אולטרסול
*

עד64%
עד77%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

תמרוק ייעודי |
*על פי סקר סטורנקסט בקטגוריה
הגנה משמש בין השנים | 2020 - 2015
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

3526
42

משחת שיניים
פרודונטקס

COMPLETE PROTECTION

לחניכיים בריאות יותר
ושיניים חזקות יותר

39%

הנחה
סולגאר NO.7
מושלם
%
הדור הבא שאחרי גלוקוזאמין% ,
הנחה
פורמולה מתקדמת של
רגיל
 %הנחה רגיל
 7רכיבים מובילים

ביוטי קולגן

קולגן חומצה היאלורונית
וויטמין C

תוסף תזונה |  30כמוסות
מחיר לפני הנחה ₪ 184.90

תוסף תזונה |  120כמוסות
מחיר לפני הנחה ₪ 264

52%

הנחה רגיל

הנחה רגיל

אמ״ר |
מחיר לפני הנחה ₪ 40.20
H

פצירה חשמלית
שול

מחיר לפני הנחה ₪ 199.90

66%

הנחה רגיל

מגוון מוצרי צנטרום
המולטיויטמין הנמכר
ביותר בעולם*

עד 27%
הנחה רגיל

תוסף תזונה | *IQVIA MAT/12/2019
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

ם ב ו ל א מוצ ג המחי ר לפנ י ההנח ה יוצ ג המחי ר ע ל המוצ ר א ו בסמו ך לו
ם לחבר י הקופ ה בלבד .מקו 
ם הינ 
תוק ף העלו ן מ 21.03.21 -עד.30.06.21-אחוז י ההנחה המפורטי 
מ"ק ,מלאי מינימום של כלל המוצרים המפורסמים בעלון בכל סניף 25 :יחידות בכפוף למגוון הקיים בכל סניף .אחוזי
ת ביה 
ם בקופ 
ת מוצרי 
ט מחיר י סדר 
מ"ק ,פירו 
בכ ל בי 
ההנחה אינם חלים בקניית תרופות מרשם.אין במידע המופיע בפרסום תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח ,בטרם רכישת תכשיר והתחלת הטיפול בו .יש לעיין בעלון
ם מביניהם .מחירי
ת הקופ ה א ו ע ד גמ ר המלא י לפ י המוקד 
ת להמחש ה בלבד,הנחות חברי קופ ה בתוק ף ע" פ החלט 
לצרכן לפני השימוש בתכשיר,אי ן כפ ל הטבות ,התמונו 
ט .ל.ח .שיעור ההנחה המצוין הינו מהמחיר הקטלוגי לצרכן.
המוצרים לפני הנחת חברי קופה הנם עפ"י מחיר ירפ"א הידוע ביום פרסום העלון .

תרופות ללא מרשם
אלרג’י X

להקלה בתופעות האלרגיה
 10טבליות

30%
10%

*הנחה
מושלם
*הנחה
רגיל

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 23.70
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה ללא מרשם רופא
חומר פעיל :לוראטדין
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

ליבוסטין

TM

**

25%

להקלה מיידית וממושכת
בתסמינים בעיניים
הקשורים באלרגיה

הנחה רגיל

תרופה
מחיר לפני הנחה ₪ 40.47
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה ללא מרשם רופא
מכילLevocabastine (as HCI) 0.5mg 1/ml :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

אלרגיה

היא תגובת־יתר של המערכת החיסונית נגד חומרים שונים.
באופן תקין יודעת המערכת החיסונית שלנו לזהות גורמים שעלולים
להזיק לגוף ,למשל חיידקים או נגיפים-להגיב נגדם ולחסלם.
אולם לעיתים היא "מתבלבלת" ומגיבה נגד חומר שאין בו איום
פוטנציאלי כמו אבקני פרחים ,עובש ומזונות שונים .חומר כזה מכונה אלרגן.
אנשים שונים מפתחים תגובות אלרגיות שונות .התגובות שונות באופיין.
תגובות אלרגיות שונות נמשכות פרקי זמן שונים .יש תגובות שיכולות
להימשך בין כמה שעות לכמה ימים .אולם תגובות אחרות יכולות להימשך
זמן רב יותר :שבועות ואף חודשים
איך מטפלים באלרגיה?
 .1מניעה .אם הגורם לאלרגיה ידוע ,ניתן למנוע או להקטין את החשיפה אליו.
 .2השלב השני הוא טיפול תרופתי .קיים כיום מגוון של תרופות יעילות ובטוחות

וייזין אוריגינל
טיפות עיניים

להקלת צריבה ,עקצוץ,
גירוי ואדמומיות בעיניים

*הנחה
מושלם
%
הנחה
 %רגיל

29
7

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 22.68
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה ללא מרשם רופא
מכילTetrahydrozoline HCl 0.05% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

ביאפין
כבר יש לך בבית?

