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מד לחץ דם לזרוע מטריקס 1000 
ברקוד: 7290013575272

ירפא :  31303
מק”ט:  2049

מד לחץ דם
 לפרק כף היד מטריקס 200

ברקוד: 7290008612340
ירפא: 78977
מק“ט: 2037

מד לחץ דם לזרוע מטריקס 300
ברקוד: 7290013575265

ירפא: 31297
מק“ט: 2048 

מד לחץ דם לזרוע מטריקס 100
ברקוד: 7290013575302

ירפא: 58607
מק“ט: 2041

מדי לחץ דם
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שנאי למד לחץ דם 
7290008612371

ירפא: 54572
מק"ט: 2033 

 

שרוול למד לחץ דם                          
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
רגיל |2019| 54659 | 7290008612104
ילד |2018| 54660 | 7290008612104
7290008612104 | 52306 |2021| XXL

מד חמצן בדם מטריקס 10
ברקוד: 7290015435116

ירפא: 58667
מק"ט: 2090 

 

מד חמצן בדם מטריקס 20
ברקוד: 7290015435123

ירפא: 58675
מק"ט: 2091 
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מכשיר אינהלציה
ברקוד: 7290005380372

ירפא: 00584
מק"ט: 1535 

מכשיר אינהלציה ילדים
 ברקוד: 7290005380389

ירפא: 87721
מק"ט: 1538

מכשיר אינהלציה קומפקטי
 ברקוד: 7290013575814

ירפא: 62452
מק"ט: 1532

מכשיר אינהלציה נייד
 ברקוד: 7290013575333

ירפא: 50938
מק"ט: 1536 

מכשור רפואי
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מכשיר אדים קרים
ברקוד: 7290008612593

ירפא: 89430
מק"ט: 1539

מכשיר אדים קרים ארומתרפי
ברקוד: 7290013575227

ירפא: 29074
מק"ט: 1540

סט למכשיר אינהלציה                          
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
מבוגר |1525| 84674 | 7290008612067
ילד'     |1524| 84674 | 7290008612067

מכשור רפואי
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משקל אולטרה דק
ברקוד: 7290005381232

ירפא: 26585
מק"ט: 2081

משקל דיאגנוסטי
ברקוד: 7290005381911

ירפא: 10482
מק"ט: 2084

משקל אדם סילבר
ברקוד: 7290008612272

ירפא: 72327
מק"ט:2083 

משקלים



     
www.mfcl.co.il | 08-9999399 :מ. פיינגרש ושות‘ בע”מ| טל

משקל זכוכית דיגיטלי חדש
ברקוד: 7290013575487

ירפא: 54784
מק"ט: 2086

משקל אדם דיגיטלי
ברקוד: 7290008612272

ירפא: 72327
מק"ט:2083 

משקל הלו קיטי
ברקוד: 7290013575883

ירפא: 22278
מק"ט:2082 

משקלים
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מד חום לרקה
ברקוד: 7290005381898

ירפא: 11089
מק"ט: 1873 

מד חום לאוזן אינפרא-רד 
ברקוד: 7290008612494

ירפא: 86892
מק"ט: 1870 

סילון מים דנטלי לניקוי השיניים
מדיק ג'ט 

ברקוד: 7290015435857
מק"ט: 0556  

מדי חום
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מד חום אינפרא-רד ללא מגע
ברקוד: 7290013575319

ירפא: 37513
מק"ט: 1880

מד חום דיגיטלי 
ברקוד: 7290013575258

ירפא: 37514
מק"ט: 1879 

מד חום מהיר וגמיש 
ברקוד: 7290008612531

ירפא: 87233
מק"ט:1872 

מד חום צבעוני
ברקוד: 7290005380440

ירפא: 37482
מק"ט: 1818

מדי חום
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מד חום  דיגיטלי- הלו קיטי
ברקוד: 7290013575876

ירפא: 22277
מק"ט: 1878

מד חום דיסני צעצוע של סיפור
ברקוד: 7290008612760

ירפא: 22519
מק"ט: 1875

מד חום דיסני גמיש- פו הדוב
ברקוד: 7290008612814

ירפא: 22517
מק"ט: 1877

מדי חום
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מכשיר טנס דיגיטלי 4 אלקטרודות
ברקוד: 7290015435482

ירפא: 24265
מק"ט: 2068

מכשיר טנס דיגיטלי
ברקוד: 7290008612401

ירפא: 29073
מק"ט: 2055

מכשירי טנס
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מושב שיאצו
ברקוד: 7290005381935

