תקנון השתתפות במבצע "קיץ מנצח בחצי חינם"
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הגדרות:
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת המבצע"  -קוסמו פארם בע"מ.
"המבצע" -קונים בחנויות רשת חצי-חינם בע"מ (להלן" :חצי-חינם") בלבד מוצרים בשוויי 49.9
 ₪ומעלה ברכישה אחת ממוצרי "כיף  ,קרמה ,קרמה מן  ,טיטניום  ,אורביטול ,נטורל פורמולה,
נקה  ,7קרליין ,בייבי כיף  ,סופטקר ,סקין גארד" בין התאריכים  ,4.7.21-31.7.21מתקשרים ל
 03-9411441עונים על  2שאלות במהירות ושאלה אחת פתוחה ויכולים לזכות בסוני פלייסטיישן
.Sony PlayStation 5 825 GB Blu-ray Edition - 5
"מוצרים משתתפים במבצע" -כל מוצר תחת המותג "כיף ,קרמה ,קרמה מן ,טיטניום,
אורביטול ,נטורל פורמולה ,נקה  ,7קרליין ,בייבי כיף ,סופטקר,סקין גארד " אשר מופיע בנספח
ב' המצורף לתקנון זה אשר נרכש בתקופת המבצע שנקבעה בפרק .3
"משתתף"  -כל אדם שירכוש מוצרים בשווי  ₪ 49.9ומעלה ברכישה אחת מהמוצרים
המשתתפים במבצע ויעמוד בתנאים שנקבעו בפרק  4להלן.
"בני משפחה" -אחים ,הורים ובנים ובני זוגם של אלה ,לרבות ,בני משפחה מדרגה שנייה,
דהיינו :אחים הורים ובנים של בני המשפחה בני דרגת הקרבה הראשונה.
"מועמד לזכייה"  -משתתף אשר עמד בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
מועמד לזכייה אשר עומד בתנאים שנקבעו בפרק  4להלן ,אותר ,הוכחה
"זוכה"
זכאותו לקבלת הפרס ,התייצב במועד ובמקום שנקבע עמו לקבלת הפרס
ועמד בכל יתר תנאי תקנון זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב לתקנון זה כנספח

"א".

"צוות השופטים" -צוות של שני שופטים המורכב מנציגי עורכת המבצע.
"הפרס" –  .Sony PlayStation 5 825 GB Blu-ray Editionסה"כ יחולקו  10מכשירי סוני
פליסטיישן  5בהתאם לתנאיה של ספקית הפרס .הפרס נרכש ביבוא מקביל
באחריות הייטק מובייל ז'בוטינסקי  35רמת גן טל' .0776687916
"ספקית הפרס"  -קוסמו פארם בע"מ.
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פרשנות
2.1

המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
בדבר המבצע ,לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים,
תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.

2.3

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

2.4

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

תקופת המבצע
3.1

החל מיום  4לחודש יולי  2021ועד ליום  31לחודש יולי  2021כולל .בסה"כ  20ימי מבצע
(להלן – "תקופת המבצע").
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3.2

עד ליום  15.8.21ייבחרו בסך הכל  10זוכים בגין תקופת הפעילות.

3.3

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

אופן ההשתתפות במבצע
4.1

תנאי מוקדם להשתתפות במבצע .משתתף אשר הינו בגיר (בן  18ומעלה) וכשר לפעולות
משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-
( )1962להלן" :החוק") יהיה רשאי להשתתף במבצע .היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת
החוק ,תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו להשתתפות
במבצע זו.