ביאפין מספק לחות לעור הפגוע
הקלה בכוויות שטחיות ,כוויות שמש ופצעים שטחיים

10%

הנחה רגיל

פניסטילאת ג'להעור בכל גירוד 30%
מרגיע
עקיצות חרקים
10%
כוויות שטחיות

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

גרד ופריחה
מכיל רכיב אנטי היסטמיני

תרופה |  100גרם
מחיר לפני הנחה ₪ 81.04
מכילDimethindene maleate 0.1% w/w :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש ,טרם השימוש
מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח

בפנטן פלוס

יעיל לחיטוי וריפוי פצעים,
חתכים וכוויות קלות.
עזרה ראשונה לכל המשפחה

10%

הנחה רגיל

גם מחטא וגם מרפא את הפצע

תרופה |  100גרם |
פירוט מחיר המוצר בבימ״ק
מכילDexpanthenol, Chlorhexidine :

תרופה |  100גרם | מחיר לפני הנחה ₪ 42.90

מכילTriethanolamine (Trolamine) 0.67g/100g :

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

וולטרן אמולג׳ל
פורטה 2%

20%

הקלה עד  12שעות
על כאבי מפרקים

הנחה רגיל
אריזת
חיסכון
 150גר׳

תרופה |  150גרם
מחיר לפני הנחה ₪ 132
מכילDiclofenac Diethylamine 2.32% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

מכיל | Ibuprofen :יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

מרפן ספריי
לעזרה ראשונה

תרסיס לחיטוי פצעים,
חתכים ,שריטות,
כוויות קלות ועקיצות
חרקים

30%
10%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

dihydrochloride

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

בטאדין תרסיס יוד
לשימוש חיצוני

למניעה וטיפול בזיהומים
כתוצאה מכוויות ,חתכים
ושריטות

10%

הנחה רגיל

ללא מגע יד
אינו נוזל

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 33

מכילBenzoxonium Chloride 1 Mg/Ml :
Chlorhexidine Gluconate 5 Mg/Ml

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 49.90
מכילPovidone lodine 2.5% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופות ללא מרשם
איך לעבור את החג בקלות
פסח הוא חג של אוכל טוב ,של משפחה ,של טיולים ,ואצל הרבה מאוד אנשים  -גם של
עצירות .איך אפשר לעבור את החג הזה בלי להתייסר בשירותים?
 .1מה הסיבה לעצירות בפסח? טוב ,קודם כל זה המצות ,אבל בעיקר זה השינוי בתפריט
שגורם לגוף אי־נוחות.
 .2איך מונעים עצירות לאחר ארוחת החג? אל תעמיסו על עצמכם כמויות גדולות של אוכל,
שתו הרבה מים ,הקפידו על פעילות גופנית ואל תדחו יציאות.
 .3ואם כבר סובלים מעצירות ,נסו לשלב את המזונות הבאים בתפריט :פרי טרי או יבש (לא
בננה) ,רסק עגבניות עם כפית שמן זית ,גביע יוגורט פרוביוטי.

סובלים מצרבת? סובלים מגזים?

מאלוקס להקלה על תחושת הצרבת במערכת
העיכול ,סותר חומצה ונגד גזים

הרכב חדש לתרחיף מאלוקס פלוס,
ניתן לשימוש עד  6חודשים
לאחר הפתיחה

20
עד %
הנחה רגיל

אומפרדקסZ-

10%

למניעת צרבת
עד  24שעות

הנחה רגיל

ללא
פרבנים

מאלוקס פלוס
מאלוקס פלוס טבליות לעיסה תרחיף למתן דרך הפה
תרופה | מחיר לפני הנחה טבליות ,₪ 26.21תרחיף ₪ 36.72
מאלוקס פלוס תרחיף מכילAluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide,Simethicone :
מאלוקס פלוס טבליות לעיסה מכילAluminum oxide Hydrated, Magnesium :
 | Hydroxide ,Dimethiconeיש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

• לסובלים מצרבת לפחות יומיים בשבוע
• לשימוש מעל גיל  ,18למשך  14יום
תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 29.89
מכיל | Omeprazole 20 mg :יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

נורמלקס TO GO

פגלקס תפוז/נוטראל

15%

לטיפול בעצירות
אבקה מסיסה לשתיה
באריזות קטנות
 6סשטים באריזה

הנחה רגיל

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 39.90
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

סבוסל

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 32
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה
ללא מרשם רופא
מכיל.Selenium Sulfide 2.5% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

25%

הנחה רגיל

*החל מגיל  6חודשים
תרופה | מחיר ליחידה לפני הנחה ₪ 63.10
מכילPolyethylene Glycol 3350~99% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

