
צרכנות
מדור

 פרסומי

בחודשי הקיץ החמים שגרת 
ניקוי הפנים הנה הכרחית על 

מנת לשמור על  עור פנים 
חלק ומושלם...

מותג הטיפוח הבינלאומי DECLEOR PARIS מציג 
מבצע אטרקטיבי:

400 מ”ל,  פנים  מי  ניקויים מהודר הכולל  מארז 
חלב פנים 400 מ”ל 

וקרם לחות הידרה פלורל בגודל מיוחד ב- 199 
₪ בלבד

במקום 486 ₪  
DECLEOR PARIS מציג מבצע אטרקטיבי לחודד  מותג הטיפוח המוביל
שי הקיץ החמים: מארז ניקויים מהודר הכולל מי פנים בגודל 400 מ”ל, 
חלב פנים 400 מ”ל וקרם לחות הידרה פלורל בגודל מיוחד של 15 מ”ל  
ב- 199 ₪ בלבד במקום 486 ₪. המוצרים מגיעים בתיק איפור שקוף 

ואופנתי.
מי פנים -Aroma Cleanse tonifying lotion- מגיעים בבקבוק חסכוני 
של 400 מ”ל. מי הפנים מתאימים לכל סוגי העור ללא אלכוהול ואינם 

מייבשים את עור הפנים.
חלב פנים Aroma Cleanse Cleansing face &eyes – חלב הפנים מגיע 
בבקבוק חסכוני של 400 מ”ל ומתאים לשימוש לכל הפנים והן להסרת 

איפור מהעיניים. חלב הפנים של דקלאור מתאים לכל סוגי העור.
המע ים  אצות  בסיס  על  לחות  קרם  הנו  פלורל,  הידרה  לחות  דקרם 

ניק לעור אמבטיית לחויות, סדרה מתקדמת בעלת טכנולוגיה ייחודית 
של שיטת הטפטפת- העור מקבל לחות מספקת לאורך כל היום ובכל 

שכבות העור.
מחיר מארז: 199 ₪ בלבד במקום 486 ₪ . 

להשיג בסניפי הסופר פארם ברחבי הארץ.  

מחבת בלינצ’ס ופנקייקס - נון-סטיק – 
מברזל יצוק בציפוי שייש מינרלי גרוס 

 
לגיול  חברת  של  היוצר  מבית 
חברת  ידי  על  מיובאת   LAGUIOLE

INOX cookware
יתרונות המחבת:

• אין צורך לשמן והטעם משובח.   
• נוחה לשימוש ונוחה לניקוי 

• הברזל היצוק והציפוי של השייש הגרוס תורמים לפיזור החום באופן שווה.     
• באישור ותו תקן אירופאי שאין בציפוי או בכלי כל חומר מזיק או אסור בשימוש.                                                    
מיוצרת על ידי חב’ לגיול – חברה צרפתית המפורסמת בסכינים וכלי 
בצרפת.  לגיול  בכפר  היושבת  בשנים,  זה מאות  מייצרת  בישול שהיא 

תורת הכנת כלי הבישול עוברת מאב לבן בשיטה המסורתית.
שני גדלים של מחבת קרפ-  26    28 –במחיר   150-170 ₪ 

בציפוי  מצופים  כשהם  החברה  שהוציאה  מוצרים  ממגוון  אחד  הינה 
הייחודי הבריא והחוסך בשמן - של שייש מינרלי גרוס. בהם מחבתות 

רגילות, סירים עמוקים ושטוחים, ווק, קסרול ועוד. 
• הכלים עשויים יציקה ולהם תחתית כפולה לפיזור חום אחיד. 

• כלים קלים לניקוי. 
המוצרים ניתנים להשגה במגוון בחנויות נבחרות ובחנות היבואן  רחוב 

זבולון 24 פלורנטין תל אביב, 03-5180604
 

“פנסיה וחיסכון בגובה העיניים”, המדריך 
הישראלי החדש של צביקה ברגמן, לתכנון 

פיננסי אישי
 

 1000 20, שיפריש  מתוך הספר:  “צעיר בן 
ש”ח לפנסיה מדי חודש, יקבל בגיל 67 כל 
חודש 7500 ש”ח כגמלה. לעומתו - בן 45 
ש”ח   1000 אותם  את  חודש  כל  שיפקיד 
לחודש יקבל רק 1500 ש”ח גמלה לחודש!
1500 ש”ח לחוד יכול לחיות מ -האם אתה 

