
תוקף העלון מ-01.06.21 עד-31.08.21, מקום בו לא מוצג המחיר לפני ההנחה יוצג 
המחיר על המוצר או בסמוך לו בכל בית מרקחת, פירוט מחירי סדרת מוצרים בקופת בית 
המרקחת. אין לראות בפרסום המלצה רפואית בכל מקרה לפני השימוש יש להתייעץ 
עם הרופא או הרוקח, אין כפל מבצעים והנחות, התמונות להמחשה בלבד, ההטבות 
הקטלוגי. מהמחיר  הינו  המצויין  ההנחה  שיעור  ט.ל.ח.  המלאי,  גמר  עד  והמבצעים 

מחיר מיוחד למבוטחי מאוחדתמחיר מיוחד ללקוחות מאוחדת
תוקף העלון מ-01.06.21 עד-31.08.21, מקום בו לא מוצג המחיר לפני ההנחה יוצג 
המחיר על המוצר או בסמוך לו בכל בית מרקחת, פירוט מחירי סדרת מוצרים בקופת בית 
המרקחת. אין לראות בפרסום המלצה רפואית בכל מקרה לפני השימוש יש להתייעץ 
עם הרופא או הרוקח, אין כפל מבצעים והנחות, התמונות להמחשה בלבד, ההטבות 
הקטלוגי. מהמחיר  הינו  המצויין  ההנחה  שיעור  ט.ל.ח.  המלאי,  גמר  עד  והמבצעים 

מחיר מיוחד למבוטחי מאוחדתמחיר מיוחד ללקוחות מאוחדת

תחום רוקחות רשת מאוחדת פארם - מחלקת מכירות

טיפוח העור

מחירים מיוחדים בבתי המרקחת של מאוחדת פארם

משנים את עולם הבריאות בישראל

שמני פרימוורה וארומה סנס
מגוון שמנים אתריים ושמני בסיס.

15%-35%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

סדרת מוצרי אבלון אורגניקס/ג׳ייסון/אלבה בוטניקה

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת | מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

ד״ר פישר סדרת יו-לקטין
לטיפול בעור הכי יבש שיש!

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%-60%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

תרופה | 20 טב׳ | מחיר לפני הנחה ₪42
חומרים פעילים: תמצית ולריאן, תמצית 

הות'ורן )עלים ופרחים(, תמצית הופ 
ותמצית פרח פסיפלורה ופירות הות'ורן. 

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

הרגעה אמיתית 
מוכחת מחקרית.

נרבן

ללקוחות מאוחדת
₪ 27.30

הנחה40%

הנחה25%
ללקוחות מאוחדת

 Dimethindene maleate :מכיל
w/w 0.1%. יש לעיין בעלון לצרכן לפני 
השימוש. טרם השימוש מומלץ להתייעץ 

עם רופא או רוקח.

פניסטיל ג׳ל
מרגיע את העור בכל גירוד

תרופה | 100 גר׳ | מחיר לפני הנחה ₪81.04
מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

עקיצות חרקים
כוויות שטחיות

גרד ופריחה
מכיל רכיב אנטי היסטמיני

סדרת צטאפיל
ניקוי ולחות בהתאמה לסוגי העור השונים.

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%-40%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

מגנוקס
מגנזיום עם ספיגה מוכחת מדעית, 

פטנט ישראלי.

₪ 54

₪ 63.80
ללקוחות מאוחדת

מחיר לפני הנחה ₪98.20 
מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

אקניל
תרחיץ 150 מ״ל/ג׳ל 15 מ״ל/

תחליב 100 מ״ל/קרם פנים.

*לפי סקר מכון ברנדמן מספטמבר 2019
פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת

מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%-40%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

