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הבחירה של גלית
Galit2233@bezeqint.netצרכנות

הכל לבית

בטעמים,  המן  אוזני  אחוה: 
מחיר:  ותמרים.  פרג  שוקולד, 
10-12 ₪ לאריזת 450 גרם, -12
14 ₪ לאריזת 700 גרם. צילום: 

ארי אביץ

עץ  תפוחי  גרנולה   :TUSSO
סוכר.   ללא תוספת  לוז,  ואגוזי 
ירון  צילום:   .₪  19.99 מחיר: 

וינברג

הטוב  סידס-רק 
 Elledi-Plaisir ביותר: 
)אלדי-פלייז’ר( וופל פריך 

מצופה שוקולד בטעמים מריר או 
חלב. מחיר: 8-9 ₪. צילום: אלדי

וגלבוע  חלב  גוש  תנובה: 
באריזות נוחות חדשות 

א  ל ל
תוספת 
 . ר י ח מ

 : ם ו ל י צ
ברוך נאה

 elmex® CARIES PROTECTION elmex
סדרת מניעה הכוללת משחת שיניים ושטיפת פה 

עם הפורמולה אמין פלואוריד.

 Yon-Ka Paris יונקה פריז 
Nutri-Protect מרגיע  ידיים  קרם 
 .₪  119 מחיר:  ואולטרה-משקם. 

צילום: יח"צ יונקה

 Clinique
 Superdefense SPF 20 Daily
Defense Moisturizer. לחות 
לכל היום, מקדם הגנה, אנטי-

אוקסידנטים וטיפול בסימני 
גיל ראשונים. מחיר: 365 ₪, 
מחיר השקה עד 31.3: 269 ₪

הוניגמן טרנד הג'ינס 
 .www.honigman.co.il

צילום: רון קדמי

ניקי מינאז' 
 Nicki ואליזבת ארדן

 Minaj Introduces
MINAJESTY הבושם 

החדש מבית ניקי מינאז'. 
מחיר: 229 ₪, ל-50 מ"ל, 

279 ₪, ל-100 מ"ל

קרליין משיקה 
בישראל: 
דאודורנט 

נושם 
 FOR

 ."GIRLS
מחיר: רול און 19.90 ₪, 

ספריי 19.90 ש"ח,
סטיק 23.90 ₪. 

צילום: מוטי פישביין

טיטאניום דאודורנט לגברים 
TITANIUM GOLD. מחיר: 27.90 ₪. 

צילום: מוטי פישביין

 Super Playboy PLAYBOY
דאודורנט לגבר ולאישה. מחיר: 18 ₪. 

צילום: מוטי פישביין

לוריאל פריז מבצע על מוצרי הטיפוח מסדרת 
 – RENAISSANCE CELLULAIRE  אייג' פרפקט
כל מוצר מהסדרה יימכר ב-150 ₪ בלבד, במהלך 

פברואר. צילום: 
מוטי פישביין

Azzaro שני ניחוחות משלימים 
 Azzaro :חדשים, לאישה ולגבר
Clubמחיר השקה: 129 ₪ 
ליחידה, ל-80 מ"ל א.ד.ט.

LANCASTER
 INTENSE EYE SERUM 365
YOUTH RENUWAL סרום חדש 
לעיניים. מחיר: 449 ₪ ל-15 מ"ל

KÉRASTASE PARIS סדרת 
NUTRITIVE IRISOME, הסדרה 

האייקונית בפורמולה חדשנית, 
הכוללת שבעה מוצרים, מופקת 

מפרח האיריס לשיער יבש
www.kerastase.co.il

 PUPA PUPA LASTING COLOR gel  
קולקציית לק ג'ל לשימוש ביתי ב-50 
גוונים לק ג'ל, מחיר: 21 ₪, 
שכבת גימור, מחיר: 30 ₪. 
צילום: דן לב

Essieי3 גוונים חדשים של לק: 
ורוד שיקי, ירוק-כחול-מרין, 

וקורל-כתמתם. מחיר: 52 ₪. 
צילום: יח"צ

Life מבית סופר-
פארם, סבון נצנצים לגוף 

ולידייםLove Soap, במחיר של 
5.90 ₪ בלבד בקנייה של 5 

מוצרים בלבד ממגוון מוצרי 
החנות. צילום: רוני ינקוביץ

 DEEP CLEAN ניוטרוג'ינה סדרת ניקוי הפנים
ג'ל לניקוי יומיומי, ג'ל גרגירים, ג'ל ניקוי ג'ל ניקוי 
לרחיצה יומיומית 200 מ"ל מחיר מבצע: 44.90 ₪ 

במקום 94 ₪. צילום: אפרת אשל


