
 שופרסלבלעדי ללקוחות  השתתפות במבצעתקנון 
 

 :הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 .קוסמו פארם בע"מ  -" עורכת המבצע"

 בלבד בע"מ שופרסלבחנויות רשת קונים אשר מיועד ללקוחות שופרסל המבצע  -""המבצע
אורביטול, קרמה,  " המשתתפים במבצע:ם מוצריהמאו יותר  מוצרים 2 "(שופרסל)להלן: "

בין התאריכים " לתקנון זה, אוהמופיעים בנספח " ", בייבי כיף , סופטקר, קרליין7נקה 
25.3.2019-27.4.2019 . 

, קרליין, 7" קרמה, אורביטול, נקה כל מוצר תחת המותג  -"מוצרים משתתפים במבצע"
אשר נרכש בתקופת המבצע  לתקנון זה המצורף "א"אשר מופיע בנספח  בייבי כיף , סופטקר"

  .3שנקבעה בפרק 

ם מוצרימה מוצרים ומעלה 2ברשת שופרסל  שירכוש 18מעל גיל אדם כל  -" משתתף"
 להלן.  4ויעמוד בתנאים שנקבעו בפרק  המשתתפים במבצע

₪  59מיקי בקרקס במחיר של כרטיסים למופע ציפי ו 4זכאות לרכישה של עד  –" ההטבה"
  .ההטבהלכרטיס בהתאם לתנאיה של ספקית 

 
 (סמוך לקניון איילון)במתחם שאפיטו שיתקיים  מופע של ציפי ומיקי בקרקס –" המופע"

תוך שימוש רכישת הכרטיסים לתקנון זה. "ב" מפורטים בנספח מועדי המופעים . ברמת גן
 על בסיס מקום פנוי. בהטבה היא 

   
  בע"מ. אינוורטיםחברת  –" ההטבה"ספקית 

 
 פרשנות .2

 המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  2.2
בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט 

 ל דבר ועניין הוראות תקנון זה.השונים, תגברנה לכ

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי  2.3
 פרשנות.

סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני  2.4
 שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.

 תקופת המבצע .3

תקופת " –)להלן  לכול 2019אפריל לחודש  27 ועד ליום  2019 מרץ לחודש 25החל מיום  3.1
 "(.המבצע

מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע,  3.2
 .ללא כל הודעה מוקדמת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי

 אופן ההשתתפות במבצע .4

ומעלה( וכשר לפעולות משפטיות )כהגדרת מונחים אלה  18 ןבגיר )ב והינאשר  ףמשתת 4.1
יהיה רשאי  ( )להלן: "החוק"(1962-בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב

תנאי להשתתפותו במבצע בגיר כהגדרת החוק,  ואינ ףהיה והמשתת להשתתף במבצע.
 להשתתפות במבצע זו. וו/או אפוטרופס והסכמת הורי תקבלהוא 

 "שופרסל" לא כולל לקוחות עסקיים.  ללקוחותההשתתפות במבצע מותרת אך ורק  4.2



מתקיים בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל",  המבצע 4.3

 "שופרסל אקספרס". -" וOnline"שופרסל דיל אקסטרה", "שופרסל שלי", "שופרסל 

מוצרים המשתתפים מה ומעלה מוצרים 2כל משתתף אשר רכש במהלך תקופת המבצע  4.4
 רשתחנויות ב, קרליין, בייבי כיף , סופטקר" 7במבצע: " קרמה, אורביטול, נקה 

בל ספח בקופה של רשת שופרסל, לפיו הוא יכול לממש את יקו אחת ברכישהו שופרסל
מובהר כי לא כרטיסים למופע, על בסיס מקום פנוי.  4לרכוש עד  רשאי יהיה, ההטבה

 תינתן יותר מהטבה אחת לקניה. 

בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו  4.5
 ה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע עורכת המבצע תהי ,כלפי עורכת המבצע

והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת 
 בקשר לאמור לעיל.או שופרסל ו/המבצע 

 :מימושהואופן  ההטבה .5

לשינוי, החלפה ו/או המרה ניתנת לא ההטבה אישית ואינה ניתנת להעברה. ההטבה  5.1
 ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.ההטבה בשווה כסף, אלא בהסכמת ספקית 

יתגלה שלא עמד בתנאי התקנון ו/או כי זכאותו הושגה  אשרזכאי להטבה , כי מובהר 5.2
 תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו. –במעשה מרמה 

למען הסר ספק, מובהר כי רישומי עורכת המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור  5.3
למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים ו/או לכל עניין אחר במסגרת מבצע זה 

 ע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.ולא תישמ

בל ספח בקופה יקו בהתאם לתנאי המבצעאו יותר  יחידות 2נה ק אשרלקוח שופרסל  5.4
ולהזמין ההטבה לממש את , רשאי של רשת שופרסל, לפיו הוא יכול לממש את ההטבה

 *.9066בטל' הכרטיסים באמצעות ספקית ההטבה 

 ספח הקופה לצורך מימוש ההטבה. את הקניה ו לשמור את חשבוניתעל הלקוח  5.5

לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא לקוח שיבחר שלא לממש את ההטבה  5.6
מי שופרסל ו/או תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או 

 .ןמטעמ

מכל סיבה  ,את תנאי המבצע וההטבותעורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות  5.7
הטבות נוספות בתנאים ו/או להוסיף ההטבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת 

 , בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה. ההטבות האמורותעל 

עורכת המבצע אינה ולא רכישת הכרטיסים מכוח ההטבה היא על בסיס מקום פנוי.  5.8
עקב נסיבות שאינן ההטבה ממש את תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת ל

ו/או בקשר עמם בהטבה תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם 
ו/או שופרסל ו/או מי והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע 

 בקשר לכך. מטעמן 

שלא מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית  5.9
למועמד שהשיג זכאותו באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין להעניק ההטבה 

 או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע. 

שלא ההטבות עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם  5.10
 חולקו, לאחר סיום תקופת המבצע.

 הטבות./מבצעים כפל אין 5.11

 .פעמי חד למימושניתנת  ההטבה 5.12

זכאות לקבלת  מקנה, מהמוצרים המשתתפים במבצע ומעלה מוצרים 2של רכישה  כל 5.13
 .בלבדאחת הטבה 

 כללי .6



 8רח' החרש , בכתובת: המבצע עורכת במשרדי לעיון ניתן יהיההרשמי  המבצע תקנון 6.1
 .http://www.neca7.co.il שכתובתו  השרון, ובאתר הוד

עורכת המבצע תהיה רשאית לשנות את  תקנון זה ו/או את תנאי המבצע, מכל סיבה  6.2
 שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי  6.3
ו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה הוא מקבל עליו את הוראותי

 יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו,  6.4
לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת 

להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים,  אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות
הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע, 

 במישרין ו/או בעקיפין.

ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר המבצע,  6.5
המבצע בכל שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של 

אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים 
. ןמטעממי שופרסל ו/או כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או 

לשפות יידרשו ולא ישפו לשאת ולא יידרשו ולא יישאו לא ו/או שופרסל עורכת המבצע 
צאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי משתתף כלשהו, בגין כל הו

 שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.

עורכת המבצע תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל  6.6
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב 

המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, בלתי צפוי שייווצר במהלך 
 ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע וכן על עובדי חברת סנו,  6.7
 שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. שופרסל,

ת כלפי ואחראייהיו לא  שופרסלו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת המבצע 6.8
ו/או לאחר, עקב המבצע ו/או לו לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  הלקוח

 ו/או עקב השתתפותו במבצע ו/או נזק שנגרם במהלך המבצע.קבלת ההטבה בשל 

עשויים להתרחש שיבושים ו/או שהמשתתף במבצע מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו  6.9
ת עורכת המבצע, ואשר יש בהם כדי למנוע הפרעות ו/או תקלות שאינם בשליט

 .לקבל ההטבה או לממש אותהמהמשתתף 

ומי מטעמן,  ן, עובדיהן, מנהליהשופרסלו/או  המשתתף פוטר בזאת את עורכת המבצע 6.10
מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות )או אי ההשתתפות( ו/או 

שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי , ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, בקשר עם ההטבה
 התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע, בכל דרך, או  6.11
הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, 

שד סביר, כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים או באופן המעורר ח
הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין ו/או הפרעה למבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית 
להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה 

 כל דין. בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא עורכת המבצע זכאית על פי 

המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את  6.12
, מיד עם ןמטעמו/או מי  ןו/או עובדיה ןאת מנהליהשופרסל ו/או עורכת המבצע ו/או 

דרישה ראשונה לעשות כן, בגיל כל נזק )לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, 
רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן והוצאות, מכן נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי 

מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, 
הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, בקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות 

יזו מהוראות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של א
 תקנון זה. 

