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Buy 4, get the 5th for free 
� Lowest-priced item

Купи 4, получи 1 в подарок
� Продукт, продающийся по более низкой цене

4 + 1 Gratuit
� Le moins cher d'entre eux

Pages 88-97 'עמ

CHOCOLATE

PERFUMES, COSMETICS, SKIN CARE
30% off on the second item
� Lowest-priced item � On Selected Brands 
� Not including Mugler, Tom Ford, Carolina Herrera - Good Girl, Moroccanoil, 
 Smashbox, Gucci, Narciso Rodriguez, Jean Paul Gaultier, Chloe, Tiffany

Скидка 30% на второй продукт
� Продукт, продающийся по более низкой цене  
� Избранные бренды
� Не включая бренды Mugler, Tom Ford, Carolina Herrera - Good Girl, 
 Moroccanoil, Smashbox, Gucci, Narciso Rodriguez, Jean Paul Gaultier, Chloe, Tiffany

30% de reduction sur le 2eme produit
� Le moins cher des deux � Mugler, Tom Ford, Carolina Herrera - Good Girl,  
 Moroccanoil, Smashbox, Gucci, Narciso Rodriguez, Jean Paul Gaultier, Chloe, 
 Tiffany non compris.

Pages 4-47 'עמ

 הזול מביניהם

שוקולד
מגוון מוצרים ב-

חינם
FREE4+1

30%

PERFUMES
3 perfumes for just 99$
� Cannot be used with other promotions or special offers
� Valid for perfumes and fragrances on pages 26 – 28 only

3 флакона духов за 99$
� Нет двойных скидок
� Действительно для духов, перечисленных только на страницах 26-28

3 parfums pour 99$
� Pas de doubles réductions
� Valable pour les parfums figurant aux pages 26-28 uniquement

Pages 26-28 'עמ

3
 $99

FOR

 ללא כפל מבצעים, תקף 
 למוצרי הבישום המופיעים 

בעמודים 26-28 בלבד

*על מגוון המוצרים המפורטים 
בקטלוג, הזול מביניהם,

עד גמר המלאי
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בשמים
לריח בלתי נשכח

 *על מגוון המוצרים
המפורטים בקטלוג,

 הזול מביניהם,
עד גמר המלאי

30%

*למעט פריטים לגביהם קיימת החרגה בתחתית העמוד
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* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

ורדים טהורים בהרמוניה עדינה עם מאסק יקר, ענבר ויסמין, 
המייצרים ניחוח נוצץ ואלגנטי.

MONTALE 
 ROSES MUSK | יוניסקס

EDP 100 ML

THIERRY MUGLER
ALIEN | לאישה

EDP 90 ML REFILLABLE
בושם עדין, רענן וחושני. אגס, לימון, עלים 
ירוקים ועלי סיגליות מעורבבים עם ורדים, 

 ארזים, ענבר, מושק וציפורן.

 ESCENTRIC MOLECULES
MOLECULE 01 | יוניסקס

EDT 100 ML
ניחוח המולקולה הינו מנימליסטי באופן קיצוני. הוא אינו 
מכיל רכיבי ניחוח מלבד מולקולת ארומה יחידה וטהורה.

שום
בי
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* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

TOM FORD
BLACK ORCHID | יוניסקס

EDP 100 ML
 בושם מפואר שנוצר על ידי מעצב העל טום פורד.

 חושני, מסתורי, קסום ומפתה. מתחיל עם טראפל, ילנג ילנג, 
ברגמוט וציפורן שחור. 

NARCISO RODRIGUEZ
FOR HER | לאישה
EDT BLACK 100 ML

משקף את הרצון למשוך ולפתות, ומפגין 
בפתיחות סקסיות, באמצעות ארומת מושק 

ואמבר הניצבים במרכזו, כשבפתיחתו ניחוחות 
של אוסמנטוס, פריחת עץ תפוז אפריקאי 

וברגמוט, ובסיומו וטיבר ווניל.

הבושם מחווה לניחוח ה"מושק" האייקוני של קו בשמים זה.

NARCISO RODRIGUEZ
 PURE | לאישה

Musc EDP 100 ML

ום
ש

בי
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הבושם מבוסס על תווי ניחוח עציים, מגדיר את הגבר 
העכשווי של dsquared2 לגבר הרוצה לשדר עוצמה, 

חושניות, גבריות ובטחון עצמי גבוה.

DSQUARED2 WOOD | לגבר
EDT 100 ML

* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

שום
בי



9
* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

ום
ש

בי
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מעניק רעננות לאישה הצעירה המעריכה שקיפות מעל 
הכל, ורוצה להביע את אישיותה הייחודית. הבושם מיוחד 

ומגלם ביטחון עצמי וכנות.

 ABERCROMBIE
AUTHENTIC | לאישה

EDP 100 ML

רעננות עם הפתעה. מדגיש את מקוריותו של המשתמש, 
והוא גולמי, על-זמני ונחרט היטב בזיכרון.

 ABERCROMBIE
AUTHENTIC MEN | לגבר

EDT 100 ML

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי

שום
בי
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CAROLINA HERRERA
MEN NYC 212 | לגבר

EDT 100 ML
בושם בניחוח עצי עם תווי הדרים, ברגמוט, עץ 
הסנדל, אמבר ומאסק. מתאים לגבר האלגנטי 

והמסוגנן.

PACO RABANNE
 INVICTUS | לגבר

EDT 100 ML
 בושם בעל ניחוח רענן ספורטיבי ואנרגטי.

בעל מאפיינים בולטים של אשכולית, תמציות 
הים, מנדרינה תפוז, עלה דפנה, יסמין, עץ 

גואיאק, אזוב אלון, פטצ'ולי וענבר אפור.

CAROLINA HERRERA
SEXY 212 | לאישה

EDP 60 ML
בושם המעניק שילוב של ברגמוט, מנדרינה, 
ורדים ומאסק, היוצרים יחד ניחוח חם ושובה. חה!

שני ב-30% הנ
ט 

פרי
שום

בי
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GIORGIO ARMANI 
 ACQUA DI GIO ABSOLU

לגבר
EDP 125 ML

חוגגים את האיחוד בין מים מתוקים ועץ חם. 
מבעד לעיניו של ג'ורג'יו ארמאני, הברית של מים 
ועץ לוקחת אותנו למסע אל תוך גבריות נצחית, 

המחבקת תודעה כוללת עמוקה יותר.

ניחוח שובה המייצר משיכה מגנטית שלא ניתן לעמוד 
בפניו. מפתה, חזק ולוהט בנגיעות של שעועית טונקה, 

ענבר עצי חושני ועץ לבן שרוף לניחוח חושני.

 GIORGIO ARMANI CODE 
AC PROFUMO | לגבר

EDP 110 ML

ה!
ח

הנ
 3

0%
ב-

ני 
ש

ט 
רי

פ
ום

ש
בי
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אוריינטלי, פרובוקטיבי, פראי.
ניחוח קננגה ריחנית, וניל וזרעי מאסק.

 PACO RABANNE PURE
XS FOR HER | לאישה

EDP 80 ML 

PACO RABANNE
PURE XS | לגבר

EDT 100 ML
ניחוח אוריינטלי ורענן.

ה!
ח

הנ
 3

0%
ב-

ני 
ש

ט 
רי

פ
ום

ש
בי
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 CAROLINA HERRERA
GOOD GIRL | לאישה

EDP 80 ML
חשפי את הצד הטוב שלך דרך פרח הטורבוזה 

 והיסמין הערבי בעל הנוכחות המרשימה.
תעיזי להציג את הצד הרע שלך באמצעות הניחוחות 

הממכרים של פולי טונקה וקקאו הממכרים. חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי

שום
בי
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LANCOME 
LA VIE EST BELLE | לאישה

EDP 100 ML
ביטוי צרפתי שמשמעותו "החיים יפים". המניפסט של 
עידן חדש. אוניברסלית אך אישית, הבחירה לחיות את 

החיים ולמלא אותם ביופי. בדרך שלך.

HUGO BOSS
BOTTLED UNITED | לגבר

EDT 100 ML
משלב את רעננות הבחוץ עם החום של הפנים. 

ניחוח עצי ארומטי, תפוז דם, מנטה ופצ'ולי.

VERSACE 
BRIGHT CRYSTAL | לאישה

EDT SPRAY 90 ML
בושם בעל תערובת חושנית של רימון מרענן משולב 

בפריחה מרגיעה של אדמונית, מגנוליה ולוטוס ונגיעה של 
מאסק וענבר.

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי

שום
בי
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PACO RABANNE
BLACK XS | לגבר

EDT 100 ML
בושם בניחוח פרחים מתוק עז, חושני 

מסתורי ומכשף. תווים חמוציות, פלפל 
ורוד, ורד הלילה, פטצ'ולי וניל.

PACO RABANNE
MILLION 1 | לגבר
EDT Spray 100 ML

בושם דינאמי, אנרגטי ומלא תשוקה. מאפיינים של מנדרינה 
אדומה, אשכולית ונענע משולבת עם תמצית ורדים, קינמון 

ותבלינים נוספים

בושם עם מאפיינים של ברגמוט, מנדרינה ועלים ירוקים.
מאפייני ליבה של הל, פרחים ופלפל. על בסיס סנדלווד, 

וניל, מושק וענבר. מושפע מהסטייל הניו יורקי.

