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מחיר  מחיר רגיל שם המוצר
 מבצע

T"מוצרי  e a  s h a p e *"50%- ב*השני 
 50%- ב*השני"* אביב ירוק"מוצרי 
"* דני וגלית"מוצרי 
. לא כולל עוגיות במשקל, ארוז בלבד

 50%- ב*השני
 50%- ב*השני* אלטמן
 50%- ב*השני* וולדה
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: לחודש דצמבר מבצעים
 

מחיר שם המוצר 
 רגיל

מחיר 
 מבצע

* ניצת הדובדבן– '  ל320שמן קוקוס אורגני 
22.50 19.90 

 *ניצת הדובדבן– מולסה שחורה נטול גופרית 
15.00 11.90 

 *ניצת הדובדבן– ללא צורך בניפוי 70%קמח כוסמין 
13.70 11.90 

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

* ניצת הדובדבן–סירופ חרובים בבקבוק לחיץ /סילאן
 50%- ב**השני  גרם380, ללא תוספת סוכר 
ויטאריז – ' ל1ש אורגני "ש/אורז שקד/משקה אורז

11.90 10.90 
 'נייטשר פאת– דגני בוקר אורגניים 

 19.90 23.90  לאמור/ גורילה / אמזון / קואלה 
סולוניה – קלופות / עגבניות אורגניות חתוכות 

 11- יחידות ב2
 השדה– עוף / אבקת מרק אורגנית ירקות 

19.90 17.90 
 השדה– קטשופ אורגני 

17.90 14.90 
 'דה ברידג– סויה בטעמים / ש "ש/ מעדני אורז 

16.90 11.90 
גרין פילד – משקה שעורה 

 12.90 
 קוקו– מי קוקוס 

 10- יחידות ב2
ר מארק "ד– לחם שיפון 

14.90 12.90 
T– מ " ס22 / 16דפי אורז  a s t e  o f  As i a 

 50%- ב**השני
T ספירלי/ מקלוני אורז פנה  a s t e  o f  As i a 

 הנחה 25%
הרדוף – '  ל1משקה כוסמין אורגני 

15.90 13.90 
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הרדוף – ש אורגני "משקה ש
12.50 10.90 

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

I– '  ל1אורז שקד אורגני / משקה אורז  s o l a 
12.90 10.00 

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

 29.90ביוטרנטינו –' מל330 100%מיץ אוכמניות אורגני 
 25.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
 19.90נטורפוד – מיץ תפוחים אורגני 

 16.90 (כולל פיקדון)
 (כולל פיקדון)

 14.90 גרין פילד– '  ל1מיץ שזיפים אורגני 
 12.90 (כולל פיקדון)

 (כולל פיקדון)
מיץ ארוניה אורגני 

39.90 31.90 
ויטאריז – תחליף שמנת צמחית מאורז 

 10- יחידות ב2
נטורפוד – '  ל1חמניות אורגני / שמן קנולה 

32.9-33.9 29.00 
 OS– שמן זרעי רימונים אורגני 

89.90 69.00 
 OS– תמצית סטיביה 

41.90 29.90 
תה ירוק פומפדור בטעמים 

19.90 15.90 
תה פומפדור צמחים 

 22- יחידות ב2
אבקה להכנת משקה שוקו אורגני – יק 'שוקוצ

25.80 19.90 
אווא – קפה שחור אורגני 

24.90 19.90 
נטורפוד  –לא חלבי/ממרח אגוזי לוז אורגני רגיל

18.90 16.90 
שקד תבור –  (אילסר)ממרח אגוזי לוז 

25.90 19.90 
; שקד תבור– שקד לבן עם סיבים 

42.90 29.90 
 הרדוף – ממרחים אורגניים 

 16.90 19.9-22.5 סויה חרוב לוז, חרובים, קקאו לוז, שוקולד
שקוף –  גרם 300חמאת קוקוס 

29.90 24.90 
סאן ליין – ללא נתרן / מלח מופחת נתרן 

19.90 14.90 
קנהמלה – תבלינים אורגניים 

 22- יחידות ב2
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פליסיה  –אורגני ללא גלוטן,פסטות אורז תירס בקופסה
 הנחה 15%