ירפא: 21114
מק"ט: 2057

מושב עיסוי עם קירור 
ברקוד:7290013575470

ירפא: 36087
מק"ט: 2066

מושב עיסוי
ברקוד: 7290005381928

ירפא: 21113
מק"ט:2056

מזרן עיסוי 10 מנועים 
ברקוד: 7290013575043

ירפא: 42651
מק"ט: 2067 

מכשירי עיסוי
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משענת בריאות
ברקוד:7290005380396

ירפא: 52068
מק"ט: 2064

משענת גב ארגונומית
ברקוד: 7290013575050

ירפא: 29540
מק"ט: 2060

מכשיר מסג‘ר טפיחות לצוואר 
ברקוד:7290013575081

ירפא: 31756
מק"ט: 2059 

מכשיר עיסוי מדיק ספא
ברקוד:7290008612685

ירפא: 38060
מק"ט: 2063 

מכשירי עיסוי
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מכשיר מסג‘ר לצוואר
ברקוד: 7290008612746

ירפא: 84878
מק"ט: 2053 

מסג’ר לצוואר עם רמקולים
ברקוד: 7290005381164

ירפא: 34545
מק"ט: 2054

מיני מסג‘ר 
ברקוד: 7290008612692

ירפא: 82578
מק"ט: 2051

אמבט עיסוי לרגליים
ברקוד: 7290005380358

ירפא: 52311
מק"ט: 2038

מכשירי עיסוי
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ערכת הריון מדיטסט גולד 
ברקוד: 7290005381720

ירפא: 24835
מק"ט: 2071

ערכת ביוץ מדיטסט 
ברקוד: 7290005380655

ירפא: 18630
מק"ט: 2073

זוג ערכת הריון גולד
ברקוד: 7290005380914

מק"ט:2719

זוג ערכת ביוץ מדיטסט 
ברקוד: 7290008612180

מק"ט: 2743

ערכות ביוץ והריון
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מגן לעקב מסיליקון                          
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
7290015435635 | 61776 |3814  S   35-38
7290015435642 | 61784 |3815  M 39-42
7290015435659 | 61812 |3816  L   43-46

מוצרים לכף הרגל מסיליקון

מפריד אצבעות מסיליקון                         
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
7290015435673 | 62008 |3820  S 
7290015435680 | 62389 |3821  M 
7290015435697 | 62398 |3822  L

מגן אנטומי לבוהן מסיליקון
ONE SIZE

ברקוד: 7290015435703
ירפא: 62399
מק"ט: 3824

תומך לכרית כף הרגל מסיליקון
ONE SIZE

ברקוד: 7290015435666
ירפא: 61820
מק"ט: 3818
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מדרס סיליקון +תמיכה לקשת
מק”ט        ירפא                    ברקוד                
7290015435574 | 61603 |3807      XS 35-36
7290015435581 | 61607 |3808        S 37-38
7290015435598 | 61694 |3809       M 39-40
7290015435604 | 61695 |3810        L 41-42
7290015435611 | 61735 |3811      XL 43-44
7290015435628 | 61774 |3812    XXL 45-46

מדרס אנטומי מסיליקון
מק”ט        ירפא                    ברקוד            
7290015435512 | 61584 |3800      XS 35-36
7290015435529 | 61598 |3801        S 37-38
7290015435536 | 61599 |3802       M 39-40
7290015435543 | 61600 |3803         L 41-42
7290015435550 | 61601 |3804       XL 43-44
7290015435567 | 61602 |3805    XXL 45-46

מוצרים לכף הרגל מסיליקון



     
www.mfcl.co.il | 08-9999399 :מ. פיינגרש ושות‘ בע”מ| טל

גרב מתחת לברך  AD לחץ 2
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
7290005380051 | 55099 |3706| II
7290005380068 | 55100 |3707|III
7290005380075 | 55101 |3708|IV
7290005380082 | 55102 |3709| V
7290005380099 | 55103 |3710| VI

גרב שלם AG לחץ 2      
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
7290005380112 | 55106 |3712| II
7290013575821 | 55109 |3713| III
7290005380259 | 55117 |3714| IV
7290005380266 | 55118 |3715| V
7290013573913 | 55120 |3716| VI

גרב מכנס להריון ATU לחץ 1 
             מק”ט        ירפא                    ברקוד              
7290013575975 | 55168 |3724| II
7290013575982 | 55169 |3725| III
7290013575999 | 55170 |3726| IV
7290013575838 | 55171 |3727| V
7290013575845 | 55172 |3728| VI