התרחיץ 
המומלץ ע״י 

הרופאים 
והרוקחים 
בישראל*

מסכות בד סבוקלם

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת

נבדקו לעור רגיש

*לא כולל מסכות
פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת

מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

*

ללקוחות מאוחדת

₪
ליח׳17.90 

₪
ליח׳19.90 

מגוון מוצרי סבוקלם 
לעור רגיש

מותג לה רוש-פוזה
סדרת אנתליוס

מוצרי הגנה מהשמש 

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

מחירי קיץ 
מיוחדים

רשת בתי מרקחת היברידיים
מאוחדת פארם



 | העיר  שער  כסייפה   |  153 לכיש  שדרות  גת  גת-כרמי  חדש-קרית   | לוד   1 אפריאט  העיר  חדש-שער   | דרום  מאוחדת  סניפי 
שגב שלום 1286 | אשדוד יהודה הנשיא 6 | אשדוד קרן היסוד 8 | אשדוד יב’ שבט לוי 16 | אילת ששת הימים 310 | אשקלון קיבוץ 
יבנה הירוקה   | יוספטל 82  בת-ים   | וינגייט 63  באר שבע   | אשקלון ברנע רוטשילד 8   | אשקלון נוה דקלים אקסודוס 6   | גלויות 5 
הנחשול 20 | גן יבנה העצמאות 8 | חולון קוגל 45 | חולון ח-300 פנחס איילון 13 | כפר חב״ד לוי יצחק 4 | מודיעין בית אלעזר 16 קניון 
מודיעין | נתיבות שד’ ירושלים 170 | נס ציונה האירוסים 53 | ערוער שכונה 1 בית 78 | קרית גת נתיבות השלום 16 | ראשל”צ נאות 
שיקמה קפאח 4 | ראשל”צ פיק״א פיק”א 31 | ראשל”צ צרפתי הרצל 52 | רחובות בנימין 7 | רחובות הרצל 59 | רמלה שד’ הרצל 59 

סניפי מאוחדת מרכז  בקרוב-תל אביב-צ׳לנוב | בקרוב-אלעד יהודה הנשיא 94 | חדש-פתח-תקווה רוטשילד 141 | טייבה מחמוד 
דרוויש 24 | בני ברק הקשתות אהרונוביץ ראובן 22 | גבעת שמואל  הנשיא 73 |  בני ברק נורוק  18 | בני ברק ירושלים 17 | בני ברק 
אבני נזר 7 | אבן יהודה רח’ המייסדים 41 | אלעד שמאי 1 | רמת גן נתן 6 א’ | אם המושבות רפאל איתן 3 | הדר גנים מנחם בגין 21 
| הוד השרון בן גמלא 25 | הרצליה שד’ יעקב 6 | כפר סבא המייסדים 20 | כפר יונה הרצל 1 | יהוד הרצל 24 | נתניה סמילנסקי 20 
| קרית השרון שד’ טום לנטוס 26 | קרית ספר אבני נזר 46 | קריית ספר רשב"י בר יוחאי 46 | קרית ספר 2 נתיבות המשפט 56 | 

רעננה אחוזה 120 | רמת אביב ברודצקי 43 | ראש העין ה’ באייר 22 | תל אביב שפרינצק 15

תרופות ללא מרשםתרופות ללא מרשם

24 קפליות | מחיר לפני הנחה ₪39.91
 .Ibuprofen, Paracetamol :מכיל

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

קומבודקס
הדור הבא של משככי הכאבים

30 קפליות | מחיר לפני הנחה ₪37.68
 Paracetamol :חומרים פעילים

 250mg, Acetylsalicylic Acid
 .250mg, Caffeine 65mg

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

₪ 26.40

₪ 30.20
ללקוחות מאוחדת

אקסדרין
מקל במהירות כאבי מיגרנה
מתחיל להקל תוך 30 דקות

₪ 49

₪ 56
ללקוחות מאוחדת

בנזק 5%

                          מחיר לפני הנחה ₪65.80
 .Benzoyl Peroxide 5% :מכיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

ג׳ל לטיפול מקומי בפצעי בגרות

מטפל בפטריות ומרגיע את הגירוד
אגיסטן אלוורה

20 גרם | מחיר לפני הנחה ₪30.93
.Clotrimazole 1% :מכיל

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

מחיר לפני הנחה ₪20
חומר פעיל: 

Tetrahydrozoline HCI 0.05%
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

סטילה סינגלס
טיפות עיניים שקופות להקלה על 
עיניים צורבות, אדומות או מגורות.

₪ 15

₪ 17
ללקוחות מאוחדת

הנחה25%

הנחה15%
ללקוחות מאוחדת

אגיסטן קומבי לטיפול שלם* בפטריה.
הפטריה שלך חזרה?

* טיפול משולב בפטריה בנרתיק.
30 גרם | מחיר לפני הנחה ₪64.64

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת
.Clotrimazole :מכיל

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

ללא
מרשם 

רופא

הנחה25%

הנחה15%
ללקוחות מאוחדת

אדויל פורטה 400
משכך כאבי ראש, שיניים, גב, שרירים, 

כאבי מחזור וכאבי ראש הקשורים במיגרנה, 
מוריד חום, נוגד דלקות ראומטיות.

20 קפסולות ג׳ל
מחיר לפני הנחה ₪49.20
מכיל: איבופרופן 400 מ״ג.