 ביטול המבצע .7
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 וכול עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע ו/או את המבצע 7.1
בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, 

מכל  שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע את היכולת להשתתף במבצע
סיבה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת המבצע רשאית לשנות את מבנה, 
תוכן, נהלי ותקופת הפעלות, תאריך המבצע, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג 

בדבר  לפרסום הודעה, והכול, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף ההטבותוכמות 
 .השינוי

ס לתוקפו באופן מיידי והודעה על כך תפורסם מובהר, כי שינוי כאמור לעיל, יכנ  7.2
 בהתאם.

 אחריות .8

שאו ילא י ןמי מטעמשופרסל ו/או כי עורכת המבצע ו/או מוסכם למען הסר כל ספק,  8.1
מכל סיבה שהיא )לרבות אך לא רק  כל תקלה אחרת וזאתבשל בכל אחריות שהיא 

 כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בציוד מחשב כלשהו(. 

 המבצע כתהיה עורת, בלתי צפוי כאמור עאירוו/או במקרה של תקלה ו/או טעות  8.2
לשנות כל תנאי  מבצע ו/אולבטל את ה ,הבלעדי והמוחלט ה, עפ"י שיקול דעתתרשאי

ו/או  לחלוקהההטבות לרבות, כמות  מתנאי המבצע )ע"י הוספה, גריעה או שינוי(,
כל את ותחייב  מבצעתיחשב כתוספת לתקנון ה ,כל פעולה כאמור .ןו/או שיעור ןמהות

 .פיםמשתתה

ת לכל עיכוב במועדים הקבועים ואחראי הנתהי לאאו שופרסל /וכן, עורכת המבצע  כמו 8.3
לרבות אסונות טבע, מלחמה,  ןאשר מקורו בגורמים שאינם בשליטת הז מבצעב

 וכדומה. כלשהו שלישי צדשביתה, פעולה רשלנית ו/או של 

שופרסל פוטר את עורכת המבצע ו/או  הואומתחייב בזאת כי  מצהיר, םמסכי המשתתף 8.4
, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין ןכל מי מטעמו/או 

 .ןמבצע ולתוצאותיהתקלות בל

 קניין רוחני .9

כל זכויות הקניין הרוחני במבצע )כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם  9.1
ו/או  או לצורך המבצע( הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע/שימוש במסגרת ו

 .שופרסל

 פרטיות .10

עורכת ישמשו את  לעורכת המבצע ושופרסלהפרטים אשר נמסרו שמשתתף מסכים ה 10.1
. שימוש כזה במידע לא ההטבותלשם ניהול המבצע ו/או מסירת המבצע ושופרסל 

לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות עורכת המבצע ושופרסל ייחשב כפגיעה בפרטיות, ו
 בשל פעילות זו. 

אם אותו משתתף  אולם)שום חובה חוקית למסור את המידע  המשתתף עללא חלה  10.2
יימנע מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף במבצע(, ומסירת המידע נעשית 

 על פי רצונו החופשי ובאישורו.

 דין, שיפוט והתיישנות .11

וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט  הדין החל על תקנון זה 11.1
יפו. תקופת ההתיישנות -הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

 לכל תביעה הקשורה למבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת המבצע.

ולא  למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקית גרידא, 11.2
לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה  224כהגדרתה בסעיף כהגרלה ייחשב 

 אינה תלויה בגורל.

 שאלות ובירורים .12

  eti@sano.co.ilלבירורים שאלות  ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:

 



 נספח "א"

 המוצרים המשתתפים במבצע
 

 תאור פריט ברקוד

ח.דבש 500קרמה ק.גוף                      1791189  

קלאסי 500קרמה ק.גוף                      5425783  

פסיפלורה 500קרמה ק.גוף                   5427947  

מאסק 500קרמה ק.גוף                       7290013268464  

פרח וניל 500קרמה ק.גוף                   7290014397156  

לחות מוגברת 500קרמה ק.גוף                7290107280839  

רגיל-לחות לשיער קרמה                     5426568  

יבש-לחות לשיער קרמה                      5426575  

צבוע-לחות לשיער קרמה                     5426582  

 לחות לשיער לגבר                          5427770

 לחות לשיער מתולתל קרמה                   5427787

 לחות לשיער פסיפלורה קרמה                 5427961

מ 750ת.רחצה קרמה                       5424694  ל"

