˘ÔÈ·¯ ˘Â
” “Lalineמשיקה
כ≠ ∞ ¥מוצרים חדשים

רשת ללין¨ תכנס
לראשונה לקטגוריה
בתחום
חדשה
הלבשה
הפנאי
אישית ותשיק סדרת
מוצרים בהשקעה
של ∞∞∞¨∞∞ Æ₪ µכמו“כ הרשת תקים כ≠∞≥
מתחמי מכירה ייחודיים בנוסף לחנויותיה¨ תחת
השם ” ”Laline TO GOמתחמי המכירה יוקמו
במקומות אסטרטגים ומרכזיים וישתרעו על
שטח כולל של ∞∞≥ מ“ר בנוסף לחנויות הרשת¨
בהשקעה של ∞∞∞¨∞∞ Æ₪ µבנוסף תצא הרשת
במבצע ייחודי לקראת החג שבמסגרתו יוצעו
מגוון רחב של מארזי חג מעוצבים במחירים
אטקרטקיביים החל מ≠ ₪ ¥πÆππהמגלמים עד
•∞≤ הנחה Æלקראת הפסח יושקו כ≠∞ ¥מוצרים
חדשים הכוללים בין היתר אביזרים לקיץ Æברשת
ללין ניתן להשיג מוצרי טיפוח המיועדים לנשים¨
לגברים¨ לתינוקות ולבית Æמגוון המוצרים מיועדים
לגוף¨ לפנים¨ לאמבט¨ יופי¨ טקסטיל¨ מוצרי אווירה
ואביזרים לבית ונרות Æהחנויות ממוקמות בפריים
לוקיישנים בשדרות המרכזיות בקניונים ובמתחמי
קניות מובילים Æלרשת ∞ µסניפים ברחבי הארץÆ

מהיום מסעדת ערבסקה
כשרה למהדרין

מסעדת ערבסקה¨
הינה מסעדה לבנונית
בפתח
אותנטית
לאחרונה
תקווה¨
ערבסקה
קיבלה
כשרות גלאט של
בד“צ בית יוסף והיא פותחת את דלתותיה למגוון
אירועים משפחתיים באווירה מזרחית אותנטית
ומסורתית Æתפריט המסעדה מגוון מאוד ומציע
מבחר רב של תבשילים אותנטיים מהמטבח
הלבנוני Æבין המנות ªמקלובה¨ מסחין¨ סינייה¨ עוף
ממולא באורז ושקדים¨ מנסף¨ שוק טלה בבישול
איטי¨ צוואר כבש ממולא¨ כתף כבש¨ ממולאים
מיוחדים מתחלפים¨ ועוד Æהמקום מכיל כ≠∞±µ
מקומות ישיבה במסעדה Æבצהריים משרתת את
הקהל העסקי יותר¨ ובערב משנה את פניה המסעדה
למראה אצילי ומלא קסם מזמין Æערבסקה ªרח‘ בן
ציון גליס ≠ ¥צומת סגולה¨ פ“ת±∑∞∞≠µµ≥¥¥µ Æ
שעות פעילות∫ א≠ה ≠ ∞∞∫≥≤≠∞∞∫≤Æ±

עקיצת הדבורה

פוקס קידס משיקים לנערות
ולילדות שמלות בשילוב צבעי
הדבורה¨ השחור והצהוב חוזר
בגדול ומככב אצל כל המעצבים
הגדולים Æשילוב הצבעים והפסים
לרוחב העדכניים¨ יצרו שמלה
מרשימה עם אמירה קלאסית
מובהקת Æאת שמלת הדבורה
ניתן להשיג ברשת חנויות פוקס
מחיר השמלה∫  ₪ ±∞¥Æππלפני
מבצעים Æעכשיו  כל החנות ב •∞ µהנחהÆ

”גבינות שטראוס¨
להרגיש את המרקם“
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חברת אסם¨ המובילה את שוק
הקטשופ בישראל¨ משיקה מוצר
חדש בקטגוריה ≠ קטשופ צ‘ילי
בחריפות מעודנת Æקטשופ צ‘ילי
בחריפות מעודנת משלב בין קטשופ
אסם המועדף על ידי הישראלים
לבין ”טעמי המזרח הרחוק“ Æהשילוב
אינו מקרי¨ וקדמו לו תהליך פיתוח
ממושך ומבחני טעימה מקיפים¨ שבהם
זכה הטעם החדש לציונים גבוהים הן
על ידי טועמים צעירים והן על ידי מבוגריםÆ

