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השישייה הפותחת בלאומית

תוקף העלון מ-18.12.16 עד-15.03.17    מקום בו לא מוצג המחיר לפני ההנחה 
יוצג המחיר על המוצר או בסמוך לו בכל בית מרקחת, פירוט מחירי סדרת מוצרים בקופת בית המרקחת,  

ההטבות אינן חלות בקניית תרופות, אין לראות בפרסום המלצה רפואית בכל מקרה לפני השימוש 
יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח, אין כפל מבצעים והנחות, תוקף המבצעים מ-18.12.16 עד-19.01.17

מקום בו מצויין אחוז הנחה, ההנחה מתייחסת ממחיר המחירון.
התמונות להמחשה בלבד, הפרסום הינו באחריות החברות המפרסמות, ההטבות והמבצעים עד גמר המלאי, ט.ל.ח.

דרמוקוסמטיקה תוספים

ANTI LEG CRAMPS
לסובלים מהתכווציות

השרירים.

זוג ב-

6570
₪ מחיר ליח’ לפני הנחה ₪65.70

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

מגנוקס
תוסף המגנזיום

עם הרכב פטנטי ייחודי
לספיגה תוך תאית יעילה יותר.

מחיר מחירון ₪98.20
לעמיתי 60 כמוסות

לאומית זהב

50%
הנחה

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת
פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת
פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

סדרת 
הפרוביוטיקה 
מבית סופהרב

לעמיתי 
לאומית זהב

סדרת יו-לקטין
קונים מסדרת יו-לקטין 

ומקבלים אלכו ג’ל תפוח
60 מ”ל מתנה.

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה
לעמיתי 

לאומית זהב מחיר ליח’ לפני הנחה ₪66.30
100 גר’

1990
₪

אוראדרם
לטיפול והקלה מיידית לעור 
יבש מאוד, סדוק ומחוספס.

קרמים טיפוליים 
פורטה - 

לגוף ולכף הרגל. 

ליחידה

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה
שווי המתנה ₪39.90

מינימום 2 יח’ מתנה מכל סוג בכל בית מרקחת
מתנה

סבוקלם 
קונים ממגוון מוצרי 
סבוקלם ומקבלים 

קרם לחות אקטיב 15 מ”ל מתנה. 

ד”ר פישר אמול
אמול שמן רחצה/בייבי/

פורטה לטיפול בעור 
התינוק והמבוגר.

”

מחיר לפני הנחה ₪82.70
לעמיתי 100 מ”למחיר ליח’ לפני הנחה ₪93.80

לאומית זהב

ד”ר פישר 
סרקל אקטיב

משמיד כינים וביצי 
כינים ב-10 דקות.

”

4990
₪ 5990

₪

לעמיתי 
לאומית זהב

25%
הנחה

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

סדרת אקניל
בעלת הנוסחה 

הייחודית לטיפול 
בפצעונים.

 Medic lnsight-לפי סקר גיאוקרטוגרפיה ו*
שבוצעו במרץ 2012, ביוני 2013, ובמאי 2014.

התרחיץ
המומלץ
ביותר

ע”י הרופאים
בישראל*

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

לעמיתי 
לאומית זהב

פצירה חשמלית 
עם גבישי יהלום

לכפות רגליים רכות ויפות 
כבר מהשימוש הראשון.

11990
₪

מחיר לפני הנחה ₪198.20
מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

לעמיתי 
לאומית זהב

שול
קרם טיפולי לעור 
סדוק בכף הרגל/

קרם לשיקום עור יבש.

2990
₪

תוצאות 
נראות לעין 
תוך 3 ימים

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

ליחידה

זוג בנפייבר
פשוט להוסיף

סיבים תזונתיים, יום יום!

מחיר בנפייבר זוג לפני הנחה ₪132.20
168 גרם

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת
לעמיתי 

לאומית זהב

8990
₪

לזוג

C ויטמין
של פלוריש

 c טבליות ויטמין
ופקעות ורדים ללעיסה.

לעמיתי 
לאומית זהב

35%פלוריש - רפואה שלמה
הנחה

פירוט מחירי מגוון המוצרים בקופה

לעמיתי 
לאומית זהב

מחיר לפני הנחה ₪148.60
90 כמוסות

תרי-אומגה
9 חודשים

 D3 אומגה 3+חומצה פולית+ ויטמין
רק כמוסה אחת ביום לנשים בהריון 

ומניקות.

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

9990
₪

לעמיתי 
לאומית זהב

35%
הנחה

לעמיתי 
לאומית זהב

40%
הנחה

משפחת 
המינרלים 

מבית סולגאר

טננבלוט
על בסיס תמציות 

צמחים.