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

הנחה25%

הנחה15%
ללקוחות מאוחדת

20 כמוסות | מחיר לפני הנחה ₪49.85
 .Ibuprofen :מכיל

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

אדקס ליקווי-ג׳לס 400
מספר חזק בכאבים

לטיפול מהיר בכאבים, נוגד דלקות ומוריד חום

הנחה40%

הנחה25%
ללקוחות מאוחדת

תרופה | 20 טב׳ 
מחיר לפני הנחה ₪44.52

חומרים פעילים: 
 Valerian root dry extract 250

 mg, Hop cones dry extract 60
mg. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

פתרון מוכח לשינה טובה
דורמינול לילה

₪ 28.90

₪ 33.40
ללקוחות מאוחדת

עם פקק מיוחד לשמירה על ידיים נקיות.
וולטרן אמולג׳ל 1%

מחיר לפני הנחה ₪97.10
מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

 Diclofenac :מכיל
 .Diethylamine 1.16%

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

₪ 58.30

₪ 72.80
ללקוחות מאוחדת

28 כמוסות | מחיר לפני הנחה ₪49.69
מכיל: אומפראזול 20 מ״ג | התרופה מיועדת לבני 18 שנים ומעלה הסובלים מצרבת לפחות פעמיים בשבוע

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

לוסק
למניעת צרבת עד 24 שעות!

₪ 37.30

₪ 42.20
ללקוחות מאוחדת

ללא
מרשם 

רופא

זובירקס

מחיר לפני הנחה ₪35.39
*שיעור ההנחה מתייחס לרכישה 

ללא מרשם רופא 

מטפלת בהרפס השפתיים 
כבר מהעקצוץ הראשון וגם 

לאחר הופעת הפצע

מכיל: w/w 5% אציקלוביר. 
טרם השימוש מומלץ להתייעץ עם 

רופא או רוקח | יש לעיין בעלון לצרכן 
לפני השימוש.

₪ 36.90

₪ 41.80
ללקוחות מאוחדת

תרופה | ללא מרשם רופא. 
מחיר לפני הנחה ₪39.56

חומר פעיל: 
 lron (as iron (lll) Hydroxide
Polymaltose Complex).
ללקוחות מאוחדתיש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

₪ 18

לתינוק ברזל?
טיפטיפות פריפל-3

הנחה40%

הנחה25%
ללקוחות מאוחדת

 Dimethindene maleate :מכיל
w/w 0.1%. יש לעיין בעלון לצרכן לפני 
השימוש. טרם השימוש מומלץ להתייעץ 

עם רופא או רוקח.

פניסטיל ג׳ל
מרגיע את העור בכל גירוד

100 גרם | מחיר לפני הנחה ₪81.04
מינימום 2 יח’ במלאי בכל בית מרקחת

עקיצות חרקים
כוויות שטחיות

גרד ופריחה
מכיל רכיב אנטי היסטמיני

טינדן ג׳ל - כבר לא מגרד יותר!

מרכיב פעיל:
 Dimetindene maleate 0.1%w/w

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

להקלה בגרד בעור, עקיצות חרקים, 
אלרגיות וגירויים.

100 גרם | מחיר לפני הנחה ₪60.69
₪ 39.50

₪ 45.50
ללקוחות מאוחדת

ללקוחות מאוחדת
₪ 26.50

*



מוצרי בית מרקחת

 |  20 הפיסגה  וגן  בית   |  1 הנביאה  דבורה   2 ג׳  שמש  בית  חדש-רמת   |  40 חדש-סורוצקין  ירושלים  מאוחדת  סניפי 
ביתר הר"ן 14 | מעלה אדומים נופי סלע הרכס 31 | בית שמש רסידו הירדן 1 |  בית שמש חפציבה בן איש חי 31 | בית שמש 
רמת נוף הר הירדן 36 | רמת בית שמש ג׳ יחזקאל הנביא 5 | רמת בית שמש נחל קישון 50 | בית שמש הרקפת 36, הר נוף שאולזון 
55 | סולם יעקב סולם יעקב 8 | בית צפפה אלוחדה 10 | טלזסטון קרית יערים הגר”א 3 | א טור רח’ אסהל 48 | אלון שבות אלון 
שבות מרכז | ביתר 2 ישמח ישראל 1 | ביתר עלית החיד”א 1 | גילה-ים צביה ויצחק 800 י-ם שכו’ גילה | גבעת זאב אגן האיילות 41 

| גבעת מרדכי יצחק מן 2 | פסגת זאב צפון משה דיין 1 | הטורים הטורים 4 | הר חומה שאול אביגדור 11 |  למען חגי 22 ירושלים 
| מעלה אדומים קדם 5 קניון אדומים | מבשרת החרמון 2 | נוה-יעקב זווין 6 י-ם | נוה עמית רמת אשכול פארן 10 רמת אשכול | 
פסגת זאב משה דיין 106 | פסגת זאב יוסף נדבה 46 | קרית ארבע מרכז רפואי | קרית יובל אורוגווי 3 | ראס אל עמוד פנורמה 2 
| רוממה ירמיהו 19 | רמות מירסקי 31 | רמת שלמה חזון איש פינת מאיר החדש | תל ציון כוכב יעקב | תלפיות דרך בית לחם 105 

מגוון הפתרונות של סיסטיין
העין יבשה? סיסטיין בבקשה!