גרב מכנס AT לחץ 2 
             מק”ט        ירפא                    ברקוד               
7290013575920 | 55121 |3718| II
7290013575937 | 55163 |3719| III
7290013575944 | 55164 |3720| IV
7290013575951 | 55165 |3721| V
7290013575968 | 55167 |3722 |VI

גרביים אלסטיים
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גרביים לטיסה- שחור 
             מק”ט        ירפא                    ברקוד                
7290005380013 | 55094 |3700| II
7290005380020 | 55095 |3701| III
7290005380037 | 55096 |3702| IV
7290005380228 | 55097 |3703| V
7290005380044 | 55098 |3704| VI

גרביים לטיסה
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חוזק
מקס‘ חזקבינוני

מאוד

גומי למתיחה 
מק”ט        ירפא                    ברקוד              
צהוב  |1911| 52297 | 7290013575104
אדום  |1912| 52298 | 7290013575111
ירוק   |1913| 52299 | 7290013575128
כחול  |1914| 52300 | 7290013575135
שחור |1915| 52301 | 7290013575142

כדור סיליקון 
מק”ט        ירפא                    ברקוד                 
צהוב |1929| 74456 |   7290015435079
ירוק  |1930| 58221 |   7290015435086
כחול |1931| 58222 | 72900115435093
אדום |1932| 58223 |   7290015435109

רך
במיוחד

בינוני
חזקרך

חזק

קל

מוצרי כושר ופיזיותרפיה
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מוצרי כושר ופיזיותרפיה

כדור פילאטיס  
               

23 ס”מ | 1916 | 82712 | 7290013575760
45 ס”מ |  1919| 74455 | 7290013575647

55 ס“מ |  1920| 48915 | 7290013575654 | מתאים לגובה 140-160 ס“מ
65 ס”מ |  1921| 48919 | 7290013575661 | מתאים לגובה 160-180 ס“מ  

75 ס”מ |  1922| 48921 | 7290013575678 | מתאים לגובה 180 ס“מ + 
85 ס”מ |  1918| 74454 | 7290013575685
95 ס“מ |  1917| 74453 | 7290013575630

     מק”ט        ירפא                    ברקוד                  
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חזק

חזק
מאוד

   גומיית כושר- שמיניה 
ברקוד: 7290013575739

ירפא: 48911
מק"ט: 1926

גומיית כושר- שמיניה
ברקוד:7290013575746

ירפא: 48913
מק"ט: 1927

גומיית כושר- שמיניה 
ברקוד: 7290013575753

ירפא: 48914
מק"ט: 1928 

חזק בינוני

קל

קל

בינוני

גומי לכושר 
מק”ט        ירפא                    ברקוד              
צהוב  |1923| 48908 | 7290013575692
אדום  |1924| 48909 | 7290013575708
ירוק   |1925| 48910 | 7290013575715
כחול  |1935|      -      | 7290013575722

מוצרי כושר ופיזיותרפיה
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HRM117 מד דופק
ברקוד: 7290005381133

ירפא: 57233
מק"ט: 2044

HRM118 מד דופק
 ברקוד: 7290013575005

ירפא: 36510
מק"ט: 2042

מד צעדים סולארי
ברקוד: 7290005381393

ירפא: 72337
מק"ט: 2047

מוצרי כושר
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חגורת גב פעילה עם סיליקון
מק”ט        ירפא                    ברקוד               

7290005380129| 53757  |3600| S
7290005380136 | 53781 |3601| M 
7290005380143 | 53782 |3602| L
7290005380150 | 53758 |3603| XL
7290005380167 | 53759 |3604| XXL  

מגן ברך פעיל עם סיליקון
מק”ט        ירפא                    ברקוד              

7290005381997| 53774  |3625| S
7290008612005 | 53775 |3626| M 
7290008612012 | 53776 |3627| L
7290008612029 | 53777 |3628|XL
7290008612036 | 53778 |3629| XXL  

מגן קרסול פעיל עם סיליקון
מק”ט        ירפא                    ברקוד               

7290005381089 | 53764 |3615| S
7290005381096 | 53765 |3616| M 
7290005381102 | 53766 |3617| L
7290005381119 | 53767 |3618| XL
7290005381126 | 53768 |3619| XXL  

מוצרי אורטופדיה עם סיליקון
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מגן שורש כף היד עם סיליקון (ימין) 
מק”ט        ירפא                 ברקוד              

7290005380235|53763|3610|S
7290005380310|53785|3611|M 
7290005380327|53786|3612|L
7290005380334|53787|3613|XL
7290005380341|53788|3614|XXL  