חומר פעילPolyethylene Glycol 3350 100% :

לטיפול בקשקשים,
סבוריאה של הקרקפת
ופטריית שמש

לטיפול בעצירות.
יעיל לשימוש בתינוקות* ,ילדים ומבוגרים

43%

*

הנחה רגיל

סוויס רליף
ספריי ג׳ל 4%

להקלה מקומית בכאב
ודלקת בעקבות פגיעה
במפרקים ובפרקים

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 69.59
מכילDiclofenac Sodium 4% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

50%
20%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

BENGAY

קרם למריחה להקלת כאב
 לשרירים ומפרקים מתיחות -חבורות ונקעים

10%

הנחה רגיל

ללא
מרשם
רופא

תרופה |  57גרם
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק
חומרים פעילים:
בן גיי גריסלסMethyl Salicylate 15%, Menthol 10% -
בן גיי אולטראMethyl Salicylate 30%, Menthol 10%, -
 | Camphor 4%יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופות ללא מרשם
קומבודקס

בטוח שאבקמול
אקמול-רק באבקה!

7%

הדור הבא של משככי הכאבים

הנחה רגיל

אדקס
ליקווי-ג'לס 400

לטיפול מהיר בכאבים,
נוגד דלקת ומוריד חום

30%
10%

תרופה |  20כמוסות נוזל
מחיר לפני הנחה ₪ 49.85
מכיל.Ibuprofen 400 mg :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

אקסדרין

מקל במהירות כאבי מיגרנה
מתחיל להקל תוך 30דקות

אדויל פורטה

משכך כאבי ראש ,שיניים ,גב,
שרירים ,כאבי מחזור וכאבי
ראש הקשורים במיגרנה,
מוריד חום ,נוגד דלקות
ראומטיות

10%

הנחה רגיל

30%
15%

בטעם
גרנולותת וניל
תו

מתקדמים
לאופטלגין
טיפות חדש

בטוח
שאקמול פוקוס
להקלה במיגרנה

30%
15%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

אקמול פוקוס והכאב מתחיל לעבור

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 58.50
מכיל :אצטילסליציליק אסיד,
פראצטמול ,קפאין
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופה |  20קפסולות ג׳ל |
מחיר לפני הנחה ₪ 49.20
מכילIbuprofen :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

לילדים ומבוגרים
המתקשים לבלוע כדור

תרופה | מחיר לפני הנחה:
אבקמול  500מ״ג ,₪ 28.60
אבקמול  250מ״ג ₪ 22
משכך כאבים ומוריד חום
מכיל :פראצטמול | יש לעיין
בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופה |  24קפליות | מחיר לפני הנחה ₪ 39.91
מכיל | Ibuprofen, Paracetamol :יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

15
עד %
הנחה רגיל

*

30%

הנחה מושלם

בטוח שאקמול
צינון ליקווי ג'ל
מקל על הצינון
במהירות הג׳ל

30%
10%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

⋅ בהוראות מינון חדשות-
פחות טיפות במנה
⋅ בטעם פירות
תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 37.68

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 34
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה ללא מרשם רופא
מכיל :דיפירון |
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

חומרים פעיליםParacetamol 250 mg, :
Acetylsalicylic Acid 250 mg, Caffeine 65 mg

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

אורקורט

E

לטיפול באפטות
ולהקלה על הכאב

50%

*

הנחה רגיל

בנזק 5%

ג'ל לטיפול מקומי
בפצעי בגרות

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 46.30
מכיל :פראצטמול וחומרים פעילים נוספים
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

20%

*

הנחה רגיל

טיפטיפות נובימול

כמות קטנה של נובימול
החום יורד וזה הכל

30%
10%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

בנזק

חזק מול
החיידק!
תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 44.88
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה
ללא מרשם רופא
חומר פעילLidocaine HCl 3%, :
Triamcinolone acetonide 0.1%

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 65.80
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה ללא מרשם רופא
מכיל| Benzoyl peroxide 5% :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 24.79
חומר פעילParacetamol 100mg/ml :
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