יקבי רמת הגולן משיקים
שני יינות חדשים

יקבי רמת הגולן¨ יקב
הפרימיום המוביל בישראל¨
משיק בימים אלה ≤ יינות
חדשים בסדרת גמלא∫ גמלא
קברנה סוביניון מבציר
∑∞∞≤∫ היין מהנה לשתייה
כעת¨ ימשיך להשתפר במשך
השנים וישמר במצב טוב ∂
עד ∏ שנים משנת הבציר Æניתן
לרכוש ברשתות השיווק¨ בחנויות היין השונות
ובחנות היקב שבמרכז המבקרים בקצרין Æמחירו
המומלץ לצרכן כ≠ Æ₪ ∑µגמלא סוביניון בלאן
מבציר  ∫≤∞∞πהיין מוכן לשתייה מיידית ויישמר
היטב לאורך שנתיים מהבציר בתנאי אחסון
נאותים Æניתן לרכוש ברשתות השיווק¨ בחנויות
היין השונות ובחנות היקב שבמרכז המבקרים
בקצרין Æמחירו המומלץ לצרכן כ≠ ∑≥ Æ₪

חדש מ“פמפרס“∫ מרכז הורות

במטרה לתרום לקידום
ההורות בישראל¨ מכריזים
בימים אלו ב“פמפרס“
על הקמת ”מרכז ההורות
של פמפרס“ שנועד
להעניק ייעוץ מגוון ומקצועי
לכל הורה Æמרכז ההורות של ”פמפרס“¨ מאפשר
לקבל ייעוץ מקיף באמצעות ערוצי התקשורת
השונים¨ שבמסגרתם מועלות על ידי ההורים
סוגיות שונות¨ המקבלות מענה מקצועי ונרחב על
ידי צוות מומחים מהשורה הראשונה¨ המעניקים
ידע מקצועי במגוון תחומים הקשורים לעולמו של
הילד Æלפניות לגבי מרכז ההורות של פמפרס ניתן
לשלוח פקס ל Æ∞≥≠µ∑∏µµ¥±

כל כביסה והמקסימה שלה

גבינות שטראוס מביאות את חווית המרקם הרך
והקטיפתי¨ הטעם המעודן¨ ניחוח הטריות והרעננות
∫ גבינת סקי • µשומן עם יוגורט Æגבינה המשלבת
מרקם קרמי חלק וקטיפתי בתוספת כל הבריאות
שביוגורט Æבמוצרים החדשים ¨ בדומה לגבינת סקי
וקוטג שטראוס¨ יש את שיא הסידן בגבינות לבנות
≠ ∞∞ µמ“ג בגביע של ∞ ≤µגרם וכן גם ויטמין D
המסייע לספיגת הסידן Æמחיר∫ Æ₪ ∂Æ∂µ

ÈÚÂ·˘ ÛÒÂÓ

אסם מחממת את החורף
ומשיקה קטשופ צ‘ילי

בסדרת סנו מקסימה חמישה סוגים שונים של
אבקות כביסה בעלי ריחות שונים¨ המתאימים
לכל סוגי האריגים והמכונות∫ סנו מקסימה אפקט
ז‘אוול∫ לכביסה מלוכלכת במיוחד עם כתמים
קשים מכביסה צבעונית ולבנה¨ אנטי בקטריאלית
להשמדת חיידקים ולהיגיינה מושלמת Æסנו
מקסימה בניחוח מאסק∫ אבקת כביסה מקסימה עם
ניחוח המאסק האהוב Æסנו מקסימה ביו∫ האבקה
מכילה אנזימים הפעילים בטמפרטורות נמוכותÆ
יעילה במיוחד בטמפרטורה של ∞ ¥מעלות Æיעילה
גם לכתמים קשים Æבלעדי לסנו ≠ סנו מקסימה
בלאק∫ לכביסה שחורה וצבעונית בתוספת מרכיב
מיוחד השומר על הצבעים הכהים ומגן עליהם
מפני דהייה
ובלאי Æסנו
מקסימה
סנסיטיב
הנמכרת
ביותר בישראל∫ לכביסת בגדי תינוקות¨ ילדים
ובעלי עור רגיש Æניתן להשיג באריזות שונות וגם
באריזה חסכונית של ∂ ק“גÆ