 4.2אופן המבצע .כל משתתף אשר רכש במהלך תקופת המבצע מוצרים בשווי  49.9ש"ח
ומעלה ברכישה אחת ממוצרי "כיף  ,קרמה ,קרמה מן  ,טיטניום  ,אורביטול ,נטורל
פורמולה ,נקה  , 7קרליין  ,בייבי כיף  ,סופטקר ,סקין גארד" מהמוצרים המשתתפים
במבצע אשר מופיעים בנספח ב' המצורף לתקנון זה ,בחנויות רשת חצי-חינם ,יהיה רשאי
להשתתף במבצע באמצעות פניה לטלפון  03-9411441שם יידרש לענות על  2שאלות ידע
ועל שאלה אחת פתוחה .המשתתף שענה במהירות על שאלות הידע ובאופן היצירתי ביותר
על השאלה " כמה כיף לכם לקנות בחצי חינם?" (להלן" :השאלה הפתוחה") יזכה בפרס.
4.3

עד לתאריך המוזכר בס'  3השופטים ייבחנו את תשובותיהם הפתוחות של  20המשתתפים
שענו נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר על שאלות הידע.

4.4

מתוך  20המשתתפים שענו נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר על שאלות הידע10 ,
המשתתפים שענו באופן היצירתי ביותר על השאלה הפתוחה יזכו בפרס.

4.5

התשובות היצירתיות לשאלה הפתוחה ביותר יבחרו על ידי צוות שופטים מטעם עורכת
המבצע ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי.

4.6

כל משתתף לרבות בני משפחתו יוכל לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת המבצע.

4.7

ויודגש ,תנאי מוקדם להשתתפותו של כל משתתף במבצע ולזכייתו בפרס יהיה עמידה
בתנאים המצטברים הבאים:

4.8
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4.7.1

המשתתף חייג ל  03-9411441ומסר את פרטי המען האישי שלו ,לרבות ,שם
ושם משפחה ,מספר טלפון ,תאריך רכישה ושעת קניה.

4.7.2

המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון.

בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו
כלפי עורכת המבצע ,עורכת המבצע תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או
זכייתו והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת
המבצע בקשר לאמור לעיל.

הפרסים ואופן מימושם:
 5.1מובהר ,כי כל משתתף ,לרבות בני משפחתו מקרבה ראשונה ושנייה יוכלו לזכות בפרס
אחד בלבד וכי מלאי הפרסים מוגבל.
5.2

הזכייה בפרס במסגרת המבצע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .הפרס לא ניתן לשינוי,
החלפה ו/או המרה בשווה כסף ,אלא בהסכמת ספקית הפרס מראש ובכתב ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.
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המועמדים לזכייה:
 6.1על המועמד לזכייה לעמוד בכל התנאים הבאים :
6.1.1

המועמד מסר לעורכת המבצע את פרטיו האישיים לרבות מען; וגם

6.1.2

המועמד זיהה עצמו בפני עורכת המבצע באמצעות ת.ז .והציג בפניה הוכחה
בדבר קניית המוצרים במועדים הרלבנטיים; וגם

6.1.3

עורכת המבצע מצאה כי הוכחה זכאותו של המועמד לזכייה בפרס לשביעות
רצונה המלאה ובהגשת חשבונית הקניה שאת פרטיה הקיש במערכת בזמן
המבצע; וגם

6.1.4

המועמד לזכייה יתייצב במועד ובמקום שיקבע על ידי עורכת המבצע לקבלת
הפרס; וגם

6.1.5

המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה ,ובנוסף חתם על כתב קבלה אישור
והודאת סילוק המצ"ב כאמור לתקנון זה כנספח "א" בו הוא הצהיר כי הוא
משחרר את עורכת המבצע ו/או חצי-חינם שחרור מלא ובלתי מסויג מכל
אחריות ,חוזית ,נזיקית ,פלילית ו/או אחרת בכל הקשור לפרס ,לרבות איכותו
ו/או אספקתו וכי לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או חצי-חינם בקשר
לכך.

6.1.6

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

 6.2למען הסר ספק ,מובהר כי רישומי עורכת המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת
ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים ו/או לכל עניין אחר במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל
טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.
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הודעה על דבר הזכייה:
7.1

לאחר שתוכח זכאותו של המועמד לזכייה ,עורכת המבצע תיצור עימו קשר ע"פ פרטי
המען שמסר ותמסור לו פרטים נוספים בדבר אופן מימוש הזכייה (להלן":הודעה בדבר
הזכייה") ,לרבות המקום והזמן שבו ניתן יהיה לקבל את הפרס.