חדש
בלאומית

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

לעמיתי 
לאומית זהב

40%
הנחה

סדרת סמבופלור
על בסיס תמצית פרי הסמבוק 

השחור. בסדרה: טבליות לבליעה 
למבוגר, סירופ לילדים ומבוגרים 

ודובוני ג’לי רכים.

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה
לעמיתי פלוריש - רפואה שלמה

לאומית זהב

אקטי פלוס
של פלוריש 

אקטי פלוס לכסניות לעיסה, 
אקטי פלוס ג’וניור ואקטי פלוס 

ספריי התזה ישירה לגרון.

40%
הנחה

פירוט מחירי מגוון המוצרים בקופה

*לא כולל קרם ידיים ופורטה
שווי המתנה ₪20.20

מתנה

ליחידה 500 מ”ל

לעמיתי 
לאומית זהב

30%
הנחה

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת

לעמיתי 
לאומית זהב פירוט מחירי מגוון המוצרים בקופה

40%
הנחה

סדרת טיפוח 
אנטי-אייגינ’ג

ללא פארבנים היפואלרגני.

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת

לעמיתי 
לאומית זהב

30%
הנחה

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

מגוון מוצרי
אלטמן הסדרה 

הצהובה

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת

קרם א-דרמה 
אקסאומגה

להרגעת גירויים ויובש בעור.

לעמיתי 
לאומית זהב

מחיר לפני הנחה ₪129.90
2006990 מ”ל

₪

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

פלקסיטול
קרם ידיים טיפולי לעור 

יבש, סדוק ומגורה.

לעמיתי 
לאומית זהב

56/70 גרם
מחיר ליח’ לפני הנחה ₪45.10

2990
₪

ליחידה

מחיר ליח’ לפני הנחה ₪15.20

מדי חום

7₪
ליחידה

בקבוק מים 
חמים+כיסוי

1990
₪

מחיר לפני הנחה ₪53.40

1490
₪

ד”ר פישר יו-לקטין
קרם ידיים

לטיפול בעור הכי יבש שיש.

”

מחיר לפני הנחה ₪36.70

לעמיתי 
לאומית זהב

אוטריוין מנטול-
מיד נושמים לרווחה
להקלה על גודש באף.

מחיר לפני הנחה ₪34.44
 .Xylometazoline HCI 0.1% :חומר פעיל

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

1990
₪

לעמיתי 
לאומית זהב

30%
הנחה

דקסמול קולד
דקסמול סינוס

  Paracetamol :מכיל
וחומרים פעילים נוספים. 

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

מחיר מחירון דקסמול קולד ₪39.90   
מחיר מחירון דקסמול סינוס ₪39.50

לצינון ונזלתלצינון המלווה בשיעול

חדש
בלאומית

מחיר ליח’ לפני הנחה ₪10.10

נטורליפ
שפתון טבעי בטעמים 

אבטיח, תות, דובדבן ושפתון בטעם 
.*SPF15 פירות להגנה מהשמש

*זוג מאותו הטעם

חורף חם
בלאומית

39₪
למארז

לה רוש-פוזה
מארז היכרות אפקלאר
ניקוי ולחות לעור פנים 

מעורב-שמן

התכשיר המתאים.חשוב להתייעץ עם הרוקח להתאמת מרובה הם בסיס טוב להחלמה. ושיעול חולפים לרוב מעצמם, מנוחה ושתייה לחורף. חשוב לדעת שתסמינים כמו חום הצטננות, דלקות בגרון ומחלות האופייניות החורף בפתח והוא מביא איתו שפעת, מתכוננים לחורף

זוג ב-
990

₪

*



מוצרי בית מרקחת בית מרקחת
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נורופן
קפסולות נוזל 200 מ”ג 20/40 יח’

לשיכוך כאבים והורדת חום

 .Ibuprofen 200 mg :מכיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

ההנחה מתייחסת לקפסולות נוזל בלבד
מחיר מחירון נורופן 20 ₪33.13
מחיר מחירון נורופן 40 ₪55.02

לעמיתי 
לאומית זהב

20%
הנחה

תוקף העלון מ-18.12.16 עד-15.03.17    מקום בו לא מוצג המחיר לפני ההנחה 
יוצג המחיר על המוצר או בסמוך לו בכל בית מרקחת, פירוט מחירי סדרת מוצרים בקופת בית המרקחת,  

ההטבות אינן חלות בקניית תרופות, אין לראות בפרסום המלצה רפואית בכל מקרה לפני השימוש 
יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח, אין כפל מבצעים והנחות, תוקף המבצעים מ-18.12.16 עד-19.01.17

מקום בו מצויין אחוז הנחה, ההנחה מתייחסת ממחיר המחירון.
התמונות להמחשה בלבד, הפרסום הינו באחריות החברות המפרסמות, ההטבות והמבצעים עד גמר המלאי, ט.ל.ח.