מ 750ת.רחצה קרמה דבש                   5426360  ל"

מ750ת.רחצה קרמה פסיפלורה               5427923  ל"

מאסק750ת.רחצה קרמה                       7290013269560  

וניל 750ת.רחצה קרמה                      7290107280167  

750ת.רחצה קרמה                   7290107280198  פרח מים 

לחות מוגברת 750ק.רחצה קרמה               7290108354935  

פצ'ולי לבנדר קרמה ספא אלסבון             4731281  

 ספא אלסבון וניל קוקוס קרמה               4731298

 קרם ידיים רגיל קרמה                      4731120

 קרם ידיים יבש קרמה                       4731137

 ק.ידיים יבש במיוחד קרמה                  7290107280273

מ 500ת.רחצה קרמה                       5425455  ל"

מאסק500ת.רחצה קרמה                       7290013269553  

וניל 500ת.רחצה קרמה                      7290107280174  

פרח מים 500ת.רחצה קרמה                   7290107280204  

7290013848635                ' קרמה א.טאצ 700שמפו רגיל   

7290013848642                 ' קרמה א.טאצ 700שמפו יבש   

7290013848659                ' קרמה א.טאצ 700שמפו צבוע   

7290013848666              ' קרמה א.טאצ 700שמפו מתולתל   

 שמפו IN2קרמה א.טאצ 700 1'                7290013848673

7290013848680                ' קרמה א.טאצ 700קונ' רגיל   

7290013848697                 ' קרמה א.טאצ 700קונ' יבש   

7290013848703                ' קרמה א.טאצ 700קונ' צבוע   

7290013848710              ' קרמה א.טאצ 700קונ' מתולתל   

7290014397118                ' קרמה א.טאצ 400קונ' צבוע   

7290014397125              ' קרמה א.טאצ 400קונ' מתולתל   

מ150קרמה ספרי פרח מים                  7290013268228  ל"



מ150קרמה ספרי קלאסי                    7290013848970  ל"

מ150קרמה דאו' ספרי הגנה מוגברת         7290108350968  ל"

גרם65קרמה סטיק קלאסי                     7290013848925  

גרם65קרמה סטיק מאסק                      7290013848932  

גרם65קרמה סטיק אורכידאה                  7290013848949  

גרם65קרמה סטיק הגנה מוגברת               7290108350982  

מ75קרמה רולאון פרח מים                 7290013268235  ל"

מ75קרמה רולאון קלאסי                   7290013848888  ל"

מ75קרמה רולאון מאסק                    7290013848895  ל"

מ75קרמה רולאון אורכידאה                7290013848901  ל"

מ75קרמה רולאון הגנה מוגברת             7290108350975  ל"

 מארז קרמה פרח מים 2018                   7290013848482

 אורביטול מנטול בודד                      286457

 אורביטול סודה בודד                       289571

 אורביטול שלישיה סודה                     133645

 אורביטול שלישיה מנטול משחת שיניים        5423871

מברשות 2צמד הלבנה+                       5425097  

מברשות 2צמד אלפין+                       7290012116605  

 מברשת מדיק ירוק                          7290011765330

 מברשת ריביבינג בורדו                     7290011765361

אינטרדנטלמברשת                           7290012116841  

 רביעית מגב' בובספוג מבושם                7290011877828

 אורביטול הלבנת שיניים                    5423543

 אורביטול אלפיין פרש                      5425745

מ 500מי פה טריפל ורוד                  7290011877910  ל"

מ 500מי פה טריפל כחול                  7290011877927  ל"

מ 250מי פה ילדים בובספוג               7290012117626  ל"

 מברשת שינניות 980                        7290012115035

 מברשת שינניות 808                        7290012117831

 אורביטול ילדים משחת שיניים               289595

מ 500אורביטול מי פה                    5423505  ל"

ליטר כשר לפסח 1מי פה                     5424472  

 מברשת חשמלית בובספוג                     7290010883059

 מברשת חשמלית פיות                        7290108350746

ילדיםמברשת  0-4                          7290011765323  

 אורביטול קיד בטעם מסטיק                  5426865

 מברשות דימונד צהוב 2                     7290011765309

 מברשת ילדים+שעון                         7290011765316

ג 70מ.שיניים ב.ספוג ענבים              7290011765446  ר"