7.2

מובהר כי הפרס יימסר לזוכה ,רק לאחר שחתם ושלח לעורכת המבצע את כתב האישור
על קבלת הפרס והודאת הסילוק המצורף כנספח "א" לתקנון זה.

7.3

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי של הפרס
ללא כל אפשרות ערעור על כך.

7.4

למען הסר ספק מובהר ,כי עורכת המבצע תהא רשאית לפסול וזאת על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,משתתף או מועמד לזכייה בפרס אשר לא אותר ו/או לא חתם על נספח "א"
לתקנון ו/או לא עמד באיזה מבין תנאי תקנון זה ,ו/או לא התייצב במועד ובמקום שנקבע
עימו לקבלת הפרס ומשתתף ו/או מועמד לזכייה כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או
סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי
מטעמה.

7.5

מוסכם בזאת ,כי היה והמשתתף הזוכה הודיע לעורכת המבצע בין בעל פה ובין בכתב על
רצונו לוותר על הפרס (להלן" :המשתתף המוותר") ,אזי ,תהא עורכת המבצע רשאית
להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף המוותר יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בגין אי
חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.

7.6

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים,
כולם או חלקם ,מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים

ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על
ידה ומטעמה.
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7.7

עורכת המבצע אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את
הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש ,עיכוב ,דחייה או כל פגם
בפרסים ו/או בקשר עמם והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע
בקשר לכך.

7.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור
את הפרס למועמד שהשיג זכאותו לזכייה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין
או בניגוד להוראות תקנון זה ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע .כל
משתתף המועמד לזכייה במסגרת מבצע זו ,יצהיר בכתב ,אם תדרוש זאת עורכת המבצע
ממנו ,כי זכותו זו לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה
ויתברר ,כי לא היה זכאי לפרס ,הוא ישיבו לעורכת המבצע מיד עם דרישתה הראשונה,
מבלי לפגוע בסעדים וזכויות אחרות העומדות לזכות עורכת המבצע על פי כל דין.

7.9

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

כללי
8.1

תקנון המבצע הרשמי יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע ,בכתובת :רח' החרש  8הוד
השרון ,ובאתר cremamen.co.il

8.2

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

8.3

בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר משתתף במבצע ,כי קרא את התקנון וכי הוא
מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי תקנון זה יחול
עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.4

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו,
לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת
אחר ,על כל רכיביהן ,ולא תישא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות,
מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע ,במישרין ו/או
בעקיפין.

8.5

ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,ברשת התקשורת ו/או באתר המבצע,
שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של המבצע בכל אופן
שהוא ,ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע ,לא תהא למשתתפים כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או המפעילה .עורכת
המבצע לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין
כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה
מהשתתפותו במבצע.

8.6

עורכת המבצע תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי
צפוי שייווצר במהלך המבצע ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ,ולמשתתף
לא תהיה כל טענה בשל כך.

8.7

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

8.8

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עורכת המבצע ו/או חצי-חינם לא יהיו אחראיות כלפי
המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר ,עקב המבצע
ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו במבצע ו/או נזק שנגרם במהלך
המבצע.

8.9

כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו
ועל אחריותו בלבד .עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש
לכך על פי הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .המתחרים נותנים בזאת אישור