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

הנחה35%

הנחה25%
ללקוחות מאוחדת

חדש
במאוחדת

היילופין
תחליב משקם 

להקלה, שיקום 
והגנת העור, 

גם במקרים של 
כוויות וצלקות.

מחיר לפני הנחה ₪37.50

הנחה30%

הנחה20%
ללקוחות מאוחדת

ארניקר אייס ג׳ל
קירור מיידי והקלה ממושכת.

מחיר לפני הנחה ₪69 
מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

הנחה25%

הנחה15%
ללקוחות מאוחדת

עיניים צורבות ויבשות טיפ

עקיצות בעונת הקיץטיפ מד חמצן/מד לחץ דם
לפרק כף היד/מטריקס 1000

פירוט מחירי המוצרים בבית המרקחת
ללקוחות מאוחדת    מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 188
₪ 108

עד-

מ-

.40

צלקות?
קלו-קוט מסייע במניעה ובטיפול בצלקות

15 גרם | מחיר קלו-קוט ג׳ל לפני הנחה ₪178.30 | מחיר קלו-קוט UV לפני הנחה ₪189.90
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

מכיל מסנן קרינה 
SPF30

מתאים לשימוש 
הנחה35%גם בילדים

הנחה25%
ללקוחות מאוחדת

עין יבשה מאופיינת בחוסר בדמעות או אידוי מוגבר של דמעות.
תופעה המלווה בתחושת גירוד, צריבה בעיניים, תחושת גוף זר ופגיעה באיכות החיים בפעילויות 

יומיומיות כגון: צפייה בטלוויזיה עבודה מול מחשב, קריאה, נהיגה ועוד. הסיבות לעין יבשה יכולות 
להיות רבות ומגוונות, כדאי לגשת לאבחן אצל רופא. הבסיס לטיפול ביובש בעיניים הוא שימוש 

בתחליף דמעות והימנעות מגורמים מגרים כמו אבק, עשן ומיזוג אויר בעוצמה חזקה. 
צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

בפנטן טיפות עיניים

למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן 
לפני השימוש.

25%-50%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

מתאים 
לשימוש עד 
12 חודשים 

מרגע 
הפתיחה

פירוט מחירי מגוון המוצרים בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

לשיפור הלחות, להקלה וטיפול בעיניים יבשות.

שלישייה פרוקטו-מגבונים
מגבונים היפואלרגניים עבים.

ללקוחות מאוחדתמחיר למארז לפני הנחה ₪40.60

₪
למארז20.30 

₪
למארז26.40 

מוצרי בית מרקחת

טסקטן ילדים/מבוגרים
יש שלשול? יש טסקטן!

מסייע בשליטה ובהפחתת תסמיני השלשול

מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪79.20 | מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת
ללקוחות מאוחדתבמקרה של שלשול אצל ילדים שגילם פחות מ-3 שנים, ובעיקר כאשר קיימים תסמינים נוספים, מומלץ להתייעץ עם רופא.

₪
ליח׳63.40 

₪
ליח׳71.30 

פלסטר יתושים/ג׳ל אלוורה
מד צעדים

מחיר 
מיוחד*

ללקוחות מאוחדת
*הנחה קבועה מהמחיר המומלץ לצרכן

פירוט מחירי המוצרים בבית המרקחת

הקיץ היא "עונת היתושים" היתושה יוצאת לפעולת העקיצה בעיקר בשעות הלילה.
על מנת להימנע מעקיצות ומהתגובות העוריות הנגרמות מכך, יש להימנע מהמצאות בסמוך למאגרי 

מים עומדים, מומלץ למרוח על העור החשוף תכשירים דוחי יתושים או ללבוש ביגוד המכסה את אזורי 
הגוף החשופים. במקרה של עקיצה ניתן להשתמש במשחות/קרמים מרגיעי עור ובמקרה של פריחה 

או אלרגיה יש להתייעץ עם הרוקח להתאמת הטיפול.
צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

סנו די רול און+אלוורה
תחליב סנו די לתינוקות וילדים

מחיר 
מיוחד*

ללקוחות מאוחדת
*הנחה קבועה מהמחיר המומלץ לצרכן

פירוט מחירי המוצרים בבית המרקחת



סניפי מאוחדת צפון  חדש-קרית אתא זבולון 13 | חדש-חדרה ויוה תרנ"א 22 | זכרון יעקב הדגן 2 | קרית ים אירוס 1 | חיפה בר 
כוכבא 12 | חריש 7422 דרך ארץ 34 | נהריה הרצל 64 | חיפה חסן שוקרי 5 | טבריה עילית אלפסי 1 | אום אל פחם רח’ אל מרמאלה 
שכ’ מחאג׳נה | אור עקיבא הנשיא ויצמן 1 | חדרה הרצל 8 | טבריה אלחדיף 1 | ירכא כפר ירכא | כפר חסידים הקמה 1 | כפר כנא 
רחוב הראשי אזור המעיין | כפר קרע רחוב המועצה | כרמיאל שדרות בית הכרם 16 | מגדלי נצרת מרג’ אבן עמר 5 | נצרת 2 מרכז 
הלבן פאולוס השישי | סכנין בנין גנטוס רחוב ראשי | עוספיה רחוב ראשי | עכו בן עמי 41 | פרדס חנה הדקלים 99 | צפת צה”ל 13 