25%
הנחה

לעמיתי 
לאומית זהב

נורופן קוויק
מעביר את כאב 
הראש בקוויק*!

 .Sodium Ibuprofen :מכיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

מחיר מחירון ליח’ ₪32.38

*מעביר את הכאב פי 2 מהר יותר בהשוואה לנורופן טבליות

16₪

זילרג’י
לטיפול בתופעות 

האלרגיה.

.Cetirizine :מכיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

מחיר לפני הנחה ₪43.90
20 קפליות

אלרין ספריי מדוד
לנשום חזק עד 12 שעות.

מחיר לפני הנחה ₪33.28
15 מ”ל

 .Oxymetazoline :חומר פעיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

2750
₪

אותה היעילות 
בחצי הכמות

ברור שאקמולי פורטה!

משכך כאבים ומוריד חום, יש 
לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. 

מכיל: פראצטאמול. 

מותר 
לשימוש
מגיל-0

חדש!

30%
הנחה

מחיר מחירון ליח’ ₪35.10

מחיר מחירון לזוג ₪15.18

אוטריבונים בייבי
מגבוני אף

רכים במיוחד.

לעמיתי 
לאומית זהב

25%
הנחה

מחיר מחירון בייבי ₪34.90
מחיר מחירון מרמייד ₪44.90

מרמייד
תרסיס לאף לכל 

המשפחה. טבעי יעיל ובטוח!

20%
הנחה

לעמיתי 
לאומית זהב

לעמיתי 
לאומית זהב

נורופן לילדים-
תרחיף

נורופן לילדיםנורופן לילדיםעד 8 שעות בלי חום וכאבים

לילדיםלילדים

מכיל: Ibuprofen. יש לעיין בעלון לצרכן 
לפני השימוש. מגיל 3 חודשים עם מרשם 

רופא ומגיל 6 חודשים ללא מרשם רופא.

200 מ”ל
30%מחיר מחירון ליח’ ₪44.52

הנחה

חדש
בלאומית

אדקס - 
ליקווי-ג’לס 400

לטיפול מהיר בכאבי ראש, מיגרנה 
וכאבים נוספים. נוגד דלקות ומוריד חום.

 .Ibuprofen 400 mg :מכיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

3490מחיר לפני הנחה ₪49.90
₪

20 כמוסות נוזל

20%
הנחה

נורופן צינון ושפעת
להקלה בסימפטומים 

של צינון ושפעת. עד 8 שעות.

מחיר מחירון ₪36.61
 Ibuprofen 200 mg & :מכיל

.Pseudoephedrine HCI 30 mg
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. לעמיתי 

לאומית זהב

30%
הנחה מכיל: פראצטמול וחומרים פעילים נוספים.

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

צינון? שפעת?
אקמול צינון ליקווי ג’ל-

מקל את הצינון במהירות הג’ל.
אקמול צינון ושפעת-להקלה 

על הצינון וגם השיעול.

 Lidocaine, Tyrothricin, :חומר פעיל
 .Cetrimonium Bromide

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

*24 טבליות מציצה בטעמי לימון ודובדבן.

למוסין. 
לכאבי גרון חזקים.
בעל הפעולה המשולבת

מחטא
מקל

מאלחש

מחיר ליח’ לפני הנחה ₪30.36

לעמיתי 
לאומית זהב

1990
₪

20%ליחידה
הנחה

מגוון מוצרי 
סטרפסילס

מפחית את כאב הגרון 
תוך 5 דקות!

 Dichlorobenzyl Alcohol :מכיל
 .& Amylmetacresol

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

שווי המתנה ₪13.10
מחיר לפני הנחה קרמאף ₪30.10

ד”ר פישר קרמאף
קונים קרמאף לרענון

הנשימה, טיפול באדמומיות 
ויובש בעור ב-₪21 

ומקבלים מגבונאף לריכוך 
העור סביב האף מתנה. 

”

מתנה

לעמיתי 
לאומית זהב

2390
₪

תשובה כנה
בדיקת הריון.

מחיר לפני הנחה ₪34.80

 FDA-האמריקאילפי ה

חדש! 4 ימים לפני האיחור.

לעמיתי 
לאומית זהב

25%
הנחה

מחיר מחירון ₪190.70
60 כמוסות

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

זום
“טלפון מהמורה יכול להיות 

דבר נפלא”.
פוספטידיל-סרין ואומגה 3 

.EPA-מועשרת ב

לעמיתי 
לאומית זהב

30%
הנחה

ויקוג
שילוב ייחודי של 

פוספטידיל-סרין ואומגה 3.