 מברשת בוב ספוג                           7290011765453

 רביעיית מברשות אורביטול                  7290012116612

 צמד מברשות בוב ספוג+פיגורינה             7290013268440

 אורביטול טריפלאקשן                       7290013268822

שיניים פיותמברשת                         7290013269836  

 שלישיית מברשות אורביטול                  7290014397200



מ 750שמפו מניונים נקה                  7290108355000  ל"

מ 750קונ' מניונים נקה                  7290108355017  ל"

7290108355024                 2 מ 750מניונים נקה  1-ב  ל"

מ750אלסבון מניונים נקה                 7290108355031  ל"

שמפו יבש אדום-7נקה                       7290001136294  

שמפו רגיל ירוק-7נקה                      7290001136287  

שמפו צבוע כתום-7נקה                      7290004146986  

מתולתל סגולשמפו -7נקה                    7290008443630  

טורקיז 1-ב2שמפו -7נקה                    7290001136300  

מרכך יבש-7נקה                      7290008443616  אדום  

מרכך רגיל ירוק-7נקה                      7290001136683  

מרכך צבוע כתום-7נקה                      7290004146993  

מרכך מתולתל סגול-7נקה                    7290008443647  

מ750שמפו שמנים  7נקה                   7290108355154  ל"

מ750מרכך שמנים  7נקה                   7290108355161  ל"

7290000149615                 4 X נקה מוצק קלאסי תינוק 

7290011115289                  4 X אסי סגולנקה מוצק קל  

7290011115258                  4 X נקה מוצק קלאסי ירוק 

7290011115203                  4 X נקה מוצק קלאסי ורוד 

7290011115265                  4 X נקה מוצק ארומה לילך 

7290011115241                  4 X נקה מוצק ארומה ורוד 

7290011115296                  4 X נקה מוצק לחות לבנדר 

7290011115159                  4 X נקה מוצק לחות פרחים 

7290011115272                  4 X נקה מוצק לחות צמחים 

מ500נקה שלישיה כחול פרחי מים           7290104961304  ל"

מ500שיאה נקה שלישיה שחור חמאת          7290104961991  ל"

מ500נקה שלישיה ורוד ורד מאסק           7290104962004  ל"

מ500נקה שלישיה ירוק תפוח וניל          7290104962011  ל"

 נקה שלישיה מהדורת אביב                   7290104964305

מלפפון ליים 750נקה תחליב                 7290104961205  

קוקוס יסמין 750נקה תחליב                 7290104961243  

וניל מאסק 750נקה תחליב                   7290104961250  

ל' ירוק אלוורה1נקה תחליב                 7290001136362  

ל' ורוד ורד יסמין1נקה תחליב              7290001136799  

ן קמומילל' לב1נקה תחליב                  7290001136973  

ל' סגול לבנדר1נקה תחליב                  7290011115166  

ל' וניל שקד1נקה תחליב                    7290011115173  

ירוק אלוורה 750נקה תחליב                 7290104960338  

ורוד ורד יסמין 750נקה תחליב              7290104960246  

לבן קמומיל 750נקה תחליב                  7290104960239  

סגול לבנדר 750נקה תחליב                  7290104960253  

וניל שקד 750נקה תחליב                    7290104960352  

מ750נקה תחליב שמנים                    7290108355147  ל"

מועשר לחות ס.נוזלי-דרמפון                7290005477669  

סבון נוזלי ליטר-דרמפון                   7290002768074  

סבון אמבט נוזלי-בת אורן                  7290002768159  



שלישיה מניונים 7נקה                      7290108350777  

מ 400ק.לחות רגיל -קרליין               7290006789631  ל"

מ 400ק.לחות יבש -קרליין                7290006789648  ל"

מ 400ק.לחות צבוע -קרליין               7290006789624  ל"

מ 400ק.לחות מתולתל -קרליין             7290006789655  ל"

מ 400ק.לחות לתלתול טבעי -קרליין        7290006789617  ל"