בריאות הפהמוצרי בית מרקחת

ריזאלטס
משמיד כינים ומסלק ביצי כינים

מארז חיסכון משפחתי
5 דקות טיפול!

200 מ"ל+100 מ"ל
מחיר מארז לפני הנחה ₪128.80

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 96.60

₪ 109.50
ללקוחות מאוחדת

 יעילות 
קלינית 
מוכחת!

כיניםטיפ

חשוב להקפיד לסרק כל יום את ראש הילד 
במסרק צפוף. ניתן להיעזר במרככי שיער.  

מומלץ לערוך בדיקה לכל בני המשפחה. 
כינת הראש בדרך כלל עוברת מאדם לאדם ואין 

הדבקה באמצעות מים בברכות או חיות בית.
במאוחדת פארם קיים מגוון רחב של תכשירים 

לטיפול ומניעת הכינים. 
צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

סדרת הדרין

35%

25%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת 
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

המומחה להגנה וטיפול בכינים 
וביצי כינים

טיפוח כף הרגל בקיץטיפ

בריאות הפהטיפ

מארז זוג פרודונטקס
מסייעת לעצור ולמנוע דימום חניכיים*

₪ 35.90

ללקוחות מאוחדת
לזוג מחיר לזוג לפני הנחה ₪49

* בצחצוח יום-יומי פעמיים ביום

מי פה פרודונטקס - 
מנטה מרענן

ללקוחות מאוחדת
₪ 22.90

מחיר לפני הנחה ₪38.90 

מארז זוג סנסודיין
הגנה כפולה/מנטה מרענן

הקלה והגנה יום-יומית לשיניים רגישות*

מותג ההמלצה מס׳ 1 
של רופאי השיניים 
לשיניים רגישות**

מחיר לזוג לפני הנחה ₪32.90 | *בצחצוח 
יום-יומי פעמיים ביום | ** על פי סקר 

גיאוקרטוגרפיה 1.21 

₪ 24.90

ללקוחות מאוחדת
לזוג

משחות שיניים 
סופרמן/הלו קיטי

מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪14.40

₪ 10.80

₪ 12.30
ללקוחות מאוחדת

לבריאות הפה והשיניים יש השפעה עצומה על איכות החיים. אכילה, דיבור וקיום קשרים חברתיים 
ומניעה של כאב ומחלות פה במבוגרים. אימוץ הרגלים נכונים, הקפדה על תזונה נבונה ומעקב 

רפואי ראוי יסייעו בשמירה על שיניים טבעיות, שתלים או שיניים תותבות לכל אורך החיים.
במאוחדת פארם קיים מגוון רחב של מוצרים דנטליים לשמירת בריאות הפה. 

צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

ליסטרין
מגוון שטיפות פה 400/500 מ״ל.

ללקוחות מאוחדתפירוט מחירי מגוון המוצרים בבית המרקחת
₪ 35.90

עד-
₪ 24.90

מ-

אמטריקס
לטיפול בפטרת הציפורניים.

מחיר לפני הנחה ₪138.70 
מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

כפתן ורדסקין

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת  
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

כפתן - קרם פוליגונום לכף הרגל
רדסקין- קרם פוליגונום למניעת שפשפות

50%

25%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

כפות הרגליים עובדות ונושאות את משקלנו כל יום כל השנה... אם לא מטפלים ומזינים אותן הן 
מתייבשות. כפות רגליים יבשות הן לא רק עניין אסתטי, הסדקים שעלולים להיווצר במיוחד בקיץ 

כשכפות הרגליים חשופות יותר, עלולים להפוך לפצעים. כפות הרגלים עלולות להיפגע ולהינזק יותר 
כתוצאה מהליכה בסנדלים ואף יחפים. במאוחדת פארם קיים מגוון רחב של תכשירים לכף הרגל: 

קרמים פצירות חשמליות ומוצרים משלימים נוספים. 
צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