CAROLINA HERRERA
SEXY MEN 212 | לגבר

EDT Ns 50 ML

ה!
ח

הנ
 3

0%
ב-

ני 
ש

ט 
רי

פ
ום

ש
בי
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 MONTBLANC
EXPLORER | לגבר

EDP 100 ML
ניחוח חדש וגברי המספר סיפור 

 הרפתקאות בחיפוש אחר מצויינות,
מהווה אתגר למוסכמות וגילוי פינות העולם.

 MONTBLANC
LEGEND | לגבר

EDT 100 ML
בושם עם נגיעה של אלגנטיות, גבריות 

וחושניות. מציג תווים של לבנדר, ברגמוט, 
עלי אננס וגרניום מעורבב עם תפוח, ורדים, 

פולי טונקה וסנדלווד.

וםחדש!
ש

בי
ה!

ח
הנ

 3
0%

ב-
ני 

ש
ט 

רי
פ



22

 ROBERTO CAVALLI
PARADISO | לאישה

EDT SPRAY 75 ML
ניחוח מרומם ומעורר, אשר מקרין שמחה 

ואושר. מעודד אותנו לתפוס את הרגע 
וליהנות לחלוטין מתענוגות גן עדן ארצי זה.

נוצר כמחווה בלעדית על ידי הוברט דה 
ג'בינצ'י לחברתו הטובה ולמוזה שלו, 
השחקנית אודרי הפבורן. הבושם הינו 

שילוב ייחודי של אופנה, חן וספונטניות.

 GIVENCHY
 L'INTERDIT | לאישה

EDP 100 ML

חדש!

 מארז מיקרופונים מוקטנים הכולל הצצה לכל סדרת
 הבישום של הכוכבת נועה קירל.

stars -ו Noa by Noa במארז שני הבשמים המובילים 
וגם הזדמנות לגלות את שני הבשמים הבאים בסדרה.

 מהדורת דיוטי פרי מיוחדת
של בשמי נועה קירל

 4*15 ML

שום
בי

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי
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בושם נשי וסקסי בעל ניחוח ורדים מזוכך
החובה בתוכו גווני ריח אווריריים 

בניחוחות עץ ארז חושני, ענבר ודבש.

CHLOE
SIGNATURE | לאישה

EDP 75 ML

CHLOE NOMADE | לאישה
EDP 75 ML

הבושם מסמל את האישה הבטוחה והחופשייה 
בנפשה, שבכל העולם, ניסיונה והתנסויותיה מהווים 

עבורה השראה להצהיר על זהותה. 

CK One | יוניסקס
EDT 200 ML

בושם בריח הדרים לנשים וגברים כאחד. 
ריח נקי וטבעי, ניחוח קל, חם ורגוע.

ום
ש

בי
ה!

ח
הנ

 3
0%

ב-
ני 

ש
ט 

רי
פ



24

*תקף למוצרי קרם גוף / מי גוף 
של ויקטוריה סיקרט המופיעים 

בעמוד זה בלבד 

טהֹור. ְמעּוָדן. לא מסובך.
אליזבת ארדן תה לבן בהשראת ההנאה הפשוטה המלווה את, 

הלגימה הראשונה של התה. ניחוח חדש המשתלב בהרמוניה 
האיטלקית מנדרינית, תמצית תה לבן ומוסק.

ELIZABETH ARDEN
WHITE TEA | לאישה

EDT 100 ML

לפעמים ספורטיבי. תמיד סקסי ואף פעם לא חושש 
להיות זוהר בנגיעות של אלמוג מוקרם העטוף 

פצ'ולי, ענבר ומאסק לניחוח פרחוני ומלא בריח 
הדרים רענן ובלתי נשכח.

MICHAEL KORS 
SEXY AMBERR | לאישה

EDP 50 ML

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי

שום
בי
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מחיר מיוחד
3 ב- $39

*תקף למוצרי קרם גוף / מי גוף 
של ויקטוריה סיקרט המופיעים 

3 ב- $99בעמוד זה בלבד 
*ללא כפל מבצעים

*תקף למוצרי הבישום
המופיעים בעמודים

26-28 בלבד

* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

 HUGO BOSS MAN | לגבר
EDT 125 ML

תוו עליון של תפוח ירוק, אשכולית ובזיליקום לרושם 
ראשוני של רעננות. בהמשך ניחוחות של עץ ארז 

ופצ'ולי לריח גברי בלתי נשכח.

Bulgari Blu
 Pour Homme | לגבר

EDT 50 ML
ניחוח של ניגודים בלתי צפויים והרמוניות 

מפתיעות, גברי ומפתה. זהו ניחוח רענן של עץ 
 מתובל. מגיע בבקבוק מרובע מסיבי וממוסגר

עם שקיפות כחולה תוססת.

Kenzo Flower
Brazil | לאישה

EDT 30 ML
כוחו של הפרח עבור עולם יפה. ניחוח עדין, חושני 

ובלתי צפוי שיוצרות קלאסיקה בלתי נשכחת.

טיבי
ק

טר
א

חיר 
שום במ

בי
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BRITNEY SPEARS
FANTASY | לאישה 

EDT 100 ML
לכל אחד יש אחד. שיקוי אהבה קסום של פיתוי מתוק המשאיר 

שובל מפתה של חושניות חובקת. קסם: הסיפור מתחיל בתערובת 
מפתה של ליצ'י אדום שופע, חבוש מוזהב וקיווי אקזוטי.

3 ב- $99
*ללא כפל מבצעים

*תקף למוצרי הבישום
המופיעים בעמודים

26-28 בלבד

* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

Lancome Miracle | לאישה
EDP 30 ML

ניחוח פרחוני פירותי המשלב ליצ'י עסיסי עם 
פריסיה נוצצת. נגיעות פרחוניות מתובלות של 
מגנוליה עדינה עם פלפל בורבון וג'ינג'ר. נגיעות 
עשירות וקורנות של יסמין זוהר ומאסק ואמבר 
חושניים. ברגמוט, נקטרינה, אגס טנגי, ועץ ארז 

מסיימים את הניחוח הבלתי נשכח.

בי
טי

ק
טר

א
ר 

חי
במ

ם 
שו

בי
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* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

3 ב- $99
*ללא כפל מבצעים

*תקף למוצרי הבישום
המופיעים בעמודים

26-28 בלבד

יהלומים, אבני אודם, אבני חן יקרות ופנינים - 
התכשיטים האלה חיים מחדש באמצעות ניחוח עז 

ומסתורי, אשר מברך אותנו בעולם המפואר הזה 
של הממלכה.

MARINA DE BOURBON 
DIAMONDS | לאישה

EDP 100 ML

הבושם החדש של נועה קירל.

NOA
by Noa Kirel | לאישה

EDP 100 ML

טיבי
ק

טר
א

חיר 
שום במ

בי
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למראה זוהר יותר
פנים

טיפוח

 *על מגוון המוצרים
המפורטים בקטלוג,

 הזול מביניהם,
עד גמר המלאי

30%

*למעט פריטים לגביהם קיימת החרגה בתחתית העמוד
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טיפול מתקדם המסייע בבעיות עור נפוצות. 
מיועד לגברים ולנשים.

GLAM GLOW
SUPERMUD MASK

15 GR

גלי מראה עור קורן, זוהר וחלק עם מסכת הזהב 
בטכנולוגית פרימיום הידרוג'ל מהפכנית. מסכת הזהב 
מועשרת בסרום ייחודי הכולל אדנוזין, סנייל ורכיבים 
עוצמתיים נוספים להענקת זוהר מיידי ולחוויית ספא 

מפנקת ויוקרתית. התוצאה: מראה עור חלק וקורן תוך 
כ-20 דקות בלבד.

DERMAGLAM
מסכת הזהב. החלקה. זוהר מיידי

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי



31

סט המסייע לייצר מחדש את תאי העור ולהאריך את חיוניות 
 העור: תאים חדשים יום אחרי יום. נגד קמטים,

נגד חוסר איזון בגון העור ומנטרל גוון עור אפור. 
מגדיר מחדש את תווי עור הפנים, ממלא מחדש וממצק מחדש.

 LOREAL PARIS SKIN
 EXPERT AGE PERFECT

CELL RENEW DUO

 ESTEE LAUDER REVITALIZING
 SUPREME CREAM

50 ML
 RevitaKey™ מפתח לעור צעיר למראה. עם הטכנולוגיה הייחודית

שמציעה תמצית אקסקלוסיבית, קרם רב-שימושי, מעודד את כוחו 
הטבעי של העור להגביר קולגן ואלסטין.
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סטיק עיניים להפחתת מראה ותחושת נפיחות, ומתן לחות 
לעיניים. מרענן עור יבש ועייף ומעניק לחות נעימה בעל 

אפקט קירור, המסייע בהפחתת מראה נפיחות ומתן לחות 
באזור העיניים. תכשיר קליל ושימושי לריענון מהיר של 

עור העיניים במהלך שעות היום.

