בשבועות הזה מתפנקים

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

ערכת מתוקים לשבועות

להכנת פנקייק  ,קרפ ,בלינצ'ס  ,לביבות  ,ועוד...
הערכה כוללת:
מחבת פנקייק  24ס"מ  ,מקל פנקייק,
כף עץ למריחה ,תבנית לפנקייק
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 9ציפוי שיש .Non stick
 9ידית ארגונומית סילקון דמוי עץ .Soft tach -
 9אינו נדבק ואינו מתקלף .עמיד לאורך שנים
 9מתאים לכל סוגי הכיריים .בישול עם מעט שמן.
 9קל לניקוי .מתאים למדיח הכלים.

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 501115
צ'יטה בוקס  | ₪ 19שליח עד הבית ₪ 34

במקום ₪ 149

רק

79

₪

בהזמנת  4פריטים ומעלה מכלל המוצרים שבמבצע משלוח חינם

סט  3מחבתות שיש
 3מחבתות בגדלים 20 :ס"מ 24 ,ס"מ 28 ,ס"מ
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9ציפוי שיש Non stick

9ידית ארגונומית .Soft tach -

9אינו נדבק ואינו מתקלף .עמיד לאורך שנים

9מתאים לכל סוגי הכיריים .בישול עם מעט שמן.
9קל לניקוי .מתאים למדיח הכלים.
9צבע :שחור בלבד

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 500875
צ'יטה בוקס  | ₪ 19שליח עד הבית ₪ 34

במקום ₪ 200

רק

99

₪

בהזמנת  4פריטים ומעלה מכלל המוצרים שבמבצע משלוח חינם

הזמינו עכשיו! טל072-2775577 .
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

בשבועות הזה מתפנקים

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

משקל אדם מד שומן
דגם xy-6068
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משקל אדם מהפכני הכולל מערכת חיישנים מדוייקת.
הפעלה פשוטה בנגיעה וכיבוי אוטומטי
מודד משקל בדיוק של  100גרם
מודד אחוז שומן ,אחוז מים בגוף בדיוק של 0.1%
משטח עמידה עשוי זכוכית  8מ"מ מחוסמת איכותית
מאגר של עד  12זיכרונות אישיים ,הגדרת גובה ,גיל ומין
צג  LCDגדול וברור לקריאה ,רגליות עשויות ניקל
הבדיקה מתבצעת לפי עקרון של ניתוח התנגדות ביו-חשמלית B.I.A
באמצעות זרם חשמלי בטוח ובלתי מורגש לחלוטין
מודד את היחס בין רקמות הגוף השונות תוך שניות ספורות
משקל משתמש מקסימלי 150 :ק"ג
מופעל ע"י סוללות ( AAAכלול)

עכשיו במחיר מטורף!

קוד קופון 500840
צ'יטה בוקס  | ₪ 19שליח עד הבית ₪ 34

במקום ₪ 99

רק

49

₪

בהזמנת  4פריטים ומעלה מכלל המוצרים שבמבצע משלוח חינם

משקל מטבח דיגיטלי
דגם xy-1412
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9מדוייק למזון עד  5ק"ג
9משטח קל לניקוי

9מסך תצוגה גדול LCD
9כיבוי עצמי אוטומטי

9בורר סוגי משקל או נפח

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 500841
צ'יטה בוקס  | ₪ 19שליח עד הבית ₪ 34

במקום ₪ 89

רק

39

₪

בהזמנת  4פריטים ומעלה מכלל המוצרים שבמבצע משלוח חינם

הזמינו עכשיו! טל072-2775577 .
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

בשבועות הזה מתפנקים

מבצעים חגיגיים במחירים שיפתיעו אתכם!

דלי מתקפל
9
9 9קל ונוח לאחסון
9 9מתנקה בקלות

9סילקון איכותי במיוחד

10

ליטר

מידות במצב פתוח:

 34X33X24.5ס"מ
מידות במצב מקופל:

 34X33X5.5ס"מ

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 500864
צ'יטה בוקס  | ₪ 19שליח עד הבית ₪ 34

במקום ₪ 90

רק

39

₪

בהזמנת  4פריטים ומעלה מכלל המוצרים שבמבצע משלוח חינם

זוג כריות ויסקו
עם ג׳ל וציפה מאלוורה
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9משטח ג׳ל שמצנן את טמפרטורת הגוף ומונע הזעה בקיץ
9צד חורפי  -משטח ויסקו אלסטי

9ציפת אלוורה לשינה רגועה ושקטה

9מתאימה את עצמה ע״פ משקל הראש
9חוזרת לעצמה בכל תנועה

9אנטי בקטריאלית דוחה עובש ואבק
9מונעת נחירות

9מידה 40 :ס״מ ×  60ס״מ

עכשיו במחיר מטורף!
קוד קופון 500852
צ'יטה בוקס  | ₪ 19שליח עד הבית ₪ 34

במקום ₪ 300

רק

149

₪

בהזמנת  4פריטים ומעלה מכלל המוצרים שבמבצע משלוח חינם

הזמינו עכשיו! טל072-2775577 .
להזמנות :דוא"ל  | lmaancha.info@gmail.comפקס 03-5358412
שעות פעילות א'  -ה' שעות | 9:00-17:00 :תוקף המבצע עד  30.6.19או עד גמר המלאי .ט.ל.ח

מבית אי.מ.סי