סניפי מאוחדת מרכז  בקרוב-תל אביב-צ׳לנוב | בקרוב-אלעד יהודה הנשיא 94 | חדש-פתח-תקווה רוטשילד 141 | טייבה מחמוד 
דרוויש 24 | בני ברק הקשתות אהרונוביץ ראובן 22 | גבעת שמואל  הנשיא 73 |  בני ברק נורוק  18 | בני ברק ירושלים 17 | בני ברק 
אבני נזר 7 | אבן יהודה רח’ המייסדים 41 | אלעד שמאי 1 | רמת גן נתן 6 א’ | אם המושבות רפאל איתן 3 | הדר גנים מנחם בגין 21 
| הוד השרון בן גמלא 25 | הרצליה שד’ יעקב 6 | כפר סבא המייסדים 20 | כפר יונה הרצל 1 | יהוד הרצל 24 | נתניה סמילנסקי 20 
| קרית השרון שד’ טום לנטוס 26 | קרית ספר אבני נזר 46 | קריית ספר רשב"י בר יוחאי 46 | קרית ספר 2 נתיבות המשפט 56 | 

רעננה אחוזה 120 | רמת אביב ברודצקי 43 | ראש העין ה’ באייר 22 | תל אביב שפרינצק 15

סדרת שיער צמחית
על בסיס צמח הפוליגונום

מותאם גם לשיער שעבר החלקה

*למעט שמפו קשקשים
פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת 

מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%-50%
הנחה
ללקוחות מאוחדת



תוספי תזונה ומוצרים טבעיים תוספי תזונה ומוצרים טבעיים

 D3 סדרת קלציצ'ו
זה מה שחשוב בעצם!
תוסף סידן וויטמין D ללעיסה

בטעם מנטה עדין/תפוז/לימון.

מחיר ליח׳ לפני הנחה ₪60
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

MP 30 כורכומין

מחיר 60 קפליות לפני הנחה ₪129
מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 96

₪ 119.90
ללקוחות מאוחדת

תרימוקסי

מחיר לפני הנחה 70 טבליות ₪79.20
מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 47.50

₪ 59.40
ללקוחות מאוחדת

בנפייבר
פשוט להוסיף 

סיבים תזונתיים 
יום יום!

261 גרם
מחיר לפני הנחה ₪70.60

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

₪ 42.40

₪ 53
ללקוחות מאוחדת

לחיזוק שורש השערה.

ספאטון
מים המכילים ברזל

ספאטון הינו תוסף תזונה
E300-מופיע ברשימת הרכיבים כ C ויטמין*

מחיר ספאטון רגיל לפני הנחה ₪114.90
מחיר ספאטון תפוח לפני הנחה ₪124.90 

מינימום 2 יח’ מסוג בכל בית מרקחת
הנחה35%

ללקוחות מאוחדת

מגוון מוצרי סופהרב

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%-50%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

מגוון ויטמיני B12 סולגאר 

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

מתוספי הבריאות הטובים בעולם

35%

25%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

פרוביוטיקה
.DDS1 פרוביוטיקה עם החיידק החי

מגה פרוביוטיק קראן בתוספת חמוציות 60 כמוסות/
מגה פרוביוטיק 30 כמוסות.

15%-40%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

מגה ליקוריץ

60 כמוסות
מחיר לפני הנחה ₪180

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

תוסף תזונה המסייע לתופעות גיל המעבר. 
כשרות מהודרת 

₪ 126

₪ 144
ללקוחות מאוחדת

רגיעון של הדס
רגיעון יום/רגיעון לילה/רגיעון יום+לילה/

סירופ/טיפות.

פירוט מחירי מגוון המוצרים בבית המרקחת | מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

Vayacog
פשוט לזכור!

30 כמוסות | מחיר לפני הנחה ₪179
מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

למידע נוסף יש לעיין באריזת המוצר
מוצר זה אינו תרופה ולא נועד לאבחן, 

לטפל או למנוע מחלה.

הנחה25%

הנחה15%
ללקוחות מאוחדת

מגוון מוצרי צנטרום

 
Nicholas Hall 2020 ע״פ נתוני מכירה*

פירוט מחירי מגוון המוצרים בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

המולטיויטמין הנמכר ביותר בעולם*.

35%

25%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

הפחתת מתח וחרדהטיפ

אנו נמצאים בתקופה מורכבת המשפיעה על 
מצב הרוח ובעיקר על רמת החרדה.  