יודע לכמה כסף תזדקק  דש? האם אתה 
כמה  יודע  אתה  האם  לפנסיה?  כשתגיע 

כסף באמת תקבל מקרן הפנסיה שלך?
 לא משנה בן כמה אתה, עליך להבין כי אם 
לא תתכונן לעתיד שלך כבר עכשיו - הוא 

יראה עגום... עגום מאד.
החיים   67 בגיל  חושב,  שאתה  מה  למרות 

הם לא רק כוס תה וקופת חולים. הבט סביבך וחפש מישהו שזה עתה 
יצא לפנסיה. האם הוא נראה כמי שחייו עומדים להיגמר? בגיל פרישה 

אתה מפסיק לעבוד - אבל ממשיך לחיות...”
“פנסיה וחיסכון בגובה העיניים” - הספר שישנה את התפיסה הנפוצה 
הפנסיה  עולם  את  ולתמיד,  אחת  להבין,  ויעזור  הכלכלי  העתיד  לגבי 
והחיסכון. הספר כתוב בשפה ידידותית המסבירה לכל אחד ולכל אחת 

דאיך חוסכים, מהן האפשרויות וההזדמנויות, מה הסכנות ומה המשמ
ינחה אתכם,  הספר  מסובכים.  מושגים שנשמעים  אותם  כל  עות של 
צעד צעד, כיצד להיערך נכון לתקופת הפרישה וכיצד לצבור חסכונות 

לעתיד. 

חדש ברשת Ramilee קרם 
תפוח למניעת סימני מתיחה!

רשת Ramilee כאופנת הריון המכירה ומבינה את 
הרשת  לחנויות  לאחרונה  הכניסו  ההריונית  צרכי 

דמוצרי טיפוח שימושיים מאוד בתקופת ההריון ול
אחר הלידה.

לגמישות  המסייע  הטבעי  התפוח  קרם  את  לרשת  הכניסו  לאחרונה, 
העור ולשיקום הרקמות ומסייע בטיפול בגירויים ויובש.

דיאטה.  לאחר  וכן  לידה  לאחר  ההריון,  לתקופת  מיועד  התפוח  קרם 
נבט  טהורים:  צמחיים  ושמנים  שיאה  בחמאת  ומועשר  טבעי  הקרם 
חיטה, אבוקדו, חוחובה, אובל יפיחה וויטמין E העשירים בחומצות שומן 

חיוניות להזנת העור כלל ובפרט בתקופת ההריון והלידה.
של  הצרכים  מהכרת  נובעת   Ramilee רשת  לחנויות  המוצר  הכנסת 

נשים בהריון ומתוך רצון לתת מענה רחב יותר ללקוחות הרשת.
Ramilee אופנת הריון הינה הרשת הראשונה והמרכזית בתחום הלבד
דשת ההריון בישראל ויצירת עולם הריוני לנשים הינו ערך מוסף ומתב

קש.
יחד עם הרחבת השרותים מציגה רשת Ramilee קולקציית אביב-קיץ 
הנאה  המשדרות  שמחות  דינמיות,  צעירות,  לבוש  סדרות  עם   2012
ותלווה  אופנתית שתמשיך  לחוויה  ,שיהפכו את תקופת ההיריון  וכייף 

את האישה גם לאחר הלידה

קבלי את הקיץ עם הגנה מושלמת לעורך 
SHISEIDO בסדרת מוצרי השמש של

לעיד הגנה  קרם   –  Sun Protection Eye Cream
קרינת  כנגד  אפקטיבי  הגנה  קרם   .SPF  25 ניים 
הגנה  המולטי-  טכנולוגית  על  המבוסס   ,  UVA UVB
 Multi  – שיסיידו  מעבדות  של  פיתוח  השמש,  מפני 
Defense Sun Protection System –  . קרם העיניים 
היוצרות  כנגד  מחזק את העור העדין סביב העיניים 

קמטים, רפיון ויובש הנגרמים מחשיפה לשמש.
גבוהה   ברמה  אייג’ינג  אנטי-  תועלות  מספק  המוצר 

ומונע האצה של קצב הזדקנות העור, בזכות תלת קומפלקס  פעיל – 
מסנני קרינה, ליחוח, נוגדי חמצון.