PANDA’S DREAM SO
COOL EYE STICK

פנדה סטיק עיניים להפחתת
מראה הנפיחות

9G

בעלת אפקט מידי, המבהירה כהויות, ומעניקה מראה 
עור זוהר, אחיד וחלק. החומרים הבוטניים והרכיבים 

הפעילים מטהרים את העור, מזינים אותו בלחות 
ומרגיעים אותו, כך שמיד לאחר שטיפת המסכה תבחיני 

בשינוי- העור יראה זוהר, קורן ובריא. 
המסכה מכילה מיצוי מי עגבנייה ותמצית זרעי עגבנייה, 

המעניקים טיפול משולב של לחות והארת עור הפנים.

TOMATOX MAGIC
MASSAGE PACK

מסכת עגבנייה להבהרה
20G

סדרת מסכות "I'M" עם הפעולה המשולשת, מועשרות ב -3 שכבות 
פעילות של רכיבים טבעיים ותמציות פרי להחייאת עור עייף 

והתוצאה: הזנה מושלמת למראה עור חלק וזוהר. מגוון רחב של 
מסיכות בד לחידוש, שיקום והחייאת עור הפנים, המספקות מענה 

מושלם לצרכים המשתנים של כל סוגי העור. המסכות נטולות 
פארבאנים, בנזופאנון, טריאתנולאמין, טלק ותוספי צבע מלאכותיים.
אבוקדו | I'M AVOCADO לטיפוח ולהזנת העור, ולהחייאת גוון העור.

אלוורה | I'M ALOE להרגעה ולהענקת לחות מוגברת לעור יבש.

TONYMOLY - I'M MASK SHEET
I'M סדרת מסכות

21ML למסכה

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי
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TONYMOLY - I'M MASK SHEET
I'M סדרת מסכות

21ML למסכה
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 BIOTHERM DEODORANT PURE
INVISIBLE ROLL ON 48H

75 ML

ELIZABETH ARDEN
GREEN TEA BODY LOTION

200 ML 

 LANCOME BOCAGE
 BOCAGE DEODORANT

 ROLL ON 50 ML 

נשאר ל- 48 שעות עם מרכיבים מרגיעים, לא משאיר סימנים 
לבנים וכתמים צהובים. משאיר ניחוח פרחוני ועדין.

קרם לחות לגוף שמקורו בתערובת של דבש אמיתי ותמצית 
תה ירוק ריחנית המסייעת להרגיע את העור היבש.

בסינרגיה מושלמת עם העור, נוח להפליא. בעל 
מרקם חדש ורענן המשאיר את העור חלק, מט 

וקטיפתי לכיסוי מלא ואחיד.

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי
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LOCCITANE 
 HAND & FOOT KIT

סט זוגי -
 קרם רגליים - פורמולה מזינה - 15% חמאת שיאה,

מועשרת במרכיבים מרגיעים וטבעיים לכפות רגליים 
רכות, רגועות ורעננות.

קרם ידיים - מועשר ב - 20% חמאת שיאה, חודר 
במהירות לעור בכדי לסייע בהגנה ובהזנת העור 

ללא תחושת דביקות. המרקם העשיר משאיר את 
הידיים רכות ועם ניחוח עדין ומנחם.
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CLINIQUE MOISTURE SURGE SET
קרם לחות – 75 מ"ל – הקרם במרקם הג'ל המוכר בגרסה משופרת 

 המעניקה לעור שלך את היכולת להזין את עצמו בלחות אינסופית.
מספק לחות מיידית כך שעורך יאגור פי 2 מהלחות בסוף היום מבעבר. 

פעיל למשך 72 שעות ומותיר את עורך זוהר וקורן, גם לאחר שטיפת הפנים.
ספריי לפנים – 30 מ"ל – ספריי מרענן המרווה את עורך, בשילוב אלוורה, 

ללא טיפה של שומן. מוצר מושלם לקירור והרגעת העור או לחילופין 
ליצירת מראה רענן בן רגע.

סרום לעיניים – 15 מ"ל – מרגיע ומקרר את אזור העיניים. עוזר לנפיחויות 
ומספק לחות מיידית. מבהיר את אזור העין בצורה מיידית.

Travel Exclusive: Air travel depletes
skin of moisture—here’s everything
you need to arrive hydrated and
refreshed. Moisture Surge™ 72-Hour
Auto Replenishing Hydrator instantly,
continuously replenishes thirsty skin,
works non-stop to keep it hydrated for
72 hours—even after washing your face.

To refresh skin on the go, there’s
Moisture Surge™ Face Spray Thirsty
Skin Relief. All About Eyes Serum
De-Puffing Eye Massage helps
massage away under eye bags,
brightens and refreshes on contact.

All About
Moisture

Allergy Tested. 100% Fragrance Free.

סבון פנים נוזלי המתאים לכל סוגי העור. שלב ראשון 
בשגרת הטיפוח. מנקה בעדינות אך ביסודיות. קצף 

רך, שאינו יבש, מסיר לכלוך ופסולת ומגן על איזון 
הלחות הטבעי של העור. משאיר את העור נקי, נוח, 

רענן - אף פעם לא מתוח או יבש.

CLINIQUE
LIQUID FACIAL SOAP

200ML

CLINIQUE
CLARIFYING LOTION 2

200ML 
תכשיר הסרה עדין המסיר תאי עור מתים, 

מגביר את היכולת הטבעית של העור לספיגת 
לחות. מעניק תחושת קרירות מרעננת, מאיץ 

את החידוש הטבעי של תאי העור. מושלם עבור 
עור יבש עד מעורב.

חה!
שני ב-30% הנ

ט 
פרי
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Travel Exclusive: Air travel depletes
skin of moisture—here’s everything
you need to arrive hydrated and
refreshed. Moisture Surge™ 72-Hour
Auto Replenishing Hydrator instantly,
continuously replenishes thirsty skin,
works non-stop to keep it hydrated for
72 hours—even after washing your face.

To refresh skin on the go, there’s
Moisture Surge™ Face Spray Thirsty
Skin Relief. All About Eyes Serum
De-Puffing Eye Massage helps
massage away under eye bags,
brightens and refreshes on contact.

All About
Moisture

Allergy Tested. 100% Fragrance Free.
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MOROCCANOIL
שמן טיפולי לשיער
לטיפוח והזנת השיער

100 ML
שיער רך כמשי, בריא, ומלא חיים, הם רק חלק מהתכונות שמעניק השמן 

 הטיפולי מסדרת מוצרי Moroccanoil לשיער.
זהו המוצר הראשון המבוסס על פורמולה מועשרת בשמן שפרץ לתעשיה ויצר 

את הבאזז בעולם סביב שמן הארגן. הבסיס החיוני לכל עיצובי השיער המשמש 
לריכוך עיצוב וגימור, מועשר בשמן ארגן נוגד חמצון וויטמינים. טיפול מהפכני זה, 

 מתיר קשרים מהשיער, מאץ את זמן העיצוב בפן ומעניק ברק.
מותיר את השיער חלק גמיש ומוזן בכל שימוש בו מחדש.

Hair that’s silky, healthy, shiny and full of life. 
Moroccanoil Treatment is the product that pioneered oil-infused hair 
care and created the worldwide buzz on argan oil. 
An essential foundation for hairstyling, it can be used to condition, 
style and finish. Infused with antioxidant-rich argan oil and vitamins, 
this completely transformative treatment detangles, speeds up 
drying time and boosts shine leaving hair smooth, manageable and 
nourished with each use.

* הנחת מוצר שני ב-30% לא חלה על המוצרים בעמוד זה

מומלץ!

שיער
ח 

טיפו
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THE STORY 
OF AN ORIGINAL

Moroccanoil Treatment delivers unparalleled shine, 

softness and nourishment. The original all-in-one 

essential that stands the test of time.

Find a salon at Moroccanoil.com

O N E  B R A N D:  A  WO R L D  O F  O I L - I N FU S E D  B E AU T Y

BEYOND BEAUTIFUL HAIR
www.moroccanoil.com | 03-9511086 | משווק ע“י שמן מרוקאי ישראל שיווק בע“מ
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MICHEL MERCIER
מברשת שיער לנסיעות

מברשת לנסיעות להתרת קשרים כולל מכסה המגן על הקוצים: הסוד של 
 המברשת - פטנט ייחודי בעל מבנה גיאומטרי הכולל קוצים בגבהים, עוביים

 ומיקומים שונים אשר מפזרים את נקודות הלחץ בזמן ההברשה ומעניקים 
חווית הברשה נעימה ללא כאב, מהירה יותר ותוך הפחתה משמעותית של 

 תלישה ושבירה של השיער. המברשת קיימת בשלושה צבעים לפי סוגי 
השיער השונים: ורוד לשיער דק, ירוק לשיער רגיל וכחול לשיער מלא.

DAFNI GO
 מברשת שיער מחליקה

המברשת המחליקה המקורית שכבשה את העולם 
ושינתה את חוקי המשחק ממריאה איתנו בגרסת 

נסיעות מיוחדת.
המברשות המהפכניות של ®DAFNI, מחליקות את 

השיער תוך הברשה בלבד, מקצרות משמעותית את 
זמן השימוש ושמות דגש על שמירת בריאות השערה.