להפחתת המתח והחרדה וסיוע לשנת לילה 
סדירה, ניתן להתייעץ עם הרוקח אשר יוכל 

להתאים לך תכשיר בהתאם למצבך. 
  

 |  20 הפיסגה  וגן  בית   |  1 הנביאה  דבורה   2 ג׳  שמש  בית  חדש-רמת   |  40 חדש-סורוצקין  ירושלים  מאוחדת  סניפי 
ביתר הר"ן 14 | מעלה אדומים נופי סלע הרכס 31 | בית שמש רסידו הירדן 1 |  בית שמש חפציבה בן איש חי 31 | בית שמש 
רמת נוף הר הירדן 36 | רמת בית שמש ג׳ יחזקאל הנביא 5 | רמת בית שמש נחל קישון 50 | בית שמש הרקפת 36, הר נוף שאולזון 
55 | סולם יעקב סולם יעקב 8 | בית צפפה אלוחדה 10 | טלזסטון קרית יערים הגר”א 3 | א טור רח’ אסהל 48 | אלון שבות אלון 
שבות מרכז | ביתר 2 ישמח ישראל 1 | ביתר עלית החיד”א 1 | גילה-ים צביה ויצחק 800 י-ם שכו’ גילה | גבעת זאב אגן האיילות 41 

| גבעת מרדכי יצחק מן 2 | פסגת זאב צפון משה דיין 1 | הטורים הטורים 4 | הר חומה שאול אביגדור 11 |  למען חגי 22 ירושלים 
| מעלה אדומים קדם 5 קניון אדומים | מבשרת החרמון 2 | נוה-יעקב זווין 6 י-ם | נוה עמית רמת אשכול פארן 10 רמת אשכול | 
פסגת זאב משה דיין 106 | פסגת זאב יוסף נדבה 46 | קרית ארבע מרכז רפואי | קרית יובל אורוגווי 3 | ראס אל עמוד פנורמה 2 
| רוממה ירמיהו 19 | רמות מירסקי 31 | רמת שלמה חזון איש פינת מאיר החדש | תל ציון כוכב יעקב | תלפיות דרך בית לחם 105 

מיצוי זעפרן פטנטי ויטמינים ומינרלים 
לשיפור מצב הרוח

BE-HAPPY

60 סוכריות מרקם ג׳לי
מחיר לפני הנחה ₪159.90 

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

חדש
במאוחדת

ללקוחות מאוחדת
₪ 119.90

מיצוי זעפרן פטנטי ויטמינים ומינרלים 
לשיפור הריכוז

BE-FOCUS

60 סוכריות מרקם ג׳לי
מחיר לפני הנחה ₪159.90 

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

חדש
במאוחדת

ללקוחות מאוחדת
₪ 119.90



טיפוח העור

 | העיר  שער  כסייפה   |  153 לכיש  שדרות  גת  גת-כרמי  חדש-קרית   | לוד   1 אפריאט  העיר  חדש-שער   | דרום  מאוחדת  סניפי 
שגב שלום 1286 | אשדוד יהודה הנשיא 6 | אשדוד קרן היסוד 8 | אשדוד יב’ שבט לוי 16 | אילת ששת הימים 310 | אשקלון קיבוץ 
יבנה הירוקה   | יוספטל 82  בת-ים   | וינגייט 63  באר שבע   | אשקלון ברנע רוטשילד 8   | אשקלון נוה דקלים אקסודוס 6   | גלויות 5 
הנחשול 20 | גן יבנה העצמאות 8 | חולון קוגל 45 | חולון ח-300 פנחס איילון 13 | כפר חב״ד לוי יצחק 4 | מודיעין בית אלעזר 16 קניון 
מודיעין | נתיבות שד’ ירושלים 170 | נס ציונה האירוסים 53 | ערוער שכונה 1 בית 78 | קרית גת נתיבות השלום 16 | ראשל”צ נאות 
שיקמה קפאח 4 | ראשל”צ פיק״א פיק”א 31 | ראשל”צ צרפתי הרצל 52 | רחובות בנימין 7 | רחובות הרצל 59 | רמלה שד’ הרצל 59 

סניפי מאוחדת צפון  חדש-קרית אתא זבולון 13 | חדש-חדרה ויוה תרנ"א 22 | זכרון יעקב הדגן 2 | קרית ים אירוס 1 | חיפה בר 
כוכבא 12 | חריש 7422 דרך ארץ 34 | נהריה הרצל 64 | חיפה חסן שוקרי 5 | טבריה עילית אלפסי 1 | אום אל פחם רח’ אל מרמאלה 
שכ’ מחאג׳נה | אור עקיבא הנשיא ויצמן 1 | חדרה הרצל 8 | טבריה אלחדיף 1 | ירכא כפר ירכא | כפר חסידים הקמה 1 | כפר כנא 
רחוב הראשי אזור המעיין | כפר קרע רחוב המועצה | כרמיאל שדרות בית הכרם 16 | מגדלי נצרת מרג’ אבן עמר 5 | נצרת 2 מרכז 
הלבן פאולוס השישי | סכנין בנין גנטוס רחוב ראשי | עוספיה רחוב ראשי | עכו בן עמי 41 | פרדס חנה הדקלים 99 | צפת צה”ל 13 

הגנה מהשמשטיפ

החשיפה לשמש עלולה להיות מסוכנת בכל מקום ובכל שעה. לילדים ותינוקות חשוב למרוח קרם הגנה 
כל שעה ולהשתמש בתכשירים המיועדים להם. ברחצה בבריכה ובים הקפידו על חבישת כובע וחולצה 

בעלת שרוולים והרכיבו משקפי שמש. עוצמת הקרינה במים מועצמת לכן חשוב למרוח קרם הגנה 
עמיד גם לפני שנכנסים. בחשיפה לשמש ללא מקדם הגנה העור מאדים ונכווה, נעשה מודלק ורגיש.

