו קרמל קראונצ, י'מעדן גוג, בלונדיז, בראוניז', פאדג

 05%-השני ב גרם 255אסאי ברזיל 
 הנחה 25% מאמא מרי –פירות יער קפואים 

 Ecover 29.95 20.95 –נוזל לניקוי כללי ומשטחים 
 Ecover 99.05 92.95 –ג "ק 2/2טבליות למדיח 

 97.95 99.05 אקו פרינד –' ל 9ל כביסה 'ג
 22.05 22.95 אקו פרינד –נוזל אסלות 

 29.95 27.95 אקו פרינד –ל למדיח כלים 'ג
 הנחה 20% וולדה –ארומה תוש 

 הנחה 20% וולדה –עטים לציפורניים 
 99.95 99.95 ייסון'ג –ל עץ התה 'ג

 29.95 29.95 ייסון'ג –משחות שיניים 
 *מוצרי אבלון אורגניקס

 הנחה 25% ללא מוצרי פנים*
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 הנחה 20% אבלון אורגניקס –קוסמטיקה לפנים 
 05%-ב **השני ינג'מוצרי מוצרי אנטי אייג
 29.95 29.95 משחת שיניים סיליצאה

 99.95 99.95 מורז –מארז כינקייר 
 09.95 229.95 הובנר –' מל 055סיליצאה גסטרו 

 95-יחידות ב 2 טורטינטצבע שיער נ
 229.95 209.95 לבידו –קרם יום 

 29.95 29.95 לבידו –שמן ציטרונלה 
 22.95 20.05 דוחה יתושים, נר ציטרונלה 

 20.95 25.95 אורגניק –מגן תחתון אורגני באריזת תפזורת 
 29.95 29.05 נטראקר –תחבושת הגייניות 
 99.55 259.95 פוקה –ספירולינה / טבליות כלורלה 

 209.55 209.55 פוקה –זוג כורכום הוליסטי 
 99.95 229.95 פוקה –שמן המפ 

 99.95 229.95 ביו גרין –' מל 95שמן אורגנו 
 79.95  סלוס –פלורויטל / פלורדיקס 

 229.55 299.95 גרמזה –ין 'מגה פרוביוטיק קראן ג
 הנחה 25% ברא –מוצרי מאקה 

 09.95 09.95 סולגר –ברזל עדין 
 99.95 09.05 סולגר –אבץ פיקולינט 

 299.95 299.95 סולגר –פול ספקטרום כורכומין 
 09.95 09.95 סולגר -כמוסות תמצית שורש ליקוריץ 
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 79.95 99.95 סופהרב –ביו פימייל 
 229.95 200.75 סופהרב –כמוסות רכות 05ג "מ 255 25קיו 

 99.95 90.95 סופהרב –טבליות מציצה  95ביו בליס 
 09.95 09.95 טבעקום –כמוסות  225ג "מ 955מורינגה 

 אין כפל מבצעים והנחות*

 הזול מבניהם**