®¥Æ≤Æ±∞© Ú¢˘˙ Ë·˘· ßÎ

מבצעים ממותג הפה
COLGATE

בחודש הקרוב מותג טיפוח הפה COLGATE
יוצא במבצעים מדהימים∫ מברשות שיניים לילדים
יימכרו ב≠∞ ₪ ±בלבד °°°בנוסף¨ משחת שיניים
 TOTALתמכר ב  ₪ ±∂Æππוגם¨ משחת שיניים
סנסטיב במחיר מיוחד רק ב±πÆππ
™המבצע
°°°₪
בתוקף עד י“ד
ברשתות
אדר
הריבוע הכחול
ושופרסלÆ

סירופ אקמולי  מומלץ בחום

מחלות המלוות בחום
הן חלק בלתי נפרד מגידול
ילדים Æסירופ אקמולי
להורדת חום וטיפול
בכאבים מטפל בתופעות
כמו חום וכאבים באופן
יעיל ובטוח¨ מעניק הקלה משמעותית ומאפשר
לילדים וגם להורים לחזור מהר יותר לתפקוד
תקין Æסירופ אקמולי מצויד במזרק מדידה מדויק
ונוח לשימוש¨ ומופיע במגוון טעמים שילדים
אוהבים∫ סירופ אקמולי בטעם פטל¨ סירופ אקמולי
בטעם תות≠שדה ללא סוכר וסירופ אקמולי בטעם
פירות ללא סוכרÆ

רדידי אלומיניום של סנו

ר ד י ד י
האלומיניום
של סנו ≠
עבים וחזקים
יותר¨ מצוינים
לאפיה ¨ לאריזת מזון ולהקפאה¨ ולכיסוי הרמטי
של משטחים במטבח Æרדידי האלומיניום של סנו
בעובי איכותי של ∏±מיקרון וברוחב ∞≥ ס“מ
מספקים מענה מקצועי ואמין לכל צרכייך Æניתן
להשיג באריזת חסכון המכילה ∞∞ ±מטרים של
נייר אלומיניום איכותי¨ או באריזת צמד של שני
גלילי נייר אלומיניום באורך  ∑ÆµמטרÆ

סנו ארון פרש  אחסון נעיםÆÆÆÆÆ

סנו ארון פרש מכיל
טבליות מבושמות השומרות
על רעננות הבגדים¨ הנעליים
והמצעים המאוכסנים בארון
ומעניקות להם ניחוח נעים
לתקופה ממושכת Æטבליות
סנו ארון פרש מעולות גם
למניעת ריחות בלתי נעימים בארונות הנעליים
ובפחי האשפה וניתנות לשימוש בתוך שקית שואב
האבק הביתי להשגת ניחוח נעים בעת השאיבהÆ
ניתן להשיג בשני ריחות רעננים שיהפכו את
הארונות שלכם לחגיגה של ניחוחות נפלאיםÆ

ערב חוויתי במרפאת
כללית ברמת בית שמש

בערב יום רביעי
י“ב שבט תש“ע
©∞ ®≤∑Æ±Æ±התקיים
דונה
במרפאת
”כללית“ רמת בית שמש ערב חוויתי ומוצלח
בנושא≠ ט“ו בשבט Æהתוכנית נפתחה בהרצאה
מרתקת ומעניינת בנושא מעלתם וחסרונם של
פירות יבשים והשלכתם על בריאותינו Æבהמשך
הערב נהנו הנשים מסדנת עיצוב מפירותÆ
השירותים הניתנים במרפאת דונה ”כללית“ רמת
בית שמש בעיר הם∫¨רפואת משפחה¨רפואה יועצת
ומקצועית במגוון התמחויות¨ מכון להתפתחות
הילד Æבנוסף המרכז מציע את טובי המומחים
ברפואת נשים כולל מכשירי אולטרסאונדÆ