ם ב ו ל א מוצ ג המחי ר לפנ י ההנח ה יוצ ג המחי ר ע ל המוצ ר א ו בסמו ך ל ו בכ ל
ם לחבר י הקופ ה בלבד .מקו 
ם הינ 
תוק ף העלו ן מ 21.03.21 -עד.30.06.21-אחוז י ההנחה המפורטי 
מ"ק ,מלאי מינימום של כלל המוצרים המפורסמים בעלון בכל סניף 25 :יחידות בכפוף למגוון הקיים בכל סניף .אחוזי ההנחה
ת ביה 
ם בקופ 
ת מוצרי 
ט מחיר י סדר 
מ"ק ,פירו 
בי 
אינם חלים בקניית תרופות מרשם.אין במידע המופיע בפרסום תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח ,בטרם רכישת תכשיר והתחלת הטיפול בו .יש לעיין בעלון לצרכן לפני
ם מביניהם .מחירי המוצרים לפני
ת הקופ ה א ו ע ד גמ ר המלא י לפ י המוקד 
ת להמחש ה בלבד,הנחות חברי קופ ה בתוק ף ע" פ החלט 
השימוש בתכשיר,אי ן כפ ל הטבות ,התמונו 
ט .ל.ח .שיעור ההנחה המצוין הינו מהמחיר הקטלוגי לצרכן.
הנחת חברי קופה הנם עפ"י מחיר ירפ"א הידוע ביום פרסום העלון .

תרופות ללא מרשם
אוטריוין

מקל את הגודש באף
תוך  2דקות

30%
10%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 34.44
מכילXylometazoline HCl 0.1% :
טרם השימוש מומלץ להתייעץ
עם רופא או רוקח
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

דורמינול לילה

פתרון מוכח לשינה טובה

10%

הנחה רגיל

נרבן

10%

הרגעה אמיתית
מוכחת מחקרית

הנחה רגיל

תרופה |  20טבליות
מחיר לפני הנחה ₪ 42
מכילvalerian native extract, hawthorn leaf :

תרופה | מחיר לפני הנחה ₪ 44.52
מכילValerian dry extract 250mg, :

and flower native extract, hop native extract,
passionflower and hawthorn berry native extract.

Hop cones dry extract 60mg

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

מוצרי בית מרקחת
בפנטן טיפות עיניים

25%

לשיפור הלחות ולהקלה
וטיפול בעיניים יבשות
ללא חומרים משמרים
מתאים לשימוש עם
עדשות מגע

הנחה רגיל
מתאים
לשימוש עד

 12חודשים
מרגע
הפתיחה

אמ״ר | פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק
למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

העין יבשה? סיסטיין בבקשה!
מגוון הפתרונות של סיסטיין
טיפות עיניים לסיכוך והרטבה

תסמונת העין היבשה

נגרמת מייצור לא תקין של הדמעות או ממנח לא תקין של העפעפיים .תפקיד
הדמעות להרטיב את חלקה החיצוני של העין .רטיבות זו חיונית לניקוי שטח הפנים
של העין והיא חיונית לשמירה על בריאות העין.
תסמונת זו עלולה לגרום לכאבי עיניים ,לתחושת עייפות בעיניים ,לצריבה ,לתחושת
גוף זר בעיניים ,לרגישות לאור ,לאודם בעיניים ולעיתים אף לראייה מטושטשת.
כיצד מטפלים בתסמונת העין היבשה?
במקרים של יובש קל מתבסס הטיפול על תחליפי דמעות ללא
חומר משמר .כמו כן מומלץ להרבות בשתייה וכן להימנע מלהרכיב עדשות
מגע ומלהימצא בסביבה יבשה .קיימים כיום אמצעים מגוונים לטיפול ביובש
עיניים קשה ,לרבות טיפות מתקדמות ,משחות לשמירה על לחות העין,
תרופות נוגדות דלקת ,פקקי סיליקון הסוגרים את מעבר הדמעות לאף
ועדשות מגע מיוחדות .כאשר תחושת היובש אינה עוברת למרות השימוש
בתחליפי דמעות מומלץ להיבדק אצל רופא עיניים.

עד30%

10%

הנחה
מושלם

הנחה
רגיל

אמטריקס

20%

הנחה
רגיל

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק

אמ״ר
פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק

לטיפול בפטרת הציפורניים

ד״ר פישר EYE-CARE

סדרה ייחודית לניקוי ושמירה יומיומית
על היגיינת העיניים

עד35%

הנחה
מושלם

20%
5%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

כיסוי יד לגבס
וחבישות עמיד במים
להגנה נגד מים ונוזלים,
לכל הזרוע ,מבוגר/ילד

54
עד %
הנחה רגיל

נרבוֹ 3ג׳ל

14

מסייע בטיפול בתסמינים
%
עקצוץ,
נוירופתיים כגון נמלול,
הנחה רגיל
כאב ותחושת בעירה
מכיל
אוזון
רפואי