חשיפה לא מבוקרת לשמש עלולה אף לגרום לסרטן עור. 
במאוחדת קיים מגוון גדול של מוצרי הגנה מהשמש הנמכרים בהנחה למבוטחי הקופה . 

צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

תינוקות וילדים
רביעיית מגבוני בייביסיטר

ללקוחות מאוחדתמחיר לרביעייה לפני הנחה ₪22
₪ 14.90

מגבונים לחים לתינוק - עבים במיוחד
מועשרים באלוורה ובקלנדולה

היפואלרגני
ללא אלכוהול
בבישום עדין

מוסטלה
מומחים בעור של תינוקות

35%

25%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

תוספי תזונה ומוצרים טבעיים

ללקוחות מאוחדת
₪ 49.30

נוסחה ייחודית של מגנזיום וויטמינים.
ANTI LEG CRAMPS

50 קפליות
מחיר לפני הנחה ₪65.70 

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

מגוון מוצרי מגנוקס
מגנזיום עם ספיגה מוכחת מדעית, 

פטנט ישראלי.

לא כול מגנוקס 520
פירוט מחירי מגוון המוצרים בבית המרקחת

מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

15%-35%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

מגנזיוםטיפ

מגנזיום הוא מינרל חשוב לפעילות התקינה של מערכות שונות בגוף כגון מערכת הלב וכלי הדם, מערכת 
החיסון, מערכת העצבים, העצמות והשרירים, שמירה על קצב לב  יציב, תמיכה בתפקוד תקין של מערכת 

החיסון וכן בבניית העצמות. כמו כן הוא מסייע בוויסות רמות הסוכר בדם ובשמירה על לחץ דם תקין.
המקורות העיקריים למגנזיום במזון הם ירקות, בעיקר עלים ירוקים, קטניות, אגוזים, זרעים, דגנים מלאים 
ומוצריהם. מי הברז מהווים מקור חשוב למגנזיום, בישראל מי השתייה מהווים כ-20% ממקורות המגנזיום 

בגוף. חסר לאורך זמן עלול לגרום לירידה בתכולת המגנזיום בגוף ולהביא לסיכון בריאותי, עלייה בתחלואה 
ובתמותה ממחלות לב וכלי דם. צוות בית המרקחת ישמח לסייע ולהמליץ.

אורה-קרם
להקלה מיידית בגירוי, צריבה ותפרחת 

חיתולים, מתאים לעור רגיש

מחיר 85/90 גרם לפני הנחה ₪34.90
מחיר 200 גרם לפני הנחה ₪56

₪ 24.90
ללקוחות מאוחדת

200 גרם

ללקוחות מאוחדת

85/90 גרם

₪ 18
ליחידה

לקטופיל. פשוט מציל.

500 מ״ל
מחיר לפני הנחה ₪59.50

מינימום 2 יח׳ במלאי בכל בית מרקחת

25%

15%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

סבון לעור עדין, יבש ומגורה.

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

20%-40%
הנחה
ללקוחות מאוחדת

אוון
SPF50+ סדרת מוצרי הגנה מהשמש

**

סרווה
לטיפול בעור יבש. מכיל 3 סרמידים 

חיוניים לסיוע בשיקום שכבת ההגנה 
הטבעית של עורך.

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

20%

10%

הנחה

הנחה
ללקוחות מאוחדת

ד״ר פישר אולטרסול

*ע"פ סקר סטורנקסט בקטגוריה הגנה משמש לשנים 2015-2020 
ללקוחות מאוחדתפירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת | מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

₪ 16.90
החל מ-

חדש
במאוחדת

סטיקים להגנה 
מהשמש

ד"ר פישר סדרת קמיל בלו/ 
קמיל בלו סנסיטיב/אמול

*ע"פ סקר מכון רושניק
**הנחה קבועה מהמחיר המומלץ לצרכן

פירוט מחירי מוצרי הסדרה בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

מחיר 
מיוחד*

ללקוחות מאוחדת

*

פירוט מחירי מוצרי הסדרות בבית המרקחת
מינימום 2 יח׳ מסוג בכל בית מרקחת

דוקטור עור
מגוון סדרות דרמו קוסמטיקה

חדש
במאוחדת

 BB 
RENEW

15%-25%
הנחה
ללקוחות מאוחדת