™DAFNIgo, צרה יותר ומתאימה גם לשיער קצר 
וליצירת גלים רכים ומגיעה בתיק נסיעות מעוצב 

המאפשר אחסון מיידי לאחר השימוש.

שיער
ח 

טיפו
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FUNNY
&fabulous
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JANEKE
SUPER BRUSH

 מברשת שיער
עם המברשת המיוחדת "סופר-ברש" עיצוב שיער 

יהיה מהיר וקל במיוחד, אפילו לשיער המרדני 
והעקשן ביותר. תוצרת איטליה.

שיער
ח 

טיפו
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איפור
כל מה שצריך בתיק 

למראה מושלם

 *על מגוון המוצרים
המפורטים בקטלוג,

 הזול מביניהם,
עד גמר המלאי

30%
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FRESCO

 PALE
ALMOND

 SAND
BAR

 SHELL
BEIGE

ESTEE LAUDER
DOUBLE WEAR FOUNDATION MAKE UP 

 מייק אפ
 .SPF10 מייק אפ עמיד של אסתי לאודר, נטול שומן, בגימור מט עם מקדם הגנה 

,FRESCO NO.1 ,PALE ALMOND NO.2 :מתאים לאיפור ערב. מגיע במספר גוונים 
.SAND BAR NO.88 ,SHELL BEIGE NO.5

BEST 
SELLER!

CLINIQUE POP LIP COLOR SET
שפתון בעל פריימר מובנה, מכיל פורמולה קלילה 

 בעלת צבע עשיר ועמיד בגימור קטיפתי.
שומר על שפתיים מלאות לחות. בסט יש 6 גוונים.

ה!
ח

הנ
 3

0%
ב-

ני 
ש

ט 
רי

פ



46

FATALE
BY VOLUME MILLION LASHES

OVERDOSE OF VOLUME, KILLER DEFINITION
LASHES HAVE NEVER BEEN SO DANGEROUS, 
SO FATALE.
BECAUSE YOU’RE WORTH IT.

NEW    MILLIONIZER BRUSH FOR 
DEVASTATING IMPACT

PO-PV-2151_VML_Fatale_Richardson_210x300_V3.indd   1 06/06/2018   15:05
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VOLUME MILLION LASHES
DUO FATALE

 סט הכולל 2 מסקרות + אייליינר
מסקרות ווליום מיליון פאטל, מסקרה מפרידה ומרימה את הריסים, 

למראה פאם פאטאל אמיתי.
בעלת מברשת ייחודית לנפח צפוף + סופרליינר פרפקט סלים - 
Superliner Perfect Slim אייליינר מדויק ועוצמתי - עם מכחול 

בעל קצה דק במיוחד.
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מתנות
ואקססוריז

דברים שכיף לקנות
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ORAL B
מברשת שיניים חשמלית

MOSER
 קוצץ שיער לאף,
לגבות ולאוזניים

 LA TWEEZ
פינצטה מאירה

במעטפת אלגנטית של גוף אלומיניום שחור. 
מופעל באמצעות סוללת ליתיום AAA לשימוש 

ארוך שנים ועוצמתי. 3 ראשים מתחלפים ומסרק 
הגבהה כלולים במארז.

פינצטה באיכות מעולה, בעלת נורית 
לד המאירה ומאפשרת להגיע לתוצאות 

מושלמות!

 מברשת שיניים חשמלית נטענת מסוג ויטליטי
 של אורל בי, המובילה בתחום מוצרי טיפוח הפה.

 נעה בתנועות מעגליות בפנים הפה ומומלצת
לצחצוח יסודי.
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ארנק עור איכותי לאישה מבית ארנקי עמנואל, עשוי 
100% עור נאפה משובח. תפור ברמת גימור גבוהה 

 ויוקרתית במיוחד המקנה עמידות למשך שנים.
8 תאים לכרטיסי אשראי, 8 תאים למסמכים/שטרות 
ותא חיצוני למטבעות. צבעים לבחירה: אדום/שחור. 

אחריות למשך שנה בחנויות רשת "עמנואל".

ארנק עור איכותי לאישה מבית ארנקי עמנואל, עשוי 
100% עור. תפור ברמת גימור גבוהה ויוקרתית במיוחד 

המקנה עמידות למשך שנים. 11 תאים לכרטיסי 
אשראי, תא סגור למטבעות, תא שקוף וכיסים 

לשטרות ומסמכים. כיס חיצוני מתרחב למטבעות. 
צבעים לבחירה: אדום, שחור/אדום. אחריות למשך 

שנה בחנויות רשת "עמנואל".

גורדון - תיק ערב/קלאצ׳ איכותי לאישה בעיצוב נטע
שדה מבית ארנקי עמנואל, 100% עור נאפה, תפור ברמת 

גימור גבוהה ויוקרתית במיוחד המקנה עמידות למשך 
שנים, תא פנימי נסגר ע"י רוכסן, רצועת אחיזה ליד 

 ניתקת, רצועת כתף ניתקת, צבע: שחור.
 מידות: 22x14 ס"מ, אחריות למשך שנה בחנויות

רשת "עמנואל".

עמנואל
ארנק לאישה

עמנואל
ארנק לאישה

נטע שדה
תיק לאישה
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עמנואל
ארנק לגבר

ארנק לגבר מבית ארנקי עמנואל, עשוי 
100% עור נאפה איטלקי, תפור ברמת 

גימור גבוהה ויוקרתית מתקפל ושומר 
על צורה שטוחה ונוחה לכל כיס. אחריות 

למשך שנה בחנויות רשת "עמנואל".

כיסוי דרכון עשוי 100% עור נאפה איטלקי, מכיל 9 תאים 
לכרטיסי אשראי, תא עם רוכסן ותא נוסף למסמכים. 

אחריות למשך שנה בחנויות רשת "עמנואל".

עמנואל
כיסוי דרכון

4 תאי כרטיסי אשראי לשליפה מהירה. תא מרכזי לשטרות 
מקופלים או לכרטיסים נוספים. ארנק דקיק שניתן לשים 
בכיס הקדמי מבלי שמישהו יבחין בו ומבלי שיגרום לאי 

נוחות. עשוי 100% עור איטלקי, תפור ברמת גימור גבוהה 
ויוקרתית המקנה עמידות למשך שנים. 4 תאים לכרטיסי
אשראי, תא מרכזי לשטרות מקופלים או לאחסנה של 

כרטיסים נוספים. מידות: רוחב - 10.3 ס"מ, גובה - 8 ס"מ. 
אחריות למשך שנה בחנויות רשת "עמנואל".

עמנואל
Sleeve ארנק עור
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www.ogon.fr

ארנק אלגנטי שנעשה בצרפת. ארנק קל וחזק, 
מאפשר גישה מהירה לכרטיסים והגנה אופטימלית. 

נועד לפתיחה ביד אחת.
מנעול מתכת. הארנק כולל הגנת RFID מפני גניבת 

 נתונים אלקטרונית. אחריות לכל החיים.
מידות: 10.8x7.2x2 ס"מ. שוקל 78 גרם.

ארנק קל וחזק, מאפשר גישה מהירה לכרטיסים 
 והגנה אופטימלית. נועד לפתיחה ביד אחת.

מיועד ל- 10 כרטיסים ומזומן.
הארנק כולל הגנת RFID מפני גניבת נתונים 

אלקטרונית. אחריות לכל החיים.
מידות: 11x7.4x2.1 ס"מ. שוקל 70 גרם.

SMART ALUMINUM
WALLET

ארנק

QUILTED ALUMINUM
WALLET

ארנק
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www.ogon.fr

ארנק קומפקטי ביותר מעור איטלקי ואלומיניום: 
מתאים ל 4-6 כרטיסי אשראי ויש עוד מקום נוסף 

למזומן. ניתן להוציא את כרטיסי האשראי רק על ידי 
דחיפה קלה של אצבע. הארנק כולל הגנת RFID מפני 

גניבת נתונים אלקטרונית.
מידות: 9.7x6.8x1.5 ס"מ. שוקל 74 גרם.

CASCADE WALLET 
ארנק
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חדש 
במטוס!

Desigual® תיק קלאצ' איכותי ומרהיב מבית האופנה הספרדי 
גם וגם: ארנק פרחוני כולל שרשרת דקה מוזהבת שימושי ביום וגם 

כתיק ערב. התיק זכה בתחרות "מוצר דיוטי-פרי אידיאלי למטוסים" 
על ידי הצרכנים בשנת 2018.

תני לאנרגיה הייחודית של דזיגוואל ללוות אותך ביום ובלילה.
התיק נמכר במטוסים בלבד.

 Desigual Clutch bag, includes a delicate chain for those
 moments when comfort is the key.

 ארנק וגם תיק
WALLET & CLUTCH 2 in 1

DESIGUAL® דזיגוואל

כל האנרגיה והגישה החיובית של דזיגוואל בארנק אחד!
ארנק איכותי בעיצוב צעיר ופונקציונלי עם סגירת רוכסן, אידיאלי לנסיעות.