אמ״ר | מחיר לפני הנחה ₪ 138.70

פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק

אמ״ר | מחיר לפני הנחה ₪ 69.90

מוצרי בית מרקחת
ריזאלטס

מארז  100מ"ל 200 +מ"ל /
ריזאלטס סטופ
משמיד כינים
ומסלק ביצי כינים

עד33%
עד20%רגיל

הנחה

מושלם מומחה להגנה וטיפול
הנחה בכינים וביצי כינים

אמ״ר|
פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק

היילופין

תחליב משקם להקלה,
שיקום והגנת העור,
גם במקרים של
כוויות וצלקות

סדרת הדרין

עד30%
עד15%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

אמ״ר
פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק

6%

הנחה רגיל

ארניקר אייס ג׳ל

30%
13%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

קירור מיידי והקלה
ממושכת

כינים
הדבקה בכינים מתבצעת דרך מגע
בין ראש לראש .הכינה לא
מסוגלת לעוף או לקפוץ.
סימני הכינמת הם גירודים,
במיוחד מסביב לאוזניים
ומאחורי הצוואר.
הטיפול בכינמת הראש
מורכב מ 3 -שלבים:
טיפול קוטל כינים.
טיפול מסיר ביצים.
טיפול מניעתי.
לסילוק מלא של הביצים ניתן
להשתמש במסרק סמיך.

בפנטן סנסידרם

להקלה בתסמיני אקזמה
ללא קורטיזון.
מתאים לתינוקות ,ילדים
ונשים הרות

15%

הנחה רגיל

אמ״ר|
מחיר לפני הנחה ₪ 37.50

אמ״ר|
מחיר לפני הנחה ₪ 69

אמ״ר |  50גרם
מחיר לפני הנחה ₪ 49.90
למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

שלישיית
פרוקטו מגבונים

בוריקס 600
פתילות וגינאליות

פלסטרים Nexcare
אטום למים

מגבונים
היפואלרגניים עבים

15%

הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
מחיר לפני הנחה ₪ 40.60

קלו-קוט UV

ג'ל למניעה וטיפול בצלקות
מכיל מסנן קרינה SPF 30

15%

להקלה ולסיוע עקב
פטרת או דלקת מקומית

הנחה רגיל

אמ״ר
מחיר לפני הנחה ₪ 28.50

אמ״ר | מחיר לפני הנחה ₪ 87.80

32%
18%

לוגו קלוקוט ,צבעוניות

הנחה

רינוז

מושלם לטיפול ומניעה
הנחה של נזלת אלרגית
רגיל
תמיסה לאף

17%

2W design

הנחה רגיל

סדרת אוטרימר

סדרת תרסיסים לאף
המכילה מי ים טבעיים

מתאים
במיוחד
לצלקות
באיזורים
חשופים
PANTONE 2915 C

אמ״ר
מחיר לפני הנחה ₪ 189.90

אמ״ר | המוצר הינו אביזר רפואי.
מחיר לפני הנחה ₪ 59.90
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש
C M Y K
62 14 0 0

20%

הנחה רגיל

אמ״ר
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

20
עד %
הנחה רגיל

מוצרי בית מרקחת
אנשור פלוס אדוונס

משקה להשלמה תזונתית בתוספת

HMB

*הנחה
מושלם
*הנחה
רגיל

30%
10%

טסקטן ילדים/מבוגרים

מסייע בשליטה ובהפחתת תסמיני השלשול

10%

הנחה רגיל

אמ״ר | מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪ 79.20
טסקטן הינו אביזר רפואי | יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש |
במקרה של שלשול אצל ילדים שגילם פחות מ 3-שנים ,ובעיקר
כאשר קיימים תסמינים נוספים ,מומלץ להתייעץ עם רופא

המוצר בהמלצה ובפיקוח רפואיים
מזון ייעודי | מחיר לפני הנחה ₪ 15.30
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה ללא מרשם רופא

בריאות הפה
שטיפת פה סנסודיין

הגנה מתמשכת
מפני רגישות*
 500מ״ל

10%

הנחה רגיל

תמרוק ייעודי |
*בשימוש יום יומי פעמיים ביום
לאחר צחצוח עם משחה עם
פלואוריד מחיר לפני הנחה ₪ 31.90

ליסטרין

Cool Mint / Total Care /
Fresh Burst / Nightly Reset /
Cool mint mild taste /
Advanced White

פרודונטקס
מי פה ללא אלכוהול

הוכחו כמסייעים בשמירה
על חניכיים בריאות*
 500מ״ל

26%

הנחה רגיל

תמרוק ייעודי |
*לעומת צחצוח בלבד
מחיר לפני הנחה ₪ 38.90

31
עד %
הנחה רגיל

לשמור על בריאות הפה

דלקת חניכיים היא מצב נפוץ שבו
החניכיים נפוחות ,כואבות או מזוהמות.
הדלקת מתבטאת בדימום מהחניכיים
בזמן צחצוח וריח פה.
צחצוח נכון הוא הדרך הטובה ביותר
למניעת הצטברות של פלאק .יש להקפיד
שהצחצוח יימשך לפחות  2דקות .יש
לצחצח לפחות פעמיים ביום.
כמו כן ,שימוש בחוט דנטלי עוזר בשמירה
על הגיינת הפה.
את האבנית הנדבקת לשיניים ניתן להסיר
רק במרפאה אצל שיננית או רופא שיניים.