לעורכת המבצע ו/או למי מטעמה ,לקזז ,לנכות או להפחית כל תשלום נדרש ,בהתאם
לדין .עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 8.10המשתתף במבצע מצהיר ,מסכים ומאשר כי ידוע לו שהמבצע ,הנערכת בהתאם לתקנון
זה ,משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע ,וכי יתכן
כי על אף מאמצי עורכת המבצע ,עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות
שאינם בשליטת עורכת המבצע ,ואשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או
מלקבל פרס.
 8.11המשתתף פוטר בזאת את עורכת המבצע ו/או חצי-חינם ,מנהליהן ,עובדיהן ומי מטעמן,
מכל טענה ,דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע ,ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או
זכייה בה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם .המשתתף מצהיר כי התחייבות
זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.
 8.12בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע ,בכל דרך ,או
הפרעה למשתתפים אחרים ,או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית ,או
באופן המעורר חשד סביר ,כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים
הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין ,לרבות חדש ו/או הפרעה למבצע ,תהיה עורכת המבצע
רשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ו/או לפסול את השתתפותו ,ללא צורך
במתן הודעה מוקדמת ,ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא עורכת המבצע זכאית
על פי כל דין.
 8.13המשתתף יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה ו/או ישפה ,לפי העניין ,את עורכת
המבצע ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה לעשות
כן ,בגיל כל נזק (לרבות ,אך לא רק ,נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים,
הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן והוצאות ,מכן 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 שנתן על פי הוראות תקנון זה
ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.
 8.14עורכת המבצע אינה מתחייבת על פרסום שמות הזוכים בעיתונות הארצית ובכלל.
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ביטול המבצע
 9.1עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע ו/או את המבצע כולה
בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש,
מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף במבצע ,עקב
אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עורכת
המבצע רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלי ותקופת הפעלות ,תאריך המבצע ,תקופתה
או כל מועד המצוין בה ,סוג וכמות הפרס/ים ,וכן את אופן חלוקת הפרס ,והכול ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי.
מובהר ,כי שינוי כאמור לעיל ,יכנס לתוקפו באופן מיידי והודעה על כך תפורסם בהתאם.

.10

אחריות
למען הסר כל ספק ,מוסכם כי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל
10.1
אחריות שהיא במקרה של אובדן המידע במערכת המבצע ו/או כל תקלה אחרת וזאת מכל
סיבה שהיא (לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בציוד
מחשב כלשהו).
ויובהר ,במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע בלתי צפוי כאמור ,תהיה עורכת
10.2
המבצע רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל את המבצע ו/או לשנות כל
תנאי מתנאי המבצע (ע"י הוספה ,גריעה או שינוי) ,לרבות ,כמות הפרסים העומדים
לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם .כל פעולה כאמור ,תיחשב כתוספת לתקנון המבצע
ויחייב את כל המשתתפים.

כמו כן ,עורכת המבצע לא תהיה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים במבצע זה
10.3
אשר מקורו בגורמים שאינם בשליטתה לרבות אסונות טבע ,מלחמה ,שביתה ,פעולה
רשלנית ו/או של צד שלישי כלשהו וכדומה.
המשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או כל
10.4
מי מטעמה ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתקלות
במבצע ולתוצאותיהן ,לרבות אלו שצוינו בסעיפים  10.3 – 10.1לעיל.
.11

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

.12

דין ,שיפוט והתיישנות
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו .תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה
למבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת המבצע.
למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקית גרידא ,ולא ייחשב
מבצע כהגדרתה בסעיף  244לחוק העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
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שאלות ובירורים
לבירורים שאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתeti@sano.co.il :

הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך הצלחה רבה.

נספח "א"
כתב אישור על קבלת הפרס והודאת סילוק
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון הפעילות וכי במסגרת המבצע של "קיץ
מנצח בחצי חינם" באמצעות קוסמופארם בע"מ (להלן" :עורכת המבצע") ,זכיתי בפרס בהתאם למפורט
בתקנון (להלן" :הפרס") ,וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע
ו/או חצי-חינם (ישראל) בע"מ (להלן" :חצי-חינם") ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי
וכן אני מאשר כי הנני מודע לכך שהתוכן שנשלח לעורכת המבצע ,לרבות הפרטים האישיים שנשלחו ,ייתכן
שיוצגו בפרסומים מסחריים באמצעי התקשורת השונים.
הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ו/או חצי-חינם ו/או מנהליהן ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עורכת המבצע ו/או חצי-חינם.
תאריך_____________________:
שם הזוכה (פרטי  +משפחה) _________________________:מספר ת.ז______________:.
תאריך לידה_______________ :
כתובת _____________________________:מיקוד____________:
טלפון __________________:טלפון נייד____________________:
חתימת הזוכה__________________________:
_____________________________________________________________________

הריני לאשר כי מר _________________________ ,חתם בפני על כתב זה מרצונו החופשי ולאחר שנתן
את הסכמתו לאמור לעיל.
__________________
חתימה  +ת.ז.