מותאם לשאת דרכונים, כרטיסי טיסה, כרטיסי אשראי, מסמכים, שטרות, מטבעות…
הארנק נמכר במטוסים בלבד.

Desigual Travel Wallet. ONBOARD exclusive, not available in stores.

ארנק נסיעות
TRAVEL WALLET

 DESIGUAL® דזיגוואל 

Awarded as BEST INFLIGHT 
PRODUCTS 2018 by customers.
ONBOARD exclusive, not 
available in stores.
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Discover more at
desigual.com

 מותג ®Desigual מהמובילים באירופה שנוסד בברצלונה, מצליח ונמכר ברחבי העולם.
פרוש השם Desigual - א-סימטרי ומשם נגזרת שפתו העיצובית הנועזת.
 כל הדגמים מאופיינים בשילובי הדפסים עזים, גרפיטי ואמנות חדשנית,

כתמי צבע ראוותניים ועיצובים א-סימטריים. התיקים המרהיבים ישדרגו כל הופעה!
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APEX סוללת גיבוי עוצמתית וקומפקטית מבית 
בהספק MAH 8000 בעלת זוג כבלים מובנים ושקע 

USB. אפשרות לטעינת עד 3 מכשירים במקביל.
.Iphone מתאים גם להטענת מכשירי

APEX
 סוללת גיבוי עוצמתית

רמקול Bluetooth נטען בעל צליל חזק 
ואיכותי עם אפשרות לחיבור רמקולים 

 IPX7 נוספים. רמקול בעל טכנולוגית
עמיד במים. כפתור המאפשר מענה 

לשיחות נכנסות. סאב וופר פנימי 
לצלילי הבס. חיווי לעוצמת הסוללה. 
סוללה חזקה במיוחד התומכת ב- 12 

שעות נגינה רציפה.

JBL
FLIP 4

JBL GO2
רמקול נייד

רמקול Bluetooth נייד קטן ועוצמתי מבית JBL בעל 
צליל איכותי, עוצמת שמע גבוהה, עיצוב קטן וקל 
משקל. רמקול בעל טכנולוגיית IPX7 ועמיד במים.

מיקרופון מובנה לניהול שיחות וסוללת ליתיום נטענת 
המספיקה לעד 5 שעות נגינה רצופות. משמש גם 

כדיבורית לרכב / לבית. קיים בצבעים נוספים.
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JBL
IN EAR אוזניות

אוזניות IN-EAR קלות משקל למקסימום 
20HZ- נוחות לאורך היום. טווח תדרים

22kHz. מיקרופון וכפתור שליטה על גבי 
הכבל למענה וניתוק שיחות.

JBL
אוזניות IN EAR אלחוטיות

לאוזניות שלט בעל כפתור אחד 
ומיקרופון המובנים על גבי הכבל. כבל 
שטוח לעמידות גבוהה ומניעת קשרים 

והסתבכויות. זמן עבודה של עד כ-6 שעות 
בטעינה אחת )מגיעות עם כבל טעינה(. 

20Hz-20kHz :טווח תדרים

JBL
אוזניות קשת אלחוטיות

האוזניות מתקפלות לאחסון נוח. שלט מובנה על 
גבי האוזנייה המאפשר שליטה בנגינה ובשיחות. 

עיצוב המותאם לנוחות מרבית במשך שעות רבות 
של האזנה, במשקל קל ועם כריות אוזניים מרופדות 

בחיפוי עור סינטטי. סוללת ליתיום עד 11 שעות 
20Hz-20kHz :נגינה טווח תדרים

כבל טעינה יחידי מסוגו! מהיום ניתן להטעין ישירות 
סמארטפון באמצעות סמארטפון. מתאים לכל סוגי 

הסמארטפונים )למעט טעינה מאייפון(. בטיחותי, טעינה 
איכותית ללא פגיעה בסוללה. הכבל קטן וקל במיוחד, 
מתחבר למחזיק המפתחות. פיתרון מושלם להעברת 

סוללה מאחד לשני בטיסה, נסיעה ברכבת וכו׳.

RESCUE CABLE
כבל טעינת חירום והעברת מידע
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הטעינה תקפה ל- 4 שנים!

 ₪75  
*לרוב העולםטעינת

100 1001GB סמסדקות

**

חדש! תוספת דאטה

שיחות סמס וגלישה: אוסטריה, אוסטרליה, אוזבקיסטאן, אוקראינה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אלבניה, אסטוניה, 
ארה“ב, בולגריה, בלגיה, בלרוס, בריטניה, גאנה, גיברלטר, גרינלנד, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, דרום קוריאה, 

הולנד, הונג קונג, הונגריה, טאיוואן, טורקיה, טנריף, יוון, יפן, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, ליכטנשטיין, מלטה,
מצרים (1/2GB), מקאו, מקדוניה, מקסיקו, נורבגיה, ניו זילנד, סין, סינגפור, סלובניה, ספרד, סקוטלנד, סרביה, סרי 

לנקה, פולין, פורטוגל, פיליפינים, פינלנד, צ‘כיה, צרפת, קנדה, קפריסין, קפריסין הטורקית, קרואטיה, רומניה, רוסיה, 
שבדיה, שוויץ, תאילנד.

טעינת 50 ₪ לגלישה ברוב מדינות אירופה כתוספת לטעינה מעורבת (ל- 30 יום מרגע הנחיתה), במדינות:**

www.world8.co.ilלרשימת מדינות נוספות ולמידע עדכני:

תוספת של ₪0.75  לדקת שיחה ב- אסטוניה, בלרוס, מקדוניה, סין ורוסיה.
שיחות וסמס: אזרבייג‘ן, אנדורה, ארמניה, ברזיל, גאורגיה, טנזניה, ירדן, סלובקיה, קוסטה ריקה.

אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, אלבניה, בולגריה, בלרוס, בריטניה, גאנה, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, הולנד, 
הונגריה, טאיוואן, טורקיה, יוון, מלטה, ניו זילנד, ספרד, פורטוגל, פיליפינים, צ‘כיה, צרפת, קרואטיה, רומניה, שבדיה.

 

טעינת 75 ₪ מעורבת לשימוש מעורב של דקות או סמס או גלישה ברוב העולם (ל- 4 שנים), במדינות:*

סים עולמי במחיר
של סים מקומי!!!

 כל הכתוב במודעה זו באחריות 
    חברת גלובל רומינג בע“מ בלבד
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סים עולמי עם מס‘ ישראלי
סים לשימוש רב פעמי בכל נסיעותך לחו“ל $15

Worldwide SIM

הכי משתלם!
חסכון אדיר על שיחות וגלישה בחו"ל

היתרה בו נשמרת ל- 4 שנים!

הכי נוח!
חיוג ישיר מספר הטלפונים ושמירה על המס' הנייד

שימוש בוואסאפ הקבוע גם בחו"ל

הכי זמין!
סים עולמי עם מס' ישראלי לשימוש בכל נסיעותיך לחו"ל

ללא בזבוז זמן בחיפוש פתרון חלקי בחו"ל או חבילה יקרה

הכי מתאים!
מתאים ללקוחות כל החברות ולכל סוגי הטלפונים

ללא דמי מנוי וללא הגבלת זמן לשימוש רב פעמי ב- 150 מדינות

לטעינה נוספת חייג חינם מהסים 191
מכל מקום בעולם 24/7

sms 30     300*  30 דקות  MB כולל טעינה:
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MICHAEL KORS
משקפי שמש בעיצוב אופנתי 

מבית מייקל קורס. 

OAKLEY
משקפי שמש בעיצוב אופנתי 

מבית אוקלי. 
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מיקרופון קריוקי
 להיט היסטרי!

 מיקרופון קריוקי מקצועי, נטען.
 בצבע זהב, עד 8 שעות פעולה.

.Bluetooth -מתחבר לסמארטפון ב

מאתר חפצים
מחזיק מפתחות

מאתר מפתחות/טלפונים, קומפקטי 
אמין וידידותי, אפליקציה מותאמת 

להורדה חינם, מותקן תוך דקה, מותאם 
לאנדרואיד ואייפון.

פונקציות המכשיר: איתור מפתחות 
ואיתור הנייד, שלט סלפי,  ניווט למקום 

האחרון ע"ג מפה. כולל סוללה חזקה.
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CASIO
שעון לילדים

רצועת סילקון קשיחה ונעימה למגע הניתנת בקלות לניקוי ושטיפה, 
תאריכון ושעון מעורר, תאורת לד פנימית. במגוון צבעים לבחירה.



63

שישדרגו כל הופעה
תכשיטים
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BUCKLEY
סט שרשרת, צמיד ועגילים

 חדש מ״באקלי-לונדון״, סדרה אלגנטית ומשובחת,
 השלישייה הנוצצת )שרשרת, צמיד וזוג עגילים(,

 מהווה תוספת מושלמת לכל אוסף תכשיטים.
 כל פריט בה משלב ציפוי קלאסי של זהב 18 קראט

 ברודיום מודרני וזהב אדום מוזהב. אבני קריסטל 
אוסטריות מעניקות לאוסף הקלאסי את מגעו הזוהר.