לייסר

31
עד %
הנחה רגיל

משחות שיניים ושטיפות פה להלבנה
ולרענון הנשימה

תמרוק ייעודי |  500/400מ״ל

מחיר לפני הנחה Nightly Reset /
,₪ 42.80 Fresh Burst/Cool mint
₪ 51 Advanced/ Total

סנסודיין משחות שיניים
מארז זוג

הקלה והגנה יומיומית לשיניים

תמרוק ייעודי |
מחיר לפני הנחה שטיפה פרש/הלבנה  ,₪ 47.92משחה פרש/הלבנה ₪ 28.64

רגישות*

5%

מארז זוג
משחות שיניים* פרודונטקס

הנחה רגיל

מסייעת
לעצור
ולמנוע
דימום
חניכיים**

מותג
ההמלצה
מספר  1של
רופאי השיניים
לשיניים
רגישות**

תמרוק ייעודי | *בצחצוח יום-יומי פעמיים ביום
**על פי סקר גיאוקרטוגרפיה ינואר 2021
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

30
עד %
הנחה רגיל

אמ״ר | *כולל את המוצרים:
** | EXTRA FRESH, ULTRA CLEANבצחצוח יום-יומי
פעמיים ביום | פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק
ORIGINAL, WHITENING,

תוספי תזונה
דיפנדר ויטמין C

11%

לילדים

דובוני גומי בטעם תפוז

הנחה רגיל

תוסף תזונה
מחיר לפני הנחה ₪ 45

חיזוק מערכת החיסון
לתזונה בריאה במהלך שגרת החיים יש חשיבות רבה בשמירה על
מערכת חיסון חזקה ובריאה .מזונות כמו פחמימות פשוטות
וסוכרים ,קפאין ,אלכוהול ,שתיה ממותקת ,צריכה עודפת של
מוצרים מין החי (חלב ,גבינות ,בשר וביצים) עלולה להחליש את
מערכת החיסון שלנו.
לעומת זאת ,תזונה עשירה בוויטמינים ובמינרלים המצויים באגוזים
שונים ,שקדים ,פירות העונה ,ירקות במגוון צבעים ,דגנים מלאים וקטניות
תגרום לגופכם להיות עמיד יותר בפני מחלות החורף השונות .מומלץ לגוון
בסוגי המזונות שאתם אוכלים על מנת לקבל את כל רכיבי המזון החיוניים.
טבליות

סדרת טננבלוט

מסייע להקלה על תסמיני עונת החורף

20%

חיזוקית

10%

סירופ/טבליות לבליעה

הנחה רגיל

ללא
סוכר

הנחה רגיל

סירופ
לרענון
הנשימה
ולהקלה

22%

הנחה רגיל

תוסף תזונה | מחיר לפני הנחה:
טבליות  ,₪ 70.80סירופ ₪ 60.70

תוסף תזונה
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

בטעם תפוח

ספאטון

30%

מים המכילים ברזל

הנחה רגיל

ברזל עדין

ספיגה מוגברת עם פחות תופעות לוואי.
ללא צורך בהפרדה ממזון/שתיה

25%
10%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

תוסף ברזל
 100%טבעי

25%

הנחה רגיל
E300

*ויטמין  Cמופיע ברשימת הרכיבים כ-
ספאטון הינו תוסף תזונה
מחיר לפני הנחה טבעי  ,₪ 114.90תפוח ₪ 124.90