מייבש הכביסה ’‘RINNAI
בחצי מהזמן

חברת ”פזגז“ מייבאת
באופן בלעדי את מייבש
הכביסה המיוצר ע“י חברת
’ ≠ ‘RINNAIענקית
מוצרי הגז היפני המובילה
בעולם Æזהו מייבש הכביסה
המהיר לכביסה יבשה
בחצי מהזמן המקובל Æמהירות הייבוש נובעת
משימוש באנרגיית גז וממערכת מתוחכמת
המורכבת מחיישנים Æברגע שהכביסה התייבשה
לחלוטין¨ מפסיק המייבש את פעולתו באופן
אוטומטי Æבמייבש הכביסה קיימת מערכת הפעלה
דיגיטאלית ומבנה המייבש קומפקטי המתאים
לכל בית Æהמייבש מגיע עם תוף יבוש בקיבולת
∂ קג‘ ו≠  ¥קג‘ Æההתקנה מתבצעת על ידי מתקין
מוסמך של פזגז Æלרכישת מייבש ה≠‘‘RINNAI
ולהזמנות∫ סוכנות ’פזגז‘≠ ∂≥∂ © ™πלתת בנוסף את
קו הטלפון הקווי לטלקול®Æ

רשת הקליניקות ליופי ואסתטיקה אלישע
אסתטיקס¨ לה ארבעה סניפים∫ בראשון לציון¨
בחיפה¨ בקרית ביאליק ובעפולה¨ חנכה את
סניף הדגל והמנהלת¨ ופתחה יחידה חדשה
לאסתטיקת עור הפנים בקומה ה≠∏ ±של
מגדלי מרכז ויצמן¨ ©סמוך למתחם בית החולים
איכילוב® בתל אביב Æהסניף החדש¨ החמישי
המספר מחולק לחדרי טיפולים גדולים
ומרווחים המספקים נוחות מרבית ומבטיחים
שהייה נעימה לכל אורך הטיפול Æביחידה
החדשה נעשים טיפולי יופי מגוונים הכוללים∫
טיפולים רפואיים ופארה רפואיים¨ מזותראפיה
פולשנית ולא פולשנית באמצעות מכשיר חדש
מוגן פטנטים באמצעותו ניתן להחדיר חומרים
פעילים לשכבת הדרמיס ללא הזרקות מחטÆ
הסרת שיער במכשירי לייזר משוכללים¨
טיפול באקנה ובפיגמנטציה¨ וטיפול בפטרת
ציפורניים ©של הידיים והרגליים® במשחות
על בסיס צמחי מרפא¨ שנרקחות בנוסחאות
בלעדיות לרשת Æהטיפולים בקליניקה החדשה
של הרשת נעשים ע“י צוות רפואי מקצועי
מומחה בתחום רפואת העור והאסתטיקה
וצוות קוסמטיקאיות רפואיות ופארה
רפואיות¨ כמו“כ היחס אישי ומסור לפרטים
מלאים ולקביעת תורים ניתן להתקשר למוקד
הטלפוני הכלל≠ארצי של אלישע אסתטיקס¨
שמספרו Æ±µππ≠µ∂ππππ

∞∞∞ ±דקות חינם בסלקום

ס ל ק ו ם
בהטבות
יוצאת
אטרקטיביות במיוחד
לכל לקוחות הקומות
הכשרות במגזר החרדיÆ
מצטרפים לסלקום מכל
חברה אחרת ומקבלים
∞∞∞ ±דקות שיחה חינם בכל
חודש למשך ∏ ±חודשים לכל
הקומות הכשרות של סלקום Æובהמשך למבצעים
האטרקטיביים יצאו ב“סלקום“ במבצע נוסף ±´±
על מכשירים Æרוכשים מכשיר מתקדם סמסונג
∞ ±≥±או את מוטורולה  K±ומקבלים מכשיר
מוטורלה  K±נוסף ב≠ µשקלים בלבד עם החזר
מלא למשדרגים או עוברים מרשת אחרת Æפנו
למרכזי השירות והמשווקים הייעודיים במגזר
החרדי Æהמבצע בתוקף עד גמר המלאיÆ