BUCKLEY 
סט צמידים

סט צמידים מבית "באקלי-לונדון", כולל חמישה צמידים
עדינים בגוונים של זהב, זהב ורוד ורודיום, כל אחד מעוטר 
בתליון יפהפה של לב או נשיקה ובגימור מהמם של יותר 

מ-20 קריסטלים. מתנה מושלמת לכל אישה.

BUCKLEY 
סט צמידים

סט צמידים מבית ״באקלי-לונדון״, כולל 
3 צמידים עדינים בגוונים של זהב צהוב, 

זהב לבן וזהב ורוד.
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Sea - Smadar Eliasaf
JUST BELIEVE צמיד

צמיד עור לגבר העכשווי, משלב סוגר מעוצב וייחודי מצופה 
כסף עליו חרוטות צמד המילים JUST BELIVE ורצועת עור 

בצבע שחור. מתאים לרגעים המיוחדים בחיים.

Sea - Smadar Eliasaf
צמיד מעוצב לגבר

צמיד עור המשלב אלמנט מצופה כסף בו חרוט משפט בכתב 
ידה של המעצבת מ״ברכת הכוהנים״ שנועד להביא שפע וברכה 

אל העולם. מתנה ייחודית עם מחשבה.

Sea - Smadar Eliasaf

 שרשרת ברכת כוהנים
שרשרת מעור איכותי ורך עליו תליון מצופה 
כסף. בצדו האחד מוטבע משפט בכתב ידה 
של המעצבת מ"ברכת הכהנים", מצדו השני 

JUST BELIEVE, נקודת קריסטל שחור 
משלימה את העיצוב הייחודי. מתנה עם 

משמעות לך או ליקירייך!
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Sea - Smadar Eliasaf
צמיד עור ועגילים

LIVE YOUR DREAM
צמיד מרשים, המשלב רצועות עור עדינות בגווני פנינה עם 

 LIVE YOUR אלמנט מצופה זהב 24 קראט, עליו חרוט המשפט
DREAM במרוץ החיים צריך לזכור לנסות להגשים גם חלומות 

גדולים כקטנים. זוג עגילים קלי משקל, בציפוי 24 קראט, 
להשלמת הלוק. 

Sea - Smadar Eliasaf
עגילי קריסטל

CRYSTAL EARRINGS
זוג עגילים קלאסיים למראה יוקרתי בציפוי זהב 

24 קראט, המשובצים באבני קריסטל מבית 
סברובסקי בגוון שמפניה או בגוון יהלום שחור.

Sea - Smadar Eliasaf
טבעת משובצת קריסטל

תכשיט אלגנטי עם נוכחות מרשימה, המשלב 
עור איכותי יחד עם אבן קריסטל אובאלית מבית 
סברובסקי בגוון שמפניה או בגוון היהלום השחור, 

מצופה בזהב 24 קראט.
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Sea - Smadar Eliasaf
צמיד עור ועגילים

LIVE YOUR DREAM

Sea - Smadar Eliasaf
פנינים עם תליון חמסה

שרשרת פניני סברובסקי עדינה עם 
תליון מרשים בשיבוץ קריסטל מבית 

סברובסקי בצורת חמסה, המוכרת 
 כסמל לשמירה מעין רעה.

Sea - Smadar Eliasaf
שרשרת / צמיד עור
וקריסטל סברובסקי

צמיד עור משולב קריסטל מבית סברובסקי. תכשיט יוקרתי, 
עשוי בעבודת יד. משלב עור בגוון אפור כהה או גוון פנינה, אלמנטים 

המצופים זהב 24 קראט ואבן קריסטל בגוון היהלום השחור/זהוב שמפניה 
מבית סברובסקי. את הצמיד המעוצב ניתן לענוד גם כשרשרת.



68

Sea - Smadar Eliasaf
LIVE YOUR DREAM צמיד

METAL BRACELET 
צמיד, המשלב שרשראות בטקסטורות שונות 

יחד עם רשת גמישה ואלמנט מרכזי עליו חרוט 
המשפט Live Your Dream - למען יתגשמו כל 

משאלות ליבנו!
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Sea - Smadar Eliasaf
טבעת ״ניצוצות קריסטל״

CRYSTAL RING
טבעת רשת קלת משקל וגמישה, בה משולבים 

אבני קריסטל זעירים בגווני כחול מבית סברובסקי. 
תכשיט ייחודי זה הופך כל מראה לזוהר ויוקרתי.

Sea - Smadar Eliasaf
זוג עגילי ״ניצוצות הקריסטל״

אבני קריסטל זעירים בגוונים כחולים מבית 
סברובסקי משובצים לתוך עגילים קלי משקל 

המצופים רדיום, מתאים לענידה לאורך כל היום.
מתנה מושלמת לעצמך או למישהי אהובה.

Sea - Smadar Eliasaf

שרשרת “עלה וכוכב”
STAR AND A LEAF NECKLACE
שרשרת קצרה המורכבת מארבע שכבות בעלות טקסטורה 

שונות, אשר יחד עם תליונים אופנתיים בצורת כוכב ועלה 
יוצרים מראה עכשווי ומיוחד.
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START YOUR COLLECTION ON BOARD
Express your story and create your design at pandora.net

UNIQUE AS WE ARE
Celebrating the uniqueness of every woman

START YOUR COLLECTION ON BOARD
Express your story and create your design at pandora.net

UNIQUE AS WE ARE
Celebrating the uniqueness of every woman

START YOUR COLLECTION ON BOARD
Express your story and create your design at pandora.net

UNIQUE AS WE ARE
Celebrating the uniqueness of every woman

 פנדורה
צ׳ארמס

סט צ׳ארמס מכסף סטרלינג הכולל: צ׳ארם 
לבבות מזהב 14 קראט חלול, צ׳ארם פרחים 

חלול בשילוב זהב 14 קראט.
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שרון ויזר
עגילי נטיף קריסטל

שרון ויזר
עגילי נטיף קריסטל

שרון ויזר
גביע הקריסטלים

שרשרת ייחודית בעבודת יד, העשויה מקריסטלים של סברובסקי, 
המחוברים באופן ייחודי ועמיד ויוצרים משטח מרהיב מנצנץ ומרשים. 

התכשיט המדהים מגיע בשני גוונים:
1. קריסטלים שחורים המוצמדים לגביע המצופה זהב 18 קראט.

2. קריסטלי יהלום שחור )כסופים( המוצמדים לגביע בציפוי כסף. 
שרשרת זו מתאימה בדיוק להשלמת המראה של עגילי נטיף קריסטל

 
 שרשרת מיוחדת ונוחה זו ידועה ביכולתה לשדרג כל מראה,

מתאימה הן ליום והן לערב. 
 

אורך הגביע: 6 ס"מ, רוחב 2 ס"מ. אורך השרשרת 30 ס"מ. 

עגיל מרשים ויוקרתי, עשוי כסף טהור בשילוב 
קריסטלים בצבע יהלום שחור תוצרת סברובסקי. 

העגיל עשוי בעבודת יד קפדנית וייחודית. 
כשתענדי את העגיל תתאהבי ביופי ובנוחות. 

העגיל קל משקל באופן מפתיע.
אורך: 5.5 ס"מ.

עשויים גולדפילד בשילוב קריסטלים בצבע 
שמפניה תוצרת סברובסקי. העגיל עשוי בעבודת 

יד קפדנית וייחודית. כשתענדי את העגיל תתאהבי 
ביופי ובנוחות. העגיל קל משקל באופן מפתיע.

אורך: 5.5 ס"מ.
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GABY'S 
צמיד א-סימטרי מעוצב

צמיד א-סימטרי מעוצב, עשוי בעבודת יד ומצופה 
זהב 24 קראט. מתאים לכל בגד ואירוע.

GABY'S 
עגילי ג'יפסי טיפה

בעלי נפח אך קלי משקל, בציפוי 
זהב 24 קראט. אורך כ-4 ס"מ.

GABY'S
שרשרת עניבה

 שרשרת עניבה מעוצבת ומיוחדת מאוד, 
 משדרגת כל הופעה! 

עשויה בעבודת יד ומצופה זהב 24 קראט.
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סיגל גרין
שרשרת הלנה

 שרשרת שכבות עדינה בנויה מ-3 שרשראות.
הראשונה, שרשרת זהב באורך 38 ס"מ שבמרכזה 

חרוז מתכת מרובע זהב.
השנייה, שרשרת עשויה חוט כותנה בצבע קאמל 

באורך 44 ס"מ משולבת אלמנטים בצורת מעוין זהב. 
השלישית, שרשרת חלקה ודקה מצופה תכלת באורך 
49 ס"מ. כל חלקי המתכת מצופים זהב מט 24 קארט. 

אורך כללי של השרשרת 49 ס"מ בתוספת 3 ס"מ 
שרשרת הארכה.

סיגל גרין
עגילי קיוב

עגילים גאומטריים יפהפיים מצופים זהב מאט 24 קארט, 
עשויים 3 מרובעים בסגנון אורבני ייחודי. אורך 3.5 ס"מ.