ברזל ליפוזופר

ברזל פירופוספאט
בטכנולוגיה ליפוזומלית
ל 3-חודשי שימוש

תוסף תזונה |  90כמוסות
מחיר לפני הנחה ₪ 198

39%

הנחה רגיל

תוסף תזונה |  90כמוסות
מחיר לפני הנחה ₪ 85.20

קרנביוטיק

תמצית חמוציות פטנטית
מרוכזת בשילוב
זני פרוביוטיקה נחקרים

תוסף תזונה
מחיר לפני הנחה ₪ 129

20%

הנחה רגיל

זוג בנפייבר

פשוט להוסיף סיבים
תזונתיים יום יום

36%

הנחה רגיל

תוסף תזונה |  261גר'
מחיר לזוג לפני הנחה ₪ 132.20

ם ב ו ל א מוצ ג המחי ר לפנ י ההנח ה יוצ ג המחי ר ע ל המוצ ר א ו בסמו ך לו
ם לחבר י הקופ ה בלבד .מקו 
ם הינ 
תוק ף העלו ן מ 21.03.21 -עד.30.06.21-אחוז י ההנחה המפורטי 
מ"ק ,מלאי מינימום של כלל המוצרים המפורסמים בעלון בכל סניף 25 :יחידות בכפוף למגוון הקיים בכל סניף .אחוזי
ת ביה 
ם בקופ 
ת מוצרי 
ט מחיר י סדר 
מ"ק ,פירו 
בכ ל בי 
ההנחה אינם חלים בקניית תרופות מרשם .אין במידע המופיע בפרסום תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח ,בטרם רכישת תכשיר והתחלת הטיפול בו .יש לעיין בעלון
ם מביניהם .מחירי
ת הקופ ה א ו ע ד גמ ר המלא י לפ י המוקד 
ת להמחש ה בלבד,הנחות חברי קופ ה בתוק ף ע" פ החלט 
לצרכן לפני השימוש בתכשיר,אי ן כפ ל הטבות ,התמונו 
ט .ל.ח .שיעור ההנחה המצוין הינו מהמחיר הקטלוגי לצרכן.
המוצרים לפני הנחת חברי קופה הנם עפ"י מחיר ירפ"א הידוע ביום פרסום העלון .

תוספי תזונה
כורכומין אפקט
כורכומין ליפוזומלי
לספיגה משופרת

25%

הנחה רגיל

תוסף תזונה |  60טבליות
מחיר לפני הנחה ₪ 147.40

פריג'נטלי סופהרב

מולטי ויטמין-מינרל לנשים
הרות ומניקות (פרנטל),
מינון של טבליה אחת ליום!

40%
25%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

תוסף תזונה |
מחיר לפני הנחה ₪ 65.70

רגיעון

רגיעון יום/לילה
טיפות/טבליות

תוסף תזונה
מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪ 55.60

42%

פי  2רכיבים פעילים
בטבליה אחת!

הנחה רגיל

25%
10%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

כמוסת סופט ג'ל נוחה
לנטילה ולהגברת הספיגה
והיעילות

תוסף תזונה |  30טבליות
מחיר לפני הנחה ₪ 189

תוסף תזונה |  30כמוסות ג'ל רכות
מחיר לפני הנחה ₪ 129

פרמאטון

קולגן Boost

מולטי ויטמין שוויצרי
 100כמוסות

13%

הנחה רגיל

תוסף תזונה |  100כמוסות
מחיר לפני הנחה ₪ 262

תוסף תזונה |  60טבליות
מחיר לפני הנחה ₪ 101.64

Anti Leg Cramps
נוסחה ייחודית
של מגנזיום וויטמינים
 50קפסולות

קולגן וחומצה
היאלורונית

כורכומין ליקוויד-ג'ל

מגנוקס מאם

הנוסחה המתקדמת
לנשים הרות ומניקות

25%
10%

הנחה רגיל

47%

הנחה רגיל

תוסף תזונה |  30אריזות אישיות
מחיר לפני הנחה ₪ 208.90

30%
15%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

תוסף תזונה |
מחיר לפני הנחה ₪ 79.90

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

חומצה היאלורונית
עם תמצית תה ירוק

22%

ד"ר פישר OPTI-SAFE

קומפלקס ויטמינים
ומינרלים

35%
20%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

תוסף תזונה |
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

רסקיו

טיפת שלווה ליום וללילה

25%

הנחה רגיל

תוסף תזונה | מוצר זה אינו תרופה
ולא נועד לרפא ,לטפל או למנוע מחלה
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

תוספי תזונה
סדרת הרבליס

23
עד %
הנחה רגיל

חדש! PHARMg

הנחה רגיל

תוסף תזונה
מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪ 60

תוסף תזונה | פירוט מחירי
מגוון המוצרים בבימ״ק

הפכנו את כדור המגנזיום לגרגירים,
כדי שתיקחו את זה בקלות!

קלציצ׳ו D3

זה מה שחשוב בעצם!
טבליות סידן וויטמין  Dללעיסה בטעמי לימון/תפוז

25%

*

₪ 51

30

תוסף תזונה | *שיעור ההנחה מתייחס
לרכישה ללא מרשם רופא

אלקטרו רייס

אבקה להכנת משקה בטעם תות.
על בסיס אורז ,בתוספת מינרלים
מומלץ לשימוש בעת שילשול וסכנת התייבשות

20%

הנחה רגיל

תוסף תזונה | מחיר לפני הנחה ₪ 28.30

דרמו-קוסמטיקה/קוסמטיקה
BIODERMA
מותג הדרמו קוסמטיקה הצרפתי

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי המוצרים בבימ״ק

לקטופיל .פשוט מציל.