 שליז – מש מונבטים ומיובשים / עדש שחור / חומוס 
24.70 19.90 

גו פיור  – 'גר90יפס מירקות שורש אורגני 'חטיף צ
 50%- ב**השני

 ביסקוויט אורגני– ביסקיד 
15.10 12.90 

שקד תבור –  גרם 40חטיפי מרציפן ללא סוכר 
 10- יחידות ב2

 סוכריות גמישות בטעמי פירות– פרוטיז 
 10- יחידות ב2

Raגרנאולה  w שורשי ציון –  בטעמים
33.9-35.9 27.90 

הרדוף – מארז חמישיית חטיפים אורגניים 
22.90 17.90 

 גרם 80/100ויואני – שוקולד אורגני 
19.90 15.90 

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

דגן – רולדת תמרים שיפון ללא תוספת סוכר 
28.90 22.90 

שר  – עוגיות ממולאות קרם וניל ללא גלוטן 
11.90 9.90 

 ביכורים–  (דל פחמימות)לחם פשתן 
21.90 18.90 

 זן– פיתות עם טף 
19.90 15.90 

נטורל קייקס – לחם פרוס ללא גלוטן 
16.50 13.90 

נטורל קייקס –מלאווח ללא גלוטן / בצק עלים 
23.9-26.6 19.90 

 טבע מהדרין– '  מל400שמן פשתן 
42.90 34.90 

 יזלי'צ– מוצרלה / פרמזן / דר 'טבעוניות בסגנון צ
 הנחה 50%-ב

ליב –  גרם 500טופו אורגני 
17.90 15.90 

 טבע דלי – קבב מהצומח על האש /בורגר
 18.90 22.90  בולגרי/ ניו יורק / קליפורניה / טקסס 

מחלבת טל –פירות / טבעיבבקבוק'  ל1/2יוגורטים 
13.90 11.90 

וגה – סדרת הרטבים 
26.60 19.90 

וגה –דר 'בטעם צ/גוש צהובה טבעונית לפיצה
17.90 14.90 
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 הקסם הירוק– נבטים אורגניים 
 1+1** 

I– גביעים לאפיה / נייר אפיה   f  u  c a r e 
 הנחה 20%

אקו פרינד – מנקה רב תכליתי בניחוח תפוז 
sללא  l s 75013.90 17.00'  מל 

אקו פרינד – '  מל750מסיר שומנים 
17.20 14.90 

אקו פרינד – '  מל750נוזל לניקוי חלונות 
13.50 11.90 

! מתנה– מגן תחתון אורגניק קבלי : מון קאפ     קני 

עומר הגליל – חמאת שיאה 
41.90 34.90 

לאבליס – מארז שלישיית סבונים מוצקים 
39.90 29.90 

שמן זית ועשבי מרפא – סבון טבעבון 
 19.90 28.90גוף / שיער / לפנים 

'  ל1סבון נוזלי ברונר 
67.90 59.00 

אלבה / ייסון 'ג/ אבלון אורגניקס 
 40%- ב**השני

 לא כולל שמנים אתריים ובסיס וסרום: אין כפל **  לבידו
 50%- ב**השני

לבידו – שמנים אתריים ובסיס 
 הנחה 30%

לבידו – הזנה לפנים / סרום רימונים 
199.00 119.00 

לאבליס – מרכך / שמפו 
 הנחה 25%

 פרי מהטבע–מינרלי רול אוןדיאורדורנט אבן קריסטל 
26.90 19.90 

הימלאיה – שפתונים 
14.90 10.00 

הימלאיה –  גרם 100משחת שיניים איורבדית 
 30- יחידות ב2

נוטריקר  –  כמוסות 90ימנמה 'ג
72.70 59.90 

נוטריקר –  כמוסות 100מורינגה 
99.90 79.90 

 נוטריקר–  גרם 600טבעוני ,אפונה /סויה/חלבון אורז
119.90 99.90 

נוטריקר –  כמוסות 60ג " מ520מגנזיום אוקסיד 
69.90 53.90 

נוטריקר   – 120/80בי פי 
135.90 119.90 
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נוטריקר – וין וינטר 
97.50 87.50 

סולגר –  טבליות 60 מתילקובלאמין 12בי 
66.60 59.90 

סולגר – ג " מ500אסטרולה 
89.90 79.90 

סולגר – + 40אסידופילוס 
77.90 69.90 

סולגר –  כמוסות רכות 100 950 3אומגה 
178.80 149.90 

7 NO – סולגר 
129.00 109.00 

סופהרב – נטלי 'פריג
73.90 65.90 

סופהרב –  תוספת 10%+ כורכום עם פפרין 
139.90 109.90 

סופהרב –  טבליות מציצה 30ביו בליס 
48.80 42.90 

סופהרב – מאקה בתוספת ספירולינה 
66.50 57.90 

ללא סוכר / '  מל250סירופ טננבלוט 
94.9-99.9 74.90 

'  מל100סירופ טננבלוט 
59.90 44.90 

לכסניות לגרון טננבלוט 
42.90 31.90 

שלישיה בנפייבר 
139.90 119.90 

גרמזה –  ביליון 50מגה פרוביוטיקה 
199.00 159.00 

פלורויטל / פלורדיקס 
 79.00 

נטורטינט – סדרת הטיפוח לשיער 
 50%- ב**השני

קרם / ספריי / טיפות :  מוצרי רסקיו 2   בקנית 

!  ₪ 9.90-במטען נייד לסלולר                קבל 
לכסניות ללעיסה – סמבוכל 

39.90 29.90 
'  מל120תמציות שונות – סמבוכל 

53.9-54.9 44.90 
תמצית קיד אריזת חיסכון – סמבוכל 

89.90 74.90 
הזול מבניהם **, אין כפל מבצעים והנחות *