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:
שמות האפוטרופוסים _________ ,_________ :מספרי ת.ז_________ ,________ .
כתובת ___________________________ :מיקוד____________________ :
טלפון _________________ :טלפון נייד______________________ :
חתימות האפוטרופוסים___________________ ______________________ :

נספח "ב'"
המוצרים המשתתפים במבצע
ברקוד
7290004731472
7290005423888
7290108350265
7290004731076
7290004731083
7290004731090
7290005424403
7290012823251
7290005427619
7290005427626
7290005427633
7290005427732
7290005427749
7290005427756
7290005427763
7290012823794
7290011765422
7290012116063
7290012116070
7290011765392
7290011765408
7290011765415
7290012116025
7290012116032
7290012823886
7290013848789
7290013848796
7290013848802
7290013848819
7290013848826
7290013848833
7290107280099
7290108352702
7290108350647
7290108350708
7290108356106
7290108356113
7290108356120
7290108356137
7290108356151

תאור פריט
שלישיה כיף צבעוני
כיף שלישיה-מעורב
כיף שלישיה בוב ספוג
כיף  1ליטר אלוורה
כיף  1ליטר ג'נסינג
כיף  1ליטר קמומיל
כיף  1ליטר אצות ים
כיף 1ל' יסמין לבנדר
(ג'ל כיף לשיער קוצים )ירוק
(ג'ל כיף לשיער רטוב )כתום
(ג'ל כיף חזק במיוחד )כחול
ל קמומיל"כיף 2000מ
ל אצות ים"כיף 2000מ
ל אלוורה"כיף 2000מ
ל גינסנג"כיף 2000מ
ל לבנדר "כיף 2000מ
ל"בוב אלסבון קמומיל  750מ
ל"פיות אלסבון קמומיל  750מ
ל"פיות אלסבון אלוורה  750מ
ל"בוב ספוג שמפו  750מ
ל"בוב ספוג שמפו+קונ'  750מ
ל"בוב ספוג קונ' 750מ
ל"פיות שמפו לשיער  750מ
ל"פיות מרכך לשיער  750מ
כיף מוצק אוקינוס4X
כיף מוצק דבש4X
כיף מוצק שקד4X
כיף מוצק לבנדר4X
כיף מוצק לוטוס4X
כיף מוצק קוקוס וניל4X
כיף מוצק אצות ים4X
מגב' סופט X48חדש 3
מגב' בוב ספוג 3X48
קרם להתרת קשרים כיף פיות
ב.ספוג קרם מעצב
ל"כיף ת.רחצה שקדים 700מ
ל"כיף ת.רחצה דבש 700מ
ל"ת.רחצה קוקוס וניל 700מ כיף
ל"כיף ת.רחצה לבנדר 700מ
ל "ת.רחצה מאסק יסמין 700מ כיף

7290108356168
7290108357028
7290108356007
7290108356014
7290108356021
7290108356038
7290108356045
7290108356052
7290108356069
7290108356076
7290108356083
7290108356144
7290108356281
7290108356304
7290108356328
7290108353334
7290108353341
7290108354430
7290108354447
7290108357004
7290108357011
7290108357707
7290108357714
7290108357721
7290108357745
7290108357752
7290108357769
7290108357776
7290108357783
7290108357806
7290108356175
7290108356182
7290108356199
7290108356397
7290108356403
7290108356410
7290108350630
7290108350654
7290108354164
7290000286488
7290000286501
7290000286525
7290000293882
7290000295749
7290001791189
7290005425783
7290005427947
7290013268457
7290013268464
7290014397156
7290107280839
7290108353754