תחליב סבון טיפולי לעור יבש עדין ומגורה/
שמפו טיפולי נגד קשקשים

30
עד %
הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
מחיר תרחיץ לפני הנחה ,₪ 99
תחליב לחות ₪ 130

תחליב סבון

30%
15%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

צטאפיל פרו

תרחיץ/תחליב לחות משקם
לעור מגורה ויבש

דוקטור עור

מגוון המוצרים

שמפו

25%

הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
מחיר לפני הנחה שמפו  ,₪ 49.50תחליב סבון ₪ 59.50

30
עד%
הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי המוצרים בבימ״ק

25
עד%
הנחה רגיל

דרמו-קוסמטיקה/קוסמטיקה
מוצרי סבוקלם

35
עד %
הנחה רגיל

נבדקו לעור רגיש

תמרוק ייעודי |
פירוט מחירי המוצרים בבימ״ק

GENESIS

הפתרון הבדוק למראה
עור בריא וצעיר יותר

30
עד %
הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

מגוון מוצרי אוון

נבדקו לעור רגיש

הנחה רגיל

תמרוק ייעודי |
מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪ 24.90

סדרת מוצרי

אוון הגנה גבוהה במיוחד

מסכות בד
סבוקלם

24%

BIODERMA

26
עד %
הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

מהשמש SPF 50+

עד55%
עד40%

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

הנחה רגיל

תמרוק ייעודי |
מחיר לפני הנחה ₪ 129.90

סדרת אטודרם
לעור יבש ,מגורה ואדמומי

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

קרם לחות עם הגנה
משמש SPF 50+

24%

ד״ר פישר
סדרת יו-לקטין

לטיפול בעור הכי יבש שיש!

54
עד %
הנחה רגיל

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

שימוש נכון בתכשירי הגנה מהשמש:
להימנע מחשיפה לשמש בשעות הצהריים.
למרוח על־פני העור שכבה עבה של תכשירי הגנה מהשמש
בעלי מקדם הגנה ( )SPFשל  30ומעלה ,המסננים קרינת UVB
וגם קרינת  ,UVAלמרוח את התכשיר  15עד  30דקות לפני
החשיפה לשמש.
להשתמש בכובע ,במשקפי שמש ובבגדים המגינים מהשמש.
מי הים או הבריכה משקפים את הקרינה ומגבירים את עוצמתה,
ולכן כאשר אנו ליד מקור מים יש להימרח בתדירות גבוהה יותר.
צריך לזכור ששימוש בתכשיר הגנה מהשמש אינו מספק הגנה מלאה
מנזקי שמש ,ולכן עדיף לצמצם את החשיפה לשמש עד כמה שאפשר.
עלינו לזכור ,השמש לא שוכחת ולא סולחת .חשיפה לא מבוקרת
לשמש בגיל צעיר תגרום להופעה של נזקי שמש ,כתמים ,קמטים
וסרטן העור .אנחנו צריכים להיות "חכמים בשמש" כל הזמן
על־מנת לשמור על העור שלנו הן מבחינה רפואית והן מבחינה
אסתטית!

ילדים ותינוקות
שמן אמבט בלנאום
שמן רחצה לתינוקות,
ילדים ומבוגרים
 500מ"ל

40%
25%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

סדרת אמול

שמני רחצה טיפוליים
לטיפול ולהקלה מיידית
ביובש עור

עד40%
עד32%

הנחה
מושלם
הנחה
רגיל

מוסטלה

מגוון מוצרי טיפוח,
טיפול והגנה לעור התינוק

הבחירה
של רופאי
העור*

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק

תמרוק ייעודי |
פירוט מחירי הסדרה בבימ״ק |
*ע"פ סקר מכון רושניק

תמרוק ייעודי
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק

30
עד%
הנחה רגיל

חדש בכללית – בית מרקחת אונליין
קיבלת מרשם לתרופה?
השמפו הטיפולי בדיוק נגמר?

בבית מרקחת און־ליין מזמינים תרופות
ומוצרים נוספים בקליק
ומקבלים עד הבית או באיסוף עצמי

קל ,פשוט ומהיר.
איך זה עובד?

 הכי קל! נכנסים לאזור האישי באתר או אפליקציית כללית
 בוחרים בתפריט בית מרקחת און־ליין
 מזמינים!
 מקבלים במשלוח או באיסוף עצמי
אין לכם סיסמה לאתר?

אין בעיה! תהליך ההרשמה הוא קל ומהיר  -נכנסים לאתר ונרשמים במהירות על־פי ההוראות
המשלוח חינם ללקוחות מעל גיל 75
ולמזמינים מוצרים נלווים (שאינם תרופות מרשם) ב־ ₪ 150ומעלה
*השירות זמין למבוטחים בעלי "הרשאה לחיוב חשבון" בלבד.