מגן שורש כף היד עם סיליקון (שמאל)
מק”ט        ירפא                    ברקוד            

7290005380174|53760|3605|S
7290005380181|53761|3606|M 
7290005380198|53783|3607|L
7290005380204|53762|3608|XL  
7290005380211|53784|3609|XXL  

מגן מרפק פעיל עם סיליקון
מק”ט        ירפא                    ברקוד              

7290005381942| 53769 |3620 | S
7290005381959 | 53770 |3621| M 
7290005381966 | 53771 |3622| L
7290005381973 | 53772 |3623| XL
7290005381980 | 53773 |3624| XXL  

מוצרי אורטופדיה עם סיליקון
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מגן ברך
מק”ט        ירפא                    ברקוד               

7290015435154 | 73343 | 3500 |S
7290015435161 | 73356 | 3501 |M 
7290015435178 | 73355 |3502  |L
7290015435185 | 73358 | 3503 |XL
7290015435192 | 73359 |3504  |XXL  

מגן מרפק
מק”ט        ירפא                    ברקוד              

7290015435253 |73361 | 3510 | S
7290015435260 |73390 | 3511 | M 
7290015435277 |73506 | 3512 | L
7290015435284 |73574 | 3513 | XL
7290015435291 |73774 | 3514 | XXL  

מגן שורש כף היד
מק”ט        ירפא                    ברקוד             

7290015435406 |85423 | 3523 | S
7290015435413 |85424 | 3524 | M 
7290015435420 |85430 | 3525 | L
7290015435437 |85431 | 3526 | XL
7290015435444 |85432 | 3527 | XXL  

מוצרי אורטופדיה
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מגן קרסול
מק”ט        ירפא                    ברקוד               

7290015435208 | 85394 |3505 | S
7290015435215 | 85404 |3506 | M 
7290015435222 | 85405 |3507 | L
7290015435239 | 85421 |3508 | XL
7290015435246 | 85422 |3509 | XXL  

חגורת גב
מק”ט        ירפא                    ברקוד               

7290015435352 |73802 |3520 | S/M 
7290015435369 |73803 |3521 | L/XL
7290015435376 |73804 |3522 | XXL  

 ONE SIZE -תומך לפיקת הברך

ברקוד: 7290015435451
ירפא: 73809
מק"ט: 3528

מוצרי אורטופדיה
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מגן יד
   מק”ט        ירפא                      ברקוד           
7290015435307 | 73784 | 3515| S
7290015435314 | 73798 | 3516| M 
7290015435321 | 73799 | 3517| L
7290015435338 | 73800 | 3518| XL
7290015435345 | 73801 | 3519|XXL  

 ONE SIZE-תומך צוואר מספוג

7290015435475
ירפא: 44260
מק"ט:3530

 ONE SIZE -מגן מרפק לטניס

ברקוד: 7290015435468
ירפא: 73810
 מק"ט: 3529

מוצרי אורטופדיה
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פלסטר שקוף 100 יח'
ברקוד: 7290005381027

ירפא: 16273
מק"ט: ש0317

פלסטר שקוף 40 יח'
ברקוד: 7290005381010

ירפא: 32188
מק"ט: ש0316

פלסטר חום 100 יח'
ברקוד: 7290005381027

ירפא: 16273
מק"ט: ח0317

פלסטר חום 40 יח'
ברקוד: 7290005381010

ירפא: 32188
מק"ט: ח0316

מוצרי חבישה
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פלסטר בד בגליל 2.5
ברקוד: 7290005380723

ירפא: 17645
מק"ט: 0307

פלסטר מיקס 48 יח'
ברקוד: 7290008612166

ירפא: 85263
מק"ט: 0333 

פלסטר בד בגליל 1.25
ברקוד: 7290005380716

ירפא: 17644
מק"ט: 0306

פלסטר אלוורה 25 יח'
ברקוד: 7290005381850 

ירפא: 02693
מק"ט: 0347

מוצרי חבישה
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פלסטר נייר 2.5 ס"מ עם דיספנסר
ברקוד: 7290005380594

ירפא: 17541
מק"ט: 0309 

פלסטר שקוף בגליל 2.5
ברקוד: 7290005380976

ירפא: 33309
מק"ט: 0302 

 פלסטר נייר 1.25 ס"מ עם דיספנסר 
ברקוד: 7290005380587

ירפא: 17639
מק"ט: 0308

פלסטר שקוף בגליל 1.25 
ברקוד: 7290005380969

ירפא: 33310
מק"ט: 0301 

מוצרי חבישה
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פלסטר הידרוג'ל
ברקוד: 7290008612616

