
תוקף   המבצעים   מ- 1.5.21  עד -31.5.21  מקום   בו   לא   מוצג   המחיר   לפני   ההנחה   יוצג המחיר   על  המוצר   או   בסמוך  לו   בכל   בית   מרקחת , המבצעים תקפים בבתי 
מקרה   לפני   המרקחת.   אין   לראות   בפרסום   המלצה   רפואית   בכל    בית  סדרת   מוצרים   בקופת    פירוט   מחירי  בדיגיטל.  פארם  מאוחדת  באתר  ולא  בלבד  המרקחת 
השימוש   יש   להתייעץ עם   הרופא   או   הרוקח ,  התמונות   להמחשה   בלבד.   ההטבות   והמבצעים   עד   גמר   המלאי ,  ט . ל . ח .  שיעור   ההנחה   המצויין   הינו  מהמחיר   הקטלוגי.

רשת בתי מרקחת היברידיים
מאוחדת פארם

משנים את עולם הבריאות בישראל

פריג׳נטלי

יש כפל 
הטבה

60 טבליות
מחיר ליח׳ לפני הנחה: 

ללקוחות מאוחדת ₪76.23
מחיר לעדיף ₪66.07

מחיר מומלץ לצרכן ₪101.64
100מינימום 2 יח׳ במלאי בכל במ״ק

2ב-
₪

מולטי-ויטמין לנשים הרות ומניקות.

50%הנחה
מוצר שני* ב-

יש כפל 
הטבה

סדרת נייטשר נאט – לטיפוח השיער, הגוף והפנים
ללא SLS, ללא פראבנים, ללא מלח – מתאים לשימוש לאחר החלקה.

*הזול מביניהם | פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבימ״ק

סבוקלם
יש כפל 
הטבה

1+3*

מסכות בד לטיפוח הפנים 
לעור רגיש.

*במתנה
מחיר ליח׳ לפני הנחה:

ללקוחות מאוחדת ₪19.90
מחיר לעדיף ₪17.90

מחיר מומלץ לצרכן ₪24.90

+
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השימוש   יש   להתייעץ עם   הרופא   או   הרוקח ,  התמונות   להמחשה   בלבד.   ההטבות   והמבצעים   עד   גמר   המלאי ,  ט . ל . ח .  שיעור   ההנחה   המצויין   הינו  מהמחיר   הקטלוגי.

רשת בתי מרקחת היברידיים
מאוחדת פארם

משנים את עולם הבריאות בישראל

*הזול מבינהם | לא כולל סקין גארד סטיק
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבימ״ק | מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

יש כפל 
הטבה

מגוון מוצרי סקין גארד להגנה מהשמש

50%הנחה
מוצר שני* ב-

ויט רצועות/קרם

יש כפל 
הטבה

ב-
*2

מחיר ליח׳ לפני הנחה: 
ללקוחות מאוחדת ₪23.94

מחיר לעדיף ₪19.95
מחיר מומלץ לצרכן ₪39.90

35₪מינימום 2 יח׳ מסוג בכל במ״ק

יש כפל 
הטבה

מחיר ליח׳ לפני הנחה: 
ללקוחות מאוחדת ₪18.15

מחיר לעדיף ₪12.10
מחיר מומלץ לצרכן ₪24.20

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל במ״ק

רפידות נוחות לכף הרגל

₪5
מוצר שני ב-
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