מחיר – 250 ₪ ל- 15 מ”ל

המלכה הבלתי מעורערת 
שוב משחקת ומשיקה בושם:

Truth or Dare  - אמת או חובה
מת אנרגיות  עם  מפתיעה  המהלכת,  דהאגדה 

להשתעשע  וממשיכה  גבולות,  ללא  פרצות 
במשחק החיים – ‘אמת או חובה?’

וקוראת לכולנו להעז ולשבור גבולות עם ניחוח 
אייקוני, עכשווי ונועז

עם  הקלאסיקה,  את  מחדש  מאתגרת  מדונה 
בושם שנמהלים בו צירופים מנוגדים - דואליות 

שנמצאת באופי הטבעי של כל אדם. 
כן  “משהו  אומרת,  היא  וחדש”,  מרענן  משהו  עם  ניחוח  ליצור  “רציתי 

ואמיתי ובכל זאת מעז ומאתגר, מכאן השם – אמת או חובה”.
הניחוח: סקסי ומפתה, אלא מה. 

דתערובת ייחודית המכילה שילוב יוצא דופן של פרחים נרקוטיים, המת
דאזן עם הניחוח העצי הממכר והווניל, ויוצרים יחדיו ניחוח נצחי אך מו

דרני. הניחוח מורכב גם מאמבר וקרמל, אשר בשילוב עם הפרחוניות 
המסורתית יוצרים את הניחוח העכשווי.

הבקבוק: עיצוב יוקרתי וקלאסי, המשלב לבן )טוהר( וזהב )עושר(  עם 
צלב מוזהב דקיק בלב האות M )בכל זאת, המדונה( – התמזגות של 

כל הניגודים. 
האריזה – נגטיבית – זהב עם טיפוגרפיה בלבן.

הצהרה יוקרתית מודרנית ושיקית.
מחיר השקה לצרכן:

₪ ml50 – 149 או.דה. פרפיום
₪ ml75 – 199 או.דה. פרפיום

ניתן להשיג ברשת סופר-פארם, ניו-פארם, במשביר לצרכן ופרפומריות 
מובחרות ברחבי הארץ

“Scholl” המותג מספר 1 בעולם בבריאות 
כף הרגל, יוצא במבצע מטפח לקראת הקיץ

קונים מוצר אחד ממגוון מוצרי שול 
ומקבלים את השני ב-50% הנחה )הזול ביניהם(

23.5- התאריכים  בין  פארם  ניו  ברשת  המבצע 
10.6.12 ברחבי הארץ.

“Scholl” המותג מספר 1 בעולם בבריאות כף הרגל, 
דהמשווק על ידי חברת ניאופרם ישראל, יוצא במב

צע מטפח לקראת הקיץ: בקניית מוצר אחד ממגוון 

ב-50%  השני  המוצר  את  מקבלים  פארם,  ניו  ברשת   ,”scholl“ מוצרי 
הנחה )הזול ביניהם(. המבצע בתוקף בין התאריכים 23.5-10.6.2012.

חדש! סט אפייה מבית BERGNER: תבנית 
אפייה עם מלקחיים או תבנית עם כפפת בד 

רק ב-39 ₪ 
  

שעוד תבנית   מציג   BERGNER  מותג
שה לנו ניסים ונפלאות באפיה עם ציפוי 
בשילוב  הדבקות  המונע  פנימי  טפלון 

דעם מלקחיים או כפפת בד. עכשיו במב
צע של 39 ₪ בלבד

BERGNER( - מהחברות המובילות בעולם בעיצוב וייד )חברת ברגנר 
דצור כלי בישול, אירוח ומתנות, עושה לנו ניסים ונפלאות בתחום הא

פייה, ומציגה תבנית אפייה כרום - שמבטיחה כי התערובת לא תדבק 
לתחתית ודפנות התבנית ומוסיפה גם מלקחיים או כפפת בד לאחיזה 
נוחה. תבנית האפייה משתבחת בציפוי טפלון פנימי המונע הדבקות, 
מגיעה בגודל של  37.5 × 26.5 × 5.5 ס’מ,  עם מלקחיים  ממתכת עם 
ידית פלסטיק לאחיזה נוחה או כפפת בד משובצת ואופנתית המקלה 