ירפא: 81135
מק"ט: 0345 

פלסטר הידרוקולייד
ברקוד: 7290008612609

ירפא: 81134
מק"ט: 0344 

פלסטר עוצר דימום לחתכי גילוח
ברקוד: 7290013575777

ירפא: 49878
מק"ט: 0362 

פלסטר להפחתת צלקות 5 יח'
ברקוד: 7290013575579

ירפא: 85452
מק"ט: 0367 

מוצרי חבישה
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פלסטר יבלות 10 יח'
ברקוד: 7290005381867 

ירפא: 02695
מק"ט: 0348

פלסטר מיקס ליבלות 17 יח'
ברקוד: 7290008612227 

ירפא: 21781
מק"ט: 0349

פלסטר לטיפול בפצעי קור,
 אקנה והרפס

ברקוד: 7290005381607
ירפא: 72836
מק"ט: 0343 

פלסטר למניעת חיכוך ושלפוחיות
ברקוד: 7290013575098

ירפא: 08057
מק"ט: 0353 

מוצרי חבישה
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פלסטר פרפר לאצבע 
ברקוד: 7290013575807

ירפא: 49879
מק"ט: 0365

פלסטר להפחתת נחירות
ברקוד: 7290013575791

ירפא: 49877
מק"ט: 0364

מדבקות להרחקת יתושים
ברקוד: 7290013575562

ירפא: 48003
מק"ט: 0361 

230V דוחה יתושים אקולוגי טבעי
ברקוד:7291044048940

מק"ט: 0578

מוצרי חבישה
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פלסטרים שקופים עמידים במים
ברקוד: 7290013575395

ירפא: 37077
מק"ט: 0356 

פלסטרים מטר לחיתוך
ברקוד: 7290005381041

ירפא: 51450
מק"ט: 0321 

פלסטר עוצר דימום 20 יח'
ברקוד: 7290013575784

ירפא: 49876
מק"ט: 0363 

פלסטרים גדולים שקופים  
עמידים במים

ברקוד: 7290005381058
ירפא: 53862
מק"ט: 0366 

מוצרי חבישה
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פלסטר לילדים
ברקוד: 7290005380693

ירפא: 23436
מק"ט: 0334 

פלסטר חיות לילדים 25 יח'
ברקוד: 7290008612715

ירפא: 06923
מק"ט:  0335

מוצרי חבישה
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תחבושת אלסטית 6 ס"מ  
ברקוד: 7290005380488

ירפא: 16272
מק"ט: 0303

תחבושת אלסטית 8 ס"מ  
ברקוד: 7290005380495

ירפא: 17649
מק"ט: 0304

תחבושת אלסטית 10 ס"מ 
ברקוד: 7290005380501

ירפא: 17650
מק"ט: 0305

מוצרי חבישה
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תחבושת אלסטית נדבקת 5 ס"מ  
ברקוד: 7290015435765

ירפא: 52677
מק"ט: 0368

תחבושת אלסטית נדבקת 7.5 ס"מ  
ברקוד: 7290015435772

ירפא: 52678
מק"ט: 0369

תחבושת אלסטית נדבקת 10 ס"מ  
ברקוד: 7290015435789

ירפא: 52679
מק"ט: 0370

מוצרי חבישה
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אגד מתמתח 7 ס"מ 5 יח' 
ברקוד: 7290008612081

ירפא: 31265
מק"ט: 0330

אגד מתמתח 10 ס"מ  5 יח'
ברקוד: 7290008612098

ירפא: 31268
מק"ט: 0331

אגד מתמתח 5 ס"מ 5 יח'
ברקוד: 7290008612074

ירפא: 31266
מק"ט: 0329

מוצרי חבישה
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פד סטרילי 5X5 10 יח'
ברקוד: 7290005380730  

ירפא: 26228
מק"ט: 0313 

פד סטרילי 7.5X7.5 10 יח'
ברקוד: 7290005380747  

ירפא: 26229
מק"ט: 0314 

פד סטרילי 10X10 10 יח'
ברקוד: 7290005380785  

ירפא: 26230
מק"ט: 0315 

מוצרי חבישה
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פד דביק סטרילי 5X7 10 יח'
ברקוד: 7290005380600  

ירפא: 51453
מק"ט: 0319 

פד דביק סטרילי 10X10 10 יח'
ברקוד: 7290005380617  

ירפא: 26231
מק"ט: 0320 

פד פרפין 10X10 5 יח'
ברקוד: 729000812876  

ירפא: 21782
מק"ט: 0351 

מוצרי חבישה
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פדים לכוויות 5X7 10 יח' 
ברקוד: 7290008612463