סיגל גרין
צמיד קריסטלים אופנתי

צמיד חרוזי קריסטל יפיפה משולב בצינורות דקים 
 מצופים זהב 24 קארט. אורך הצמיד 140 ס"מ.
 הצמיד גמיש וניתן לענידה כשרשרת וכצמיד.

קוטר החרוזים 4 מ"מ.
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AMARO
עגילים

עגילים בציפוי זהב אדום 24 קראט בשיבוץ אבני 
טורקיז ואבני סברובסקי.

עגילים קלאסיים בציפוי זהב אדום 24 קראט 
בשיבוץ אבני טורקיז ואבני סברובסקי.

AMARO
עגילים

AMARO
שרשרת תליון חמסה

שרשרת מצופה בזהב 24 קראט משובצת אבני 
סברובסקי ואבני טורקיז. אורך השרשרת 45 ס"מ.

 שרשרת תליון קלאסית בציפוי זהב אדום
24 קראט בשיבוץ אבני טורקיז ואבני סברובסקי.

AMARO
שרשרת תליון קלאסית

AMARO
צמיד

צמיד מצופה זהב אדום 24 קראט המשלב אבני 
טורקיז. אורך הצמיד 15 ס"מ.
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הגר סתת
 צמיד צינורות מלבניים

הצמיד המושלם לכל אירוע! פריט יפהפה ומרשים, 
אלגנטי ובעל נוכחות. עשרה חוטי עור איכותי 

מושחלים בצינורות מתכת מצופים זהב 24 קראט. 
 סוגר חזק ונוח לענידה, גם הוא מצופה זהב.

אורך הצמיד - 18.5 ס"מ. עובי - 3 ס"מ.

הגר סתת
 שרשרת 3 טיפות

שרשרת אלגנטית וייחודית, מעוצבת ומתאימה לכל 
אירוע. שלושה תליונים בצורת טיפה בגדלים שונים 

מצופים זהב 24 קראט וציפוי שחור. בכל טיפה 
משובץ אלמנט סברובסקי בצבע קריסטל או שחור. 

תלויים על 3 שרשראות עדינות.
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הגר סתת
 שרשרת בייסיק לבבות

שרשרת אופנתית וייחודית, מעוצבת ומתאימה לכל 
אירוע. חוליות בדמוי לבבות בציפוי זהב 24 קראט 
בגוון מט המחוברות אחת לשנייה ויוצרות שרשרת 

ארוכה וקלאסית. ניתנת לענידה ארוכה מאד או 
מלופפת על הצוואר פעמיים. מתאימה ליום יום וגם 

לערב, מקסימה בשילוב עם שרשראות נוספות.

הגר סתת
 עגיל ורד

אלגנטיות ושיק באחד. זוג עגילים במראה קלאסי 
עדין ובעל נוכחות. עשויים מתכת מצופה זהב מט 

24 קראט עם מתלה עדין ונח לענידה.
מתאימים ליום יום וגם לערב ומשתלבים מצוין עם 

כל שרשרת או צמיד.
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THE INFINITY NECKLACE
ענידת שרשרת האינפיניטי עם צ'יפ התנ"ך, המצופה זהב 18 קראט, 
עוטפת אותך בהילה ואנרגיה חיובית לצד חיבור למורשת העשירה 

ולעולם הרוחני. עוד משחר ההיסטוריה, סימן האינפיניטי סימל 
חיים, קבלה ואהבה נצחית וכל אלו היו ההשראה לתכשיט המהווה 

מתנה אולטימטיבית לך וליקירייך.
אורך: 42 ס"מ + 5 ס"מ הארכה

THE CIRCLE STAR
שרשרת הכוכב לגברים אשר במרכזה נמצא צ'יפ התנ"ך 

והמצופה רודיום שחור הינה פריט אופנתי בעל הילה חיובית 
העוטפת אותך עם ענידתו על גופך. השרשרת מחברת אותך 

חזרה להיסטוריה ולשורשים, מעניקה תחושת הגנה עם 
נוכחות אופנתית.

אורך: 47 ס"מ + 5 ס"מ הארכה

THE STAR OF DAVID
שרשרת מגן הדוד, עם צ'יפ התנ"ך המתנדנד במרכז, 
מסמלת את החיבור השורשי להיסטוריה, למשפחה 
ולעולם הרוחני. השרשרת, המצופה זהב 18 קראט, 

מעצימה את תחושת השמירה וההגנה
וחוגגת בהרמוניה אחת את היופי המוחשי והרוחני.

אורך: 42 ס"מ + 5 ס"מ הארכה

שם המוצרשם המוצר

שם המוצר

התנ"ך בתוך תכשיטי תנאור מביא משמעות נוספת 
ואחרת לעידן חדש של גילוי וקידמה ומסמל את הקשר 
־הישיר בין כתבי קודש עתיקים לבין ההתקדמות העכש

ווית והעתידנית של האנושות.

התנ"ך בתוך תכשיטי תנאור מביא משמעות נוספת 
ואחרת לעידן חדש של גילוי וקידמה ומסמל את הקשר 
־הישיר בין כתבי קודש עתיקים לבין ההתקדמות העכש

ווית והעתידנית של האנושות.

התנ"ך בתוך תכשיטי תנאור מביא משמעות נוספת 
ואחרת לעידן חדש של גילוי וקידמה ומסמל את הקשר 
־הישיר בין כתבי קודש עתיקים לבין ההתקדמות העכש

ווית והעתידנית של האנושות.

TANAORTANAOR

TANAOR
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*תמונה להמחשה בלבד
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x 10,000
*photo for illustration 

purposes only
*תמונה להמחשה בלבד

the entire bible 
in your jewel

*מקורי ומאומת - כל שבב נבחן 
ונבדק הן על ידי סופר סת"ם מישראל 

והן על ידי מחלקת הננו-טכנולוגיה 
באוניברסיטת תל אביב   

 TANAORTM 10% מהרווחים של*
נתרמים לפיתוח וקידום תחום הננו 

טכנולוגיה בישראל

*תכשיטי TANAORTM נמכרים 
במוזיאונים ברחבי העולם

*ORIGINAL & CERTIFIED - each piece 
of TANAOR™ jewelry has been tested & 
validated by both a Jewish scribe (Rabbi) and 
by Tel-Aviv University Nano Center Facility

*10% of TANAOR™ profits are donated 
to support the development of medicine 
through Nano Technology science in Israel

*TANAOR™ jewelry line is available at 
museums worldwide

TM

TM

TANAORJEWELRY.COM  |  +972-3-7512552  | INFO@TANAORJEWELRY.COM

TANAOR™ is a unique jewelry line that combines 
tradition & innovation, bringing a sense of protection. 

With cutting-edge nano technology, each design 
showcases a nano Bible chip that is engraved with all 929 

chapters of the Bible (including Psalms- “Tehillim”).

TANAORTM היא קולקצית תכשיטים ייחודית המעניקה תחושה 

של שמירה והגנה. באמצעות שימוש בננו-טכנולוגיה, בכל תכשיט 
נמצא שבב קטן המכיל את 929 פרקי התנ"ך )כולל ספר תהילים(

SCAN FOR ILLUSTRATIONסרוק את הקוד להמחשה

YOUR OWN PIECE 
OF HISTORY
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TOUS
CAMILLE ואבן רוז קוורץ

שרשרת דובי
שרשרת TOUS מקולקציית Camille עשויה כסף 

סטרלינג 925 עם תליון אייקון הדובי מרוז קוורץ.

TOUS
CAMILLE ואבן רוז קוורץ 

עגילי דובי 
עגילי TOUS מקולקציית Camille עשויים כסף 

סטרלינג 925 עם אייקון הדובי מרוז קוורץ.

Barcelona • Beijing • Dubai • Hong Kong • Kuala Lumpur • 
Lisbon • Madrid • Mexico City • Miami • Moscow 

• New York • Paris• Riyadh• Rome • Santiago de Chile • 
Shanghai • Tel Aviv • Tokyo • Warsaw
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שעונים
יוקרה שמכתיבה את הקצב
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HUGO BOSS
JET WATCH

HUGO BOSS
TALENT WATCH

שעון הוגו בוס שחור בעל רצועת עור שחורה, כרונוגרף 
מלא, סטופר, גוף השעון מפלדת אל חלד כסופה, 
 זכוכית השעון קריסטל מינרלית למניעת שריטות,

נגד מים 50 מ' צלילה, שנתיים אחריות בינלאומית.

שעון הוגו בוס עם מסגרת מסתובבת, כרונוגרף מלא, 
סטופר, רצועת עור חומה יוקרתית, זכוכית השעון 
קריסטל מינרלית למניעת שריטות, נגד מים 50 מ' 

צלילה, שנתיים אחריות בינלאומית.
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FERRARI
REDREV WATCH 

Redrev לוכד את הריגוש של יום המירוץ עם 
טקסטורת כוורת בולטת בהשראת המבנה המרובד 

של השלד של מכונית מרוץ. עשיר בפרטים, שעון 
הספורט הרב-תכליתי מגיע עם עיצוב צבעוני של 

מד מהירות בין שעה 12 ל-3 בזמן שהחריצים שעל 
הרצועה שואבים השראה מפתח היניקה של מכונית 

מירוץ. שנתיים אחריות בינלאומית.