ל"כיף ת.רחצה אוקינוס 700מ
ל"ת.רחצה ורד ושמן קוקוי  700מ כיף
ל "כיף ת.רחצה מרשמלו  700מ
ל"מסקרפונה ופירות יער  700מ כיף ת.רחצה
ל "ת.רחצה קרם עוגיות  700מ כיף
ל"ת.רחצה שוקולד-תפוז  700מ כיף
ל"ת.רחצה סוכריות ג'לי  700מ כיף
ל"ת.רחצה מנטה קפואה  700מ כיף
ל"ת.רחצה מרנג-לימון  700מ כיף
ל "ת.רחצה קרמל מלוח  700מ כיף
ל"ת.רחצה סורבה מנגו  700מ כיף
ל שמן אמבר וגרדניה"כיף ת.רחצה גואה  700מ
ת.רחצה קופיפי  700אננס וקוקוס כיף
קוסטה ריקה  700וטיבר ומלח ים כיף ת.רחצה
ת.רחצה ח.סקי 700ברגמוט ונרולי כיף
ל שמן עץ התה"קשקשים  700מ כיף שמפו נגד
מל שמן עץ התה ואסאי  700כיף מרכך קשקשים
ל"שמפו קוקוס וקרטין  700מ כיף
ל"מרכך קוקוס וקרטין  700מ כיף
ל"שמפו ורד ושמן קוקוי  700מ כיף
ל"מרכך ורד ושמן קוקוי  700מ כיף
ל תפוח וזרעי צי'ה"מ  700כיף שמפו רגיל
ל רימונים ושמן ארגן"מ  700כיף שמפו יבש
כיף שמפו דק שביר 700מל גו'גו ברי ומורינה
ל 2ב 1-תאנה ומנטה"מ  700כיף שמפו ומרכך
ל קרטין וחמאת שיאה"מ  700כיף שמפו
ל תפוח וזרעי צי'ה"מ  700כיף מרכך רגיל
ל רימונים ושמן ארגן"מ  700כיף מרכך יבש
ל גו'גי ברי "ושביר  700מ כיף מרכך דק
ל"קרטין וחמאת שיאה  700מ כיף מרכך
כיף 1ל' אבטיח ומנטה
כיף 1ל' תאנה ותה ירוק
כיף 1ל' אפרסק ופלפל שחור
ל"כיף ת.רחצה מלאבי  700מ
ל"ת.רחצה עוגת חד קרן  700מ כיף
ל"כיף ת.רחצה פנקייק  700מ
ל"בוב ספוג לידיים 500מ
תרסיס להתרת קשרים כיף פיות
שלישיה כיף שמנים צבעוני
ספוג כיף פיראט
(ספוג כיף מסאז')צהוב
ספוג כיף פרינה
רצועה כיף מסאז'
ספוג כיף סאקי מסאז'
קרמה ק.גוף  500ח.דבש
קרמה ק.גוף  500קלאסי
קרמה ק.גוף  500פסיפלורה
קרמה ק.גוף  500לבנדר
קרמה ק.גוף  500מאסק
קרמה ק.גוף  500פרח וניל
קרמה ק.גוף  500לחות מוגברת
ל"קרם גוף קרמה אשכולית ולמון גראס  500מ

7290108353983
7290108353990
7290108354782
7290108357417
7290108357424
7290108357431
7290108357448
7290108357509
7290005426568
7290005426575
7290005426582
7290005427770
7290005427787
7290005427961
7290004731274
7290004731281
7290004731298
7290004731120
7290004731137
7290107280273
7290108354829
7290108355178
7290001791929
7290005425455
7290013269553
7290107280174
7290107280204
7290005427978
7290005427985
7290012117466
7290013268228
7290013848970
7290013848987
7290108350968
7290013848925
7290013848932
7290013848949
7290013848956
7290108350982
7290013268235
7290013848888
7290013848895
7290013848901
7290013848918
7290108350975
7290108354874
7290108354881
7290108354898
7290108354904
7290108353914
7290108353921
7290108355499