ירפא: 72336
מק"ט: 0340

פד לעיניים מבוגרים 10 יח'
ברקוד: 7290008612432

ירפא: 72333
מק"ט: 0337

פד לעיניים ילדים 10 יח'
ברקוד: 7290008612449

ירפא: 72334
מק"ט: 0338

פדים לכוויות 10X10 10 יח'
ברקוד: 7290013575326

ירפא: 37076
מק"ט: 0357

מוצרי חבישה
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  מרפדי גזה 5 ס"מ  100 יח'
ברקוד: 7290013575531

ירפא: 47288
מק"ט: 0358 

  מרפדי גזה 7.5 ס"מ  100 יח'
ברקוד: 7290013575548

ירפא: 47289
מק"ט: 0359 

  מרפדי גזה 10 ס"מ  100 יח'
ברקוד: 7290013575555

ירפא: 47290
מק"ט: 0360 

מוצרי חבישה
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תיק עזרה ראשונה
ברקוד: 7290005381225

ירפא: 69895
מק"ט: 6006 

תרמיל עזרה ראשונה
ברקוד: 7290005380471

ירפא: 41521
מק"ט: 6001 

עזרה ראשונה
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ערכת עזרה ראשונה לרכב ולטיול
ברקוד: 7290008612524

ירפא: 72497
מק"ט: 0342 

עזרה ראשונה
קופסאת פלסטיק גדולה

ברקוד: 7290013575517 
ירפא: 59909
מק"ט: 6002 

עזרה ראשונה
קופסאת פלסטיק מלבנית
ברקוד: 7290013575524 

ירפא: 59910
מק"ט: 6003 

עזרה ראשונה
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 קופסאת תרופות שבועית עם מגנט
ברקוד: 7290008612661

ירפא: 82583
מק"ט: 0271 

 קופסאת תרופות שבועית גדולה
ברקוד: 7290008612654

ירפא: 82581
מק"ט: 0270 

 קופסאת תרופות עגולה
ברקוד: 7290013575388

ירפא: 50171
מק"ט: 0274 

אביזרי עזר לתרופות
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חוצה כדורים
ברקוד: 7290008612678 

ירפא: 82584
מק"ט: 0272

תרופתון לתינוקות
ברקוד: 7290008612722

ירפא: 84912
מק"ט: 0275 

כותש וחוצה כדורים
ברקוד: 7290013575371

ירפא: 50172
מק"ט: 0273 

אביזרי עזר לתרופות
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 מסכה חד פעמית 10 יח'
ברקוד: 7290015435055

ירפא: 73573
מק"ט: 0371 

כיסוי היגייני לאסלה 10 יח' 
ברקוד: 7290013575074 

ירפא: 05213
מק"ט: 0550 

מוצרי היגיינה
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מדיפק שרוול ליד
ברקוד: 7290015435925

ירפא: 33232
מק"ט: 0552

מדיפק שרוול לכף הרגל
ברקוד: 7290015435932

ירפא: 33233
מק"ט: 0553

מדיפק שרוול לרגל
ברקוד: 7290015435949

ירפא: 33235
מק"ט: 0554

מדיפק שרוול לכף היד
ברקוד: 7290015435918

ירפא: 33231
מק"ט: 0551
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מסיר שיער מהאף ומהאוזן 
HYUNDAI

ברקוד: 7291044070927
מק"ט: 0577

מסיר שיער 60 פינצטות
HYUNDAI

ברקוד: 7291044059519
מק"ט: 0579 

מברשת פדיקור 4 שלבים
ברקוד: 7290109201023

מק"ט: 0525

  סכין גילוח חד פעמי 6 יח' 
מק”ט               ברקוד                
   לגבר    | 0520| 6952337300282
 לאישה | 0521| 7290104285998
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Made in Denmark  מסרק כינים לוסי
ברקוד: 5709903009312 

ירפא: 65012
מק"ט: 0661 

מסרק כינים אלקטרוני מדיק ספא
ברקוד: 7290005381904

ירפא: 26272
מק"ט: 0671 

  מסרק כינים LICEBUSTER  מדיק ספא
ברקוד: 7290013575012

ירפא: 34536
מק"ט: 0670 

 FIRST ON מסרק כינים
ברקוד: 7290008612333

ירפא: 30907
מק"ט: 0332 

מסרקי כינים
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 זוג אטמי סיליקון עם חוט
ברקוד: 7290013575463

