
 
 
 
 
 

מבצעי לקוחות מועדון 
 :לחודש נובמבר

 
מחיר  מחיר רגיל שם המוצר

 מבצע
 50%- ב*השני* קוקומי

 50%- ב*השני* שורשי ציון
 50%- ב*השני* HIGHER LIVINGתה אורגני 

 50%- ב*השני* פליסיה
 50%- ב*השני* סולגר- תוספי מזון 
 50%- ב*השני* הרבטינט- צבעי שיער 

 הזול מבניהם *
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: לחודש נובמבר מבצעים
 

מחיר שם המוצר 
 רגיל

מחיר 
 מבצע

* ניצת הדובדבן– ' ל1חמניות אורגני /שמן קנולה
 50- יחידות ב2

* ניצת הדובדבן–חלק/חמאת בוטנים אורגנית קראנץ
16.90 14.90 

 *ניצת הדובדבן–  קילו 1/2חומוס אורגני 
 16- יחידות ב2

*  ניצת הדובדבן– חטיפי פירות יבשים ואגוזים 
 10- יחידות ב3

 תבואות–  גרם 400מהיר הכנה /קוואקר עבה
 10- יחידות ב2

 הרדוף– ברנפלקס אורגני / קורנפלקס 
16.90 14.90 

שקד תבור – לבן / ממרח שקד מלא 
38.8-42.9 29.90 

I– ' ל1סויה סידן אורגני / משקה סויה  s o l a 
 18- יחידות ב2

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

נייטשר פאת – קורנפלקס בדבש / טבעות מלאות
21.9-22.9 19.90 

אגוז ,שקד,קוקוס,ש"ש,אורז' ל1אלפרו משקאות צמחיים 
 12.90 14.90לא כולל סויה *

'  ל1משקה נוני טברי אורגני 
119.90 99.90 

 7סימפלי – חטיף ירקות אורגני 
14.50 11.90 

תבואות –  גרם 500קמח עדשים אורגניות 
14.90 11.90 

תבואות –גרם500תערובת קטניות אורגניות למרק 
14.90 11.90 

ר מארק "ד– לחם חיטה 
14.90 12.90 

גרין פילד – לחמי שיפון אורגניים 
14.90 10.00 
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סדרת פת פריכה מקמח שיפון רייויטה 
 18- יחידות ב2

 הרדוף – גרם400פוזילי /פנה פסטה כוסמין מלא אורגני

19.90 15.90 
אינקה – משקה דגנים ללא קפאין אורגני 

16.80 14.90 
אינקה –משקה דגנים ועולש מגורען ללא קפאין

14.80 12.90 
 נאות סמדר–  גרם 710סילאן אורגני 

40.60 37.90 
I– '  ל1אורז וניל אורגני /ש"ש/משקה שעורה s o l a 

12.90 10.00 
ביוטרנטינו – '  מל750חומץ תפוחים אורגני 

18.90 15.90 
מאונט האגן קפה נמס גרגרים אורגני 

34.90 29.90 
 מאונט האגן קפה נטול נמס גרגרים אורגני

37.90 32.90 
T– שבבי אורז  a s t e  o f  As i a 

6.90 5.90 
T– כהה / מיסו בהיר  a s t e  o f  As i a 

11.90 9.90 
נטורפוד – כרוב כבוש אורגני בצנצנת 

13.90 11.90 
נטורפוד -אורגני בצנצנתללא תוספת סוכר /מלפפון כבוש

19.50 16.50 
נטורפוד – ' מל660סירופ אגבה כחולה אורגני 

36.90 29.90 
ויטאריז – שוקו / מעדן אורז אורגני וניל 

 15- יחידות ב2
שקד תבור – קמח שקדים מופחת שומן 

21.00 16.90 
Raגרוסים אורגני /פולי קקאו שלמים w– שקד תבור

19.90 12.90 
Raאבקת קקאו אורגנית  w –  שקד תבור

18.90 12.90 
שקד תבור –  גרם 500גרנולה 

 15.90 19.90 ללא תוספת סוכר, אגוזים ופירות75%
אסיף – פתיתים אפויים אורגניים 

11.90 7.90 
נטורה זן  – דק ללא גלוטן / קוואקר עבה 

34.90 24.90 
שליז –בוטנים וחרוב,קוקוס,חמאת אגוזי נמר–פינאטו

29.90 24.90 
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 עשבי קדם 
 הנחה 20%