מחיר מחירון ₪160.30
30 כמוסות

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

תוספים

פרוקטו-
אובלפיכה

מגבונים לשימוש 
באזור פי הטבעת.

לעמיתי 
לאומית זהב

מחיר מחירון ליקווי ג’ל ₪46.30   
מחיר מחירון צינון שפעת ₪42.66

2990
₪

מחיר לשלישייה לפני הנחה ₪60.50

XL דראגון פלסטר
פלסטר לעור לסיוע 

בהקלה בכאבי גב, 
כאבי שרירים ודלקות פרקים.

1680
₪

לשלישייה

MP30 כורכומין
נוסחה פטנטית לספיגת

כורכום מקסימלית.
1000 מ”ג כורכומין 

פוספוליפיד.

לעמיתי 
לאומית זהב

9990
₪

מחיר לפני הנחה ₪159.90
60 כמוסות

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

לעמיתי 
לאומית זהב

קרם כורכומינט
קרם טיפולי, למריחה 

חיצונית. מכיל כורכומין 
מנטול וארניקה.

4990
₪

מחיר לפני הנחה ₪69.90
100 מ”ל

חדש
בלאומית

מחיר תרסיס/ג’ל לפני הנחה ₪81
לעמיתי מחיר מסרק לפני הנחה ₪65.60

לאומית זהב

9990
₪

ללא חומרי הדברה
מאושר מגיל 6 חודשים

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת

 ONCE הדרין
תרסיס/ג’ל

+מסרק אסי

*לא כולל הדרין וואנס קיט

קלגרון עם מרכיב פעיל חדש
להקלה מהירה בכאבי גרון חזקים.

 Lidocaine (as HCI) 1 mg :חומר פעיל
Tyrothricin 1 mg. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

מחיר לפני הנחה ₪29.80
24 טבליות

חדש
בלאומית

16₪

ג’נבול קאפס
תערובת שמנים 

ארומטיים.

מחיר לפני הנחה ₪29.60
לעמיתי 

לאומית זהב

1990
₪

מוצרי בית מרקחתבית מרקחת

מכשיר אינהלציה 
לילדים ומבוגרים

מחיר לפני הנחה ₪198.30
לעמיתי לאומית מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

מחיר 
מיוחד

מד לחץ דם
דיגיטלי לזרוע

לעמיתי 
לאומית זהב

100₪
מחיר לפני הנחה ₪201.70

מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

לעמיתי 
לאומית זהב

אופטלגין
חזק בכאבים חזקים!

מכיל: דיפירון. 
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

מחיר מחירון ₪47.95
5035% קפליות

הנחה

חדש
בלאומית

לעמיתי 
לאומית זהב

30%
הנחה

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בקופה

סדרת אוטרימר 
סדרת תרסיסי אף 

ממי ים טבעיים.

בפנטן 
טיפות עיניים

מעניק לחות וסיכוך 
לעיניים לאורך זמן.

לעמיתי 
לאומית זהב

30%
הנחה

לעמיתי 
לאומית זהב

שול
ספריי מנטרל ריחות 

לנעל/לכף הרגל.

מחיר ליח’ לפני הנחה ₪35

1990
₪

חדש
בלאומית

ליחידה

כרית חימום
ארוכה מסיליקון

לעמיתי 
לאומית זהב

2590
₪

מחיר לפני הנחה ₪36.60

מחיר ידנית לפני הנחה ₪249.90
מחיר חשמלית לפני הנחה ₪1000

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת

שווי המתנה ₪59.50

Ameda
קונים משאבת חלב 

חשמלית או ידנית מבית אמדה 
ומקבלים כרית ג’ל מתנה.  

מתנה

סיסטיין הידריישן
טיפות עיניים 

לסיכוך והרטבה.

לעמיתי מחיר מחירון ₪89.90
לאומית זהב

30%
הנחה

מחיר לפני הנחה ₪24.80מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת
17₪

מד חום ללא כספית
מכיל גליום בטיחותי. 

מותר לשימוש גם בשבת.
100% דיוק – ללא סוללה.

לעמיתי 
לאומית זהב

25%
הנחה

וולטרן אמולג’ל 
פורטה

הקלה עד 12 שעות על כאבי מפרקים.

 .Diclofenac Diethylamine 2.32% :מכיל
טרם השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא.

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

100 גרם, מחיר מחירון ₪93.20
מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

פועל ישירות 
על המפרקים
מעניק הקלה 

מכאבים עד 12 שעות
מאפשר לחזור 
ולנוע בחופשיות

ד

ד

ד

מכשיר אינהלציה
קומפקטי/פינגווין

מחיר פינגווין לפני הנחה ₪272.70
מחיר קומפקטי לפני הנחה ₪218.10

לעמיתי לאומית מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

מחיר 
מיוחד