 ירפא: 39311 
מק"ט: 0564

אטמי סיליקון לאוזניים ילדים 
ברקוד: 7290013575432

 ירפא: 39307 
מק"ט: 0561

אטמי סיליקון לאוזניים מבוגרים 
ברקוד: 7290013575449

 ירפא: 39308  
מק"ט: 0562

אטמי ספוג לאוזניים
ברקוד: 7290013575456 

 ירפא: 39310 
מק"ט: 0563

אטמי שעווה לאוזניים 
ברקוד: 7290013575425

 ירפא: 39300  
מק"ט: 0560

אטמי אוזניים
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 שואב נזלת מדיק ספא בייבי
ברקוד: 7290015435031

ירפא: 27042
מק"ט: 0901

 סט מספריים, קוצץ ופצירה
ברקוד:7290015435505

ירפא: 27163
מק"ט: 0904 

 סט מברשת, מסרק וקוצץ ציפורניים
ברקוד: 7290015435499

ירפא: 27087
מק"ט: 0903 

מוצרים לתינוקות
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כרית עם חור לטחורים ולפצעי לחץ
ברקוד: 7290005380105

ירפא: 52528
מק"ט: 1940 

 מקל הליכה טלסקופי שחור ידית עץ
ברקוד: 7290005380426

ירפא: 39386
מק"ט: 1950 

 מקל הליכה טלסקופי 
מתקפל ידית עץ

ברקוד: 7290005380433
ירפא: 52529
מק"ט: 1951 

אביזרי שיקום
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 מכשיר אינהלציה בדמות כלב לייף
ברקוד: 7290102748249

מק"ט: 2748242 

 מכשיר אינהלציה בדמות אפרוח לייף
ברקוד: 7290102748259

מק"ט: 2748259 

מק”ט                    ברקוד

סט אינהלציה לייף

             

 ילדים      | 3443207 | 7290103443207
מבוגרים | 3443214 | 7290103443214

  

לייף מוצרים
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כרית חימום אישית
ברקוד: 7290005380648

ירפא: 69884
מק"ט: 0280 

כרית חימום גדולה
ברקוד: 7290013575357

ירפא: 39298
מק"ט: 0241 

כרית חימום לצוואר 
ברקוד: 7290013575364

ירפא: 39299
מק"ט: 0243 

כריות חימום וקירור
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כרית חימום ארוכה סיליקון 
ברקוד: 7290015435956

ירפא: 16036
מק"ט: 0238 

כרית חימום סיליקון 
ברקוד: 7290015435963

ירפא: 16037
מק"ט: 0239 

כרית חימום בצורת לב סיליקון  
ברקוד: 7290015435970

ירפא: 16038
מק"ט: 0240 

כריות חימום וקירור
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PVC בקבוק מים חמים איכותי
ברקוד: 7290013575494

ירפא: 38770
מק"ט: 0244 

כרית ג'ל הלו קיטי
ברקוד: 7290013575852

ירפא: 38782
מק"ט: 0246 

בקבוק מים חמים איכותי PVC+כיסוי 
ברקוד: 7290013575500

ירפא: 48685
מק"ט: 0248 

בקבוקי מים חמים
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הוט פק 2 שקיות חימום דביקות 
10X13

ברקוד: 7290015435994 
ירפא: 32887
מק"ט: 0231 

הוט פק 2 שקיות חימום דביקות 
7X10

ברקוד: 7290015435987 
ירפא: 32886
מק"ט: 0230 

חגורת גב מחממת 
ברקוד: 7290006424976

ירפא: 22066
מק"ט: 0282 
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קרחמים כרית אישית
ברקוד: 7290013575180

ירפא: 07966
מק"ט: 0262 

קרחמים לגב ולבטן
ברקוד: 7290013575166

ירפא: 07953
מק"ט: 0260 

קרחמים לפרק כף היד
ברקוד: 7290013575197

ירפא: 07969
מק"ט: 0263 

קרחמים לברך ולמרפק
ברקוד: 7290013575173

ירפא: 07965
מק"ט: 0261 

חרוזי ג'ל לקירור וחימום
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קרחמים כרית גדולה
ברקוד: 7290013575203

ירפא: 07952
מק"ט:  0264

בנדנה קור
ברקוד: 7290013575289

ירפא: 37362
מק"ט: 0250

קרחמים לצוואר ולכתפיים
ברקוד: 7290013575210

ירפא: 07949
מק"ט: 0265 

מסכה טיפולית לעיניים
ברקוד: 7290013575159

ירפא: 37515
מק"ט: 0251

חרוזי ג'ל לקירור וחימום
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קרם רגליים אלוורה
ברקוד: 7290008612203