וגאנץ – תערובת להכנת חביתה טבעונית 
12.90 9.90 

 משק לין–גרם700טחינה אתיופית מלאה אורגנית 
39.90 29.90 

סאן ליין  – 37,000מזון מלכות 
84.90 64.90 

 סאן ליין– סלרי / שורשים / מלח עשבים 
13.3-14.9 11.90 

וגה –  (קאלה נמק)מלח הודי שחור 
23.90 19.90 

  גרם100ה 'תה ירוק סנצ
33.90 29.90 

ארוחה מן הטבע – גולש מן הצומח / שווארמה/ עוף
19.90 16.90 

ויגו –'גר65נדויה טבעוני עפ אגוזי לוז 'שוקולד ג
12.90 10.00 

סטלה  – 100%שוקולד 
19.90 14.90 

אייצוק – פריך טבעוני / חטיף שוקולד 
15.90 12.90 

 שקד תבור–  גרם 27חטיף מרציפן אורגני 
 10- יחידות ב3

ר 'ינג'טננבלוט ג/ סוכריות טננבלוט 
19.9-21.9 17.90 

נוטרי ברייק – עוגיות תוספת חלבון 
 30- יחידות ב2

 דני וגלית– אניס / עוגיות לתה 
19.90 14.90 

 דגן–שקדים/יפס קוקיס'צ:עוגיות כוסמין עם אגבה
28.90 22.90 

 ליב– קרקרים 
16.50 13.90 

 ג" ק1קמח תמי ללא גלוטן 
35.50 29.90 

 גרם 500א ללא גלוטן "מיני ניוקי תפו/ניוקי
15.90 11.90 

 לה ונציאן– לזניה תירס ואורז ללא גלוטן 
17.90 13.90 

זן – לחם עם טף ללא גלוטן ללא סוכר 
25.70 19.90 

ביכורים – לחמניות פשתן 
21.90 18.90 
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משק מלמד – (ללא עצם)חזה עוף חצוי אורגני 
ג "לק 85ג "לק 98

I– ש לבישול ואפיה אורגני "ש/קרם סויה s o l a 
 12- יחידות ב2

 (לא כולל מארזים)ממרחי מוטי שף 
 33- ב2

ליב –  גרם 500טופו טבעי 
15.90 13.90 

ליב – בטעמים /גבינת בורסן עיזים טבעי
29.00 25.90 

ליב – '  מל500יוגורט טבעי נטול לקטוז 
13.50 11.90 

נאות סמדר –'מל250 לאסי אורגני/יוגורט עיזים טבעי
9.90 7.70 

 נאות סמדר–גרם200 זעתר אורגני/בולגרית עיזים טבעי
29.90 26.90 

וגה  – פרוסות צהובה טבעונית 
23.80 19.90 

וגה – פרמזן טבעוני 
31.50 25.00 

  150₪רק       שלם ממוצרי לבידו   250₪-בקנה 

קרם הזנה לעור יבש – סקין פוד 
 הנחה 25%

וולדה –קרם חורף/קרם קלנדולה לתינוק לפנים
 הנחה 25%

וולדה – שפתון טבעי 
 הנחה 25%

 גרם 250סבון נסטי 
23.30 17.90 

 (באריזה'  יח2)נר לאוזניים – אוטוסאן 
35.90 29.90 

מדי בר – חורף פלוס 
44.90 29.90 

הימלאיה –  גרם 200משחת שיניים 
39.90 29.90 

ייסון 'ג– משחות שיניים ומי פה 
 הנחה 20%

ייסון 'ג– קרמי גוף וידיים 
79.90 49.90 

אבלון אורגניקס – קוסמטיקה לפנים 
 הנחה 25%

אבלון אורגניקס – מרכך / שמפו 
 הנחה 20%
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אורגניק – עבות / תחבושות דקות 
29.90 24.90 

Ec– נוזל רצפות  o v e r 
25.50 19.90 

אקו פרינד – אבקת הלבנה 
17.70 15.90 

אקו פרינד – '  ל1מרכך כביסה מרוכז 
18.90 16.90 

אקו פרינד – '  ל1ל כביסה מרוכז 'ג
19.50 16.90 

סופהרב – מוצרי פרוביוטיקה 
 50%- ב**השני

נוטרי קר – ויטמיני סי 
 הנחה 25%

נוטריקר –אכינצאה תמצית,תמצית/פרופוליס כמוסות
 הנחה 25%

פוקה – מיץ אלוורה 
219.90 199.00 

גרמזה – משקה כלורפיל 
119.90 99.00 

גרמזה – ין 'מגה פרוביוטיק קראן ג
139.90 119.00 

סלוס – פלורויטל / זוג פלורדיקס 
159.90 149.00 

 די ליפוזומלי/חומצה פולית/ברזל/12מתיל בי: אקוסאפ
 198- יחידות ב2

טרימוורה   – MP30כורכומין 
149.00 109.90 

 MP30כורכומינט קרם 
69.00 49.90 

s– '  מל250שמן זרעי המפ  m 
79.90 59.90 

הזול מבניהם **, אין כפל מבצעים והנחות  */עד גמר המלאי 