על הוצאת התבנית מהתנור. 
תבנית אפיה + מלקחיים \ כפפת בד  BERGNER - 39 ₪ בלבד

“גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה”
 

רשת הום סנטר משיקה:
קולקציית OUTDOOR קיץ 2012
הצ גן,  ריהוט  תכלול  דהקולקצייה 

ללה, טקסטיל לחוץ ועוד...
 בהום סנטר מעריכים כי קולקציית 

ריהוט הגן תגדל 
ב- 20% בעונה הקרובה

4/6/8 כסד  מערכות גינה: שולחן +
דאות בשילובים של; ראטן עם מסג

רות אלומיניום/  מתכת, כסאות עם 
גב מעוגל כולל כריות צבעוניות, כסאות מרופדים מבדים אמריקאים, 

כסאות אלומיניום בשילוב בד סילינג ועוד...
בגוון  מאלומיניום  כסאות   + מחוסמת  זכוכית  בשילוב  מעוצב  שולחן   
לו  ומעניקה  הכסא  את  העוטפת  טקסטלין  בדוגמת  משולב  ברונזה 

מראה מעוצב ואלגנטי, משענת גב גבוהה ותומכת ומסעדי ידיים.
מחיר: החל מ- 299.99 ₪ ועד לסט אלומיניום מפואר 4,499.99 ₪

 עולם ההצללה –
ארוכים  הנצלה  יכולות  יותר,  גדול  חיים  אורח  בעלי  בבדים  מתחזק 

יותר,
הקלה בפתיחה וסגירה של השמשיות ע”י מנגנונים מכניים.

מחירים:
שמשיות - מחיר החל מ- 49.99 ₪ ועד לשמשייה מפוארת 699.99 ₪

גזיבו החל מ- 149.99 ₪
נדנדות החל מ- 699.99 ₪
ערסלים החל מ- 79.99 ₪
 להשיג ברשת הום סנטר.

 

 BIODERMA מותג הדרמו-קוסמטיקה 
 ,Photoderm Max Milk  הבינלאומי משיק

SPF 70 ,קרם הגנה מהשמש לעור הגוף

דביודרמה, מותג הדרמו-קוסמטיקה הבינלאומי, המשווק על ידי ני
אופרם ישראל, ומתמחה ברתימת מדע הביולוגיה לשירות רפואת 
העור, מציג את Photoderm Max Milk, קרם הגנה מהשמש לעור 
לכל  הגנה  המספק  במיוחד  גבוה  הגנה  מקדם   ,SPF70 עם  הגוף 

אורך שעות היום.
סכנה  גם  להכיל  יכולה  לעיתים,  מיתרונותיה של השמש,  ההנאה 
מנת  על  סרטן.  ואף  כתמים  לכוויות,  לגרום  העלולה  פוטנציאלית 

דלצמצם את הנזק הנובע מחשיפה לא בטוחה לשמש, בחירת מס
נני קרינה בטוחים שיספקו הגנה לשעות ארוכות, הפכו להיות דבר 

חיוני שאין שני לו.
Photoderm Max Milk, הוא קרם הגנה מהשמש לעור הגוף המספק הגנה מקסיד

מאלית מפני קרני UVA ו- UVB. החומרים הפעילים, אותם מכיל הקרם מגנים מפני 
דכוויות שמש וחומרים הנלחמים בהזדקנות המוקדמת של העור בתוצאה מהחשי

פה לשמש. המרקם הנמס של הקרם מעניק תחושת רכות ונוחות בעת מריחתו, 
ללא תוספת צבע, נמרח בקלות ללא השארת כתמים לבנים או שכבת עור שומנית 

על גבי העור. הקרם חסר ריח, היפואלרגני ומבטיח עמידות לאורך זמן.
דהוראות שימוש: יש למרוח את הקרם בצורה נדיבה ושווה על גבי העור, לפני הח

שיפה לשמש ולאחר כל פעילות ספורטיבית כלשהי או שחייה.
BIOprotection® complex*, האחראי על הענקת הגנה אופטיד  רכיבים: פטנט ה-

מאלית מפני פגיעה בתאי העור,  קסיליטול, מניטול, אקטואין ועוד.
מחיר: 129.99 ₪, 100 מ”ל

ניתן להשיג ברשתות הפארם