צמיד מחוטי עור החום של טומי הילפיגר לגבר - 
צמיד נועז וגברי.

TOMMY HILFIGER
COOL CORE
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CASIO
שעון לגבר

שעון קסיו אנלוגי-דיגיטלי בעיצוב קשוח עם סוללה 
ל-10 שנים, עמידות במים עד 100 מטרים, שעון 

עולמי של 29 ערים בעולם, תאורת LED, וזיכרון 
פנימי של 30 רשומות, סטופר, טיימר, 3 שעונים 

מעוררים ושעון מעורר נודניק.

CASIO
שעון ספורטיבי לגבר

 שעון ספורטיבי מבית קסיו עם תצוגת תאריך ויום.
 עיצוב מוגדל בהשראת תחום הצלילה,

עמיד במים עד 100 מטר.

LACOSTE
LACOSTE.12.12 WATCH 

 ,L.12.12 בהשראת חולצת הפולו האייקונית מדגם
שעון Lacoste.12.12 מציג סגנון ספורטיבי. 

הקופסה המודרנית והעיצוב העגלגל מצדיעים 
למורשת של המותג באמצעות רצועת סיליקון 

עם טקסטורת פיקה וגרפיקה של החולצה 
 המפורסמת על גב הקופסה.
שנתיים אחריות בינלאומית.

FOSSIL
שעוני פוסיל לגבר בעיצובים מדהימים 

ומרשימים, בעלי רצועת עור חומה ועמידה. 
עמיד במים. 
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TOMMY HILFIGER
CASUAL SPORT

שעון צמיד פלדת אל חלד של טומי הילפיגר, 
 ,ATM 3 מחוגים בורוד זהב ואפור, נגד מים עד

שנתיים אחריות בינלאומית.
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LACOSTE
CONSTANCE 

שעון אלגנטי לבן של לקוסט עם רצועת עור, מחוגים 
זהובים ומשובץ אבני סברובסקי בפנים. עמיד במים 

עד ATM 3, שנתיים אחריות בינלאומית. 
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CASIO
שעון לאישה חדש

שעון קסיו דיגיטלי לנשים בעיצוב קלאסי רענן, רצועה 
 יוקרתית ונעימה למגע. עמיד במים, עם תאריכון,

שעון מעורר, סטופר וטיימר.
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שוקולד
 ליום מתוק במיוחד 
ולחיוך מתוק מתמיד

LOACKER, PURE GOODNESS!

Loacker Gran Pasticceria: 
Made for a refined pleasure.

www.loacker.it

*למעט פריטים לגביהם קיימת החרגה בתחתית העמוד

 הזול מביניהם

שוקולד
מגוון מוצרים ב-

חינם
FREE

4+1



89 LOACKER, PURE GOODNESS!

Loacker Gran Pasticceria: 
Made for a refined pleasure.

www.loacker.it
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MAX BRENNER
200 גרם

פקאן סיני בקרמל עטוף בנוגט ומגולגל באבקת קקאו.

MILKA
3*270 גרם

מילקה אגוזים כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

חינם ממגוון המוצרים! 
 1+4
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KINDER SURPRISE
2*4 יחידות

ביצי הפתעה מבית קינדר, 8 יחידות המכילות הפתעה
שונה בכל יחידה.

16 יח׳ של 25 גרם שוקולד פרימיום שוויצרי, במילוי אגוזי לוז 
פריכים בטעמים קרמל/מריר.

RAGUSA
400 גרם

ם! 
רי

וצ
המ

ון 
גו

ממ
ם 

ינ
ח

 1
+4
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AMICELLI
400 גרם

גלילי וופל עם מילוי קרם אגוזים מכוסה שוקולד חלב.

GODIVA
2*100 גרם

שוקולד מריר, 72% קקאו.

חינם ממגוון המוצרים! 
 1+4
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מלטיזרס כשר חלבי לאוכלי 
אבקת חלב נוכרי.

MALTESERS
300 גרם

מיקס 30 יחידות שוקולד 
של לואקר בטעמים שונים.

LOACKER 
300 גרם

ם! 
רי

וצ
המ

ון 
גו

ממ
ם 

ינ
ח

 1
+4
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M&M's בוטנים
440 גרם

M&M's קלאסי
440 גרם

מיקס שוקולדים, 25 יחידות.
כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

MINIS
500 גרם

M&M's קריספי
340 גרם

חינם ממגוון המוצרים! 
 1+4
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מיקס טובלרון כשר חלבי 
לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

TOBLERONE
272 גרם

טובלרון כשר חלבי לאוכלי 
אבקת חלב נוכרי.

TOBLERONE
6*100 גרם

ANTHON BERG
שוקולד מרציפן

220 גרם
אנטון ברג מרציפן משובח מצופה שוקולד מריר 

איכותי, ממולא דובדבנים ברום.

ם! 
רי

וצ
המ

ון 
גו

ממ
ם 

ינ
ח

 1
+4
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מיקס לינדור כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

LINDOR
400 גרם

LINDT
500 גרם

מיקס לינדט כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

LINDT
300 גרם

לינדט שוקולד חלב כשר, לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

מומלץ!

ם! 
רי

וצ
המ

ון 
גו

ממ
ם 

ינ
ח

 1
+4
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מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

משקאות
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 Chivas Regal
 Brothers Whisky

וויסקי 1 ליטר

מיושן 12 שנה ומעלה. 

מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

אוזו מבית מזקקת פלומרי.

OUZO ARION
אוזו 1 ליטר
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מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

מוליס
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מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

ג'וני ווקר גולד
וויסקי 1 ליטר
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בלוגה
וודקה 750 מ"ל

מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
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וודקה פרימיום איטלקית.

Roberto Cavalli Summer
Collection 4x50

סט 4 מיניאטורות רוברטו קוואלי
וודקה 50 מ"ל

וודקה פרימיום איטלקית.

ROBERTO CAVALLI

רוברטו קוואלי
וודקה 700 מ"ל

מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
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מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

VAN GOGH
VODKA ACAI

1 ליטר
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מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

הויסקי האמריקאי המפורסם בעולם ואחד 
הויסקים המפורסמים בכלל. מיוצר ברובו מתירס 
ומסונן דרך פחם מעץ מייפל. הגרסה הקלאסית -

מיושנת 4 שנים.

JACK DANIEL'S
 WHISKEY TENNESSEE

ויסקי 1 ליטר

ליקר וויסקי קנדי בטעמים. מבוסס על 
וויסקי בלנדד בתוספת תמצית אגוזי 

פקאן קלויים.

 REVEL STOKE ROASTED
PECAN FLAVOR

ויסקי 1 ליטר

שילוב טעמי דבש עדינים עם 
הטעם המוכר של ג'ק דניאלס.

JACK DANIEL'S
WHISKY HONEY

ויסקי 1 ליטר
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עד גמר המלאי • לברור שע"ח פנה לכלכל הטיסה • החברה רשאית לשנות את 
המחירים ללא התראה מוקדמת • התמונות להמחשה בלבד • מומלץ לבדוק מהי 
הכמות המותרת למכסת פטור לנוסע • המחירים והמבצעים בקטלוג זה תקפים 

לדיוטי פרי JR בטיסות ארקיע בלבד • ט.ל.ח

לידיעתכם: ניתן לשלם בתשלומים
 שאל את הדייל/ת

תקנות מכס, החרגות ושירות לקוחות
מידע לנוסע

מדיניות החזרים:
מדיניות החזרת המוצרים היא בהתאם לחוק הגנת 

הצרכן, תשמ"א- 1981". מעבר לדרישות החוק
• החלפת/החזרה של מוצרים תעשה תוך 90 יום ממועד הרכישה בליווי חשבונית, 

כשהמוצר שלם ובאריזתו המקורית. בהעדר חשבונית יינתן השרות, אך ורק 
במידה וניתן יהיה לשחזר את הרכישה במקום.

 • התמורה שתינתן בעבור החזרה של מוצרים הינה תעודת זיכוי,
שתוקפה שנתיים ממועד קבלתה.

• המוצר יזוכה על פי ערכו הדולרי ביום רכישתו, בניכוי הנחות ומבצעים.
WWW.DUTYFREE.CO.IL :ניתן לצפות במדיניות החזרים גם באתר החברה

• לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים: מוצרי מזון, שתייה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות:
Customercenter@j-r.co.il טלפון 03-9727222, פקס 03-9727273, מייל

פטור ממיסי יבוא:
1 ליטר אלכוהול, 2 ליטר יין, מוצרי טבק וסוגיהם – עד 250 גרם או עד פקט אחד 

לנוסע ) 200 סיגריות בודדות(, 250 מ"ל בשמים
ובנוסף פריטים ומוצרים אחרים לצריכה אישית בערך של 200 $.

מכירת משקאות אלכוהול ומוצרי טבק מותרת לנוסעים מעל גיל 18.
כל חריגה מהכמות המותרת מחייבת תשלום מיסים באחריות הנוסע,

בעת החזרה לארץ.



מכירת משקאות מותרת מגיל 18 ומעלה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!