לשיער רגיל-שמפו קרליין                   7290006788009  

לשיער יבש-קרליין שמפו                    7290006788016  

לשיער צבוע-קרליין שמפו                   7290006788023  

לסירוק קל-קרליין שמפו                    7290006788054  

של'על תלתלים-קרליין שמפו                 7290006788030  

ב 2-קרליין שמפו 1                        7290006788689  

למנ'קשקשים-קרליין שמפו                   7290006788672  

לשיער רגיל-קרליין מרכך                   7290006788061  

לשיער יבש-קרליין מרכך                    7290006788078  

לשיער צבוע-מרכך קרליין                   7290006788085  

שליטה על תלתלים-קרליין מרכך              7290006788092  

 נושם ספריי אינויזיבל                     7290104962578

7290006788467                  ACTIVE נושם ספריי בורדו 

7290006788481                  SUNRISE נושם ספריי כתום 

7290006788504                   OXYGEN נושם ספריי סגול 

7290006788498                     PURE נושם ספריי ורוד 

7290006788450                     SENSITIVE נושם ספריי 

אלומיניום 0%נושם ספריי                   7290104962660  

7290006788474                     AQUA ריי כחולנושם ספ  

דאו ספריי-נושם בנות                      7290104962110  

7290006788351                      AQUA נושם סטיק כחול 

7290006788368                   SUNRISE נושם סטיק כתום 

7290006788382                    OXYGEN נושם סטיק סגול 

7290006788375                      PURE נושם סטיק ורוד 

7290006788337                  SENSITIVE נושם סטיק לבן 

דאו סטיק-נושם בנות                       7290104962127  

 נושם רול און אינויזיבל                   7290104962585

7290006788405                ACTIVE  און בורדונושם רול  

7290006788412                   AQUA נושם רול און כחול 

7290006788429                 SUNRIS נושם רול און כתום 

7290006788443                 OXYGEN נושם רול און סגול 

7290006788436                   PURE נושם רול און ורוד 

7290006788399                    SESITIVE נושם רול און 

מ 750ת.רחצה ביבי כיף                   3015450  ל"

מ 750בייבי כיף אלסבון                  5424779  ל"

3015467                      ' ל1תחליב בייבי כיף   

ליטר1בייבי כיף אלסבון                    5425998  

 בייבי כיף רביעיה מבושם                   3015474

 רביעיה ל.מבושם בייבי כיף                 7290012823428

מ 750בוב אלסבון קמומיל                 7290011765422  ל"



מ 750פיות אלסבון קמומיל                7290012116063  ל"

מ 750אלוורה  אלסבון פיות               7290012116070  ל"

מ 750בוב ספוג שמפו                     7290011765392  ל"

מ 750בוב ספוג שמפו+קונ'                7290011765408  ל"

מ750בוב ספוג קונ'                      7290011765415  ל"

מ 750פיות שמפו לשיער                   7290012116025  ל"

מ 750פיות מרכך לשיער                   7290012116032  ל"

7290108352702                       3X48 מגב' בוב ספוג 

 קרם להתרת קשרים כיף פיות                 7290108350647

 ב.ספוג קרם מעצב                          7290108350708

לתנוקטלק בייבי כיף                       295589  

דמע-בייבי כיף שמפו אל 750                5424793  

5425547                       ' ל1בייבי כיף שמפו   

5426018                       ' ל2אלסבון ביביכיף   

מ 500ביבי כיף ק.גוף                    5428982  ל"

5428999                    ' מל 500בייבי כיף שמן   

מ 100קרם גירויים             7290011877446  ל בייבי כיף"

 ספוג בייבי כיף                           286495

 סופטקר מגב מבושם*4                       7290104963001

 סופטקר מגב ל.בישום*4                     7290104963018

ליטר1א.ס.עדין -סופטקר                    7290104963216  

ליטר1א.ס.קלסי -סופטקר                    7290104963223  

ליטר1שמפו אלדמע -סופטקר                  7290104963650  

ליטר1לתינוק  1ב2-סופטקר                  7290104963667  

7290008443265                       ' ל2אל סבון -סופטקר  

מ 500שמן תינוקות -סופטקר               7290104963155  ל"

מ 500קרם גוף -סופטקר                   7290104963162  ל"

מ 100מ.החתלה לתינוק -סופטקר            7290104963179  ל"

מ 500שמפו קצף אלדמע -סופטקר            7290104963186  ל"
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "בנספח "

 הופעות ומיקום הופעות מועדי
 



 במתחם שאפיטו, סמוך לקניון איילון ברמת גן 27.4.19ועד  14.4.19כל ההופעות תתקיימנה בין התאריכים 
 על פי המפורט להלן:

 
 