ירפא: 84676
מק"ט: 6148 

ג'ל אלוורה
ברקוד: 7290005380525

ירפא: 47718
מק"ט: 6145 

קרם ידיים אלוורה
ברקוד: 7290005380532

ירפא: 47719
מק"ט: 6146 

 ספריי לניקוי משקפיים 60 מל' 
ברקוד: 7290015435833

ירפא: 66610
מק"ט: 0558 
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סוללה אלקליין AA 4 יח'
HYUNDAI

ברקוד: 7291044019179
מק"ט:  0586

פנס יד לד כולל סוללות
ברקוד: 7291044040111

מק"ט: 0585

סוללה אלקליין AAA 4 יח'
HYUNDAI

ברקוד: 7291044019216
מק"ט: 0587 

סוללות
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ZA10 סוללה למכשיר שמיעה
מארז 6 יח'

ברקוד: 7290013575593 
מק"ט:  0570

ZA312 סוללה למכשיר שמיעה
מארז 6 יח'

ברקוד: 7290013575616
מק"ט: 0572

ZA13 סוללה למכשיר שמיעה
מארז 6 יח'

ברקוד: 7290013575609
מק"ט: 0571 

ZA675 סוללה למכשיר שמיעה
מארז 6 יח'

ברקוד: 7290013575623
מק"ט: 0573

סוללות למכשירי שמיעה
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סוללה למכשיר שמיעה 10 
 TOSHIBA 'מארז 6 יח

ברקוד: 7290013575593 
מק"ט:  0570

סוללה למכשיר שמיעה 312 
 TOSHIBA 'מארז 6 יח

ברקוד: 7290013575616
מק"ט: 0572

סוללה למכשיר שמיעה 13 
 TOSHIBA 'מארז 6 יח

ברקוד: 7290013575609
מק"ט: 0571 

סוללה למכשיר שמיעה 675 
 TOSHIBA 'מארז 6 יח

ברקוד: 7290013575623
מק"ט: 0573

סוללות למכשירי שמיעה
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ROZ92 100 מ"ל 
לטיפול בפסוריאזיס ומחלות עור

ברקוד: 7290014739642  
ירפא: 66654 
מק"ט:  0601

קוסמטיקה
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סרום מתיחה מחדש 30 מ"ל
 ברקוד: 7290014739451

ירפא:66727
מק"ט: 0603

  שמן עיסוי צלוליט 125 מ"ל 
ברקוד: 7290014739932

ירפא: 66678 
מק"ט:  0602

סרום פנים ועיניים 30 מ"ל
 ברקוד: 7290014739000

ירפא:66765
מק"ט: 0604

קרם עיניים אנטיאייג' 30 מ"ל
 ברקוד: 7290014739017

ירפא:66770
מק"ט: 0605

קוסמטיקה
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  מסכת פנים מחדשת 4 ב-1 50 מ"ל 
ברקוד: 7290014739185

ירפא: 66778 
מק"ט:  0609

קרם לחות לאחר גילוח 50 מ"ל
 ברקוד: 7290014739031

ירפא:66774
מק"ט: 0607

 קרם הבהרה נגד כתמים 50 מ"ל
 ברקוד: 7290014739062

ירפא:66775
מק"ט: 0608

קרם נגד קמטים 50 מ"ל
 ברקוד: 7290014739024

ירפא: 66772
מק"ט: 0606

קוסמטיקה
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חלב פרחי ההר 125 מ"ל
 ברקוד: 7290014739925

ירפא:66783
מק"ט: 0611

קרם לחות לפנים 50 מ"ל
ברקוד: 7290014739253

ירפא: 66782 
מק"ט:  0610

סרום ציפורניים רגל 15 מ"ל
 ברקוד: 7290014739123

ירפא:66784
מק"ט: 0614

מסיכת שיער משי 250 מ"ל
 ברקוד: 7290014739628

ירפא: 66785
מק"ט: 0619

קוסמטיקה
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לייף מוצרים

לייף כרית חימום בצורת לב
ברקוד: 7290111141898

מק"ט:  1141898

לייף כרית חימום מוארכת
ברקוד: 7290111141911

מק"ט: 1141911

לייף כרית חימום בצורת בקבוק
ברקוד: 7290111141904

מק"ט: 1141904 

לייף כרית חימום עגולה 
ברקוד: 7290111141928

מק"ט: 1141928
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לייף מוצרים

לייף כרית חימום ג'ל- מיקי 
ברקוד: 7290111590993 

מק"ט:  1590993

לייף כרית חימום ג'ל- סמי הכבאי
ברקוד: 7290111593260

מק"ט: 1593260

לייף כרית חימום ג'ל- מיני
ברקוד: 7290111591006

מק"ט: 1591006
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