ל "קרם גוף קרמה קלאסי  500מ
ל"קרם גוף קרמה מאסק  500מ
ל"קרם גוף קרמה ג'ינג'ר ולמון גראס  500מ
ל"קרם גוף קרמה ורד ווניל  500מ
ל"קרם גוף קרמה נרולי ומגנוליה  500מ
ל "קרם גוף קרמה בריזת ים  500מ
ל"קרם גוף קרמה לבנדר ואקליפטוס  500מ
ל"ק.גוף קרמה וניל ופלפל ורוד 500מ
לחות לשיער קרמה-רגיל
לחות לשיער קרמה-יבש
לחות לשיער קרמה-צבוע
לחות לשיער לגבר
לחות לשיער מתולתל קרמה
לחות לשיער פסיפלורה קרמה
ספא אלסבון ג'ינג'ר למון גראס קרמה
ספא אלסבון פצ'ולי לבנדר קרמה
ספא אלסבון וניל קוקוס קרמה
קרם ידיים רגיל קרמה
קרם ידיים יבש קרמה
ק.ידיים יבש במיוחד קרמה
ל"קרם ידיים קרמה ורד ווניל  100מ
ל"קרם ידיים קרמה חמאת שיאה וקוקוי  100מ
ת.רחצה קרמה פסיפ'500
ל"ת.רחצה קרמה  500מ
ת.רחצה קרמה 500מאסק
ת.רחצה קרמה  500וניל
ת.רחצה קרמה  500פרח מים
תחליב פנים קרמה
תחליב פנים פילינג קרמה
ל קרמה"ג'ל רחצה לפנים אשכולית 180מ
ל"קרמה ספרי פרח מים 150מ
ל"קרמה ספרי קלאסי 150מ
ל"קרמה ספרי מאסק 150מ
ל "קרמה דאו' ספרי הגנה מוגברת 150מ
קרמה סטיק קלאסי 65גרם
קרמה סטיק מאסק 65גרם
קרמה סטיק אורכידאה 65גרם
קרמה סטיק דבש 65גרם
קרמה סטיק הגנה מוגברת 65גרם
ל"קרמה רולאון פרח מים 75מ
ל"קרמה רולאון קלאסי 75מ
ל"קרמה רולאון מאסק 75מ
ל"קרמה רולאון אורכידאה 75מ
ל"קרמה רולאון דבש 75מ
ל"קרמה רולאון הגנה מוגברת 75מ
קרמה מוצק מאסק 4 X
קרמה מוצק פילינג 4 X
קרמה מוצק שמנים 4 X
קרמה מוצק בוץ 4 X
קרמה סטיק אשכולית למון גראס 70גרם
קרמה סטיק מאסק 70גרם
קרמה סטיק ורד וניל 70גרם

7290108355505
7290108353884
7290108353891
7290108353907
7290108354850
7290108355451
7290108355468
7290108355475
7290108355482
7290012823237
7290108354003
7290108355802
7290108355932
7290108355949
7290108357394
7290108357400
7290108357493
7290108358070
7290108358087
7290108354034
7290108354973
7290108355963
7290108355970
7290108354836
7290108354980
7290108356090
7290108356380
7290011765071
7290011765088
7290011765095
7290108356229
7290011765101
7290011765118
7290012117381
7290012117398
7290000293837
7290012116674
7290012116681
7290012116698
7290012116704
7290013848420
7290000293820
7290012117411
7290012117428
7290012117435
7290013848383
7290108354911
7290013268426
7290013268433
7290013268563
7290013268570
7290013268594

קרמה סטיק נרולי מגנוליה 70גרם
ל"קרמה רולאון אשכולית ולמון גראס 75מ
ל"קרמה רולאון מאסק 75מ
ל"קרמה רולאון קלאסי 75מ
ל"קרמה רולאון בריזת ים  75מ
ל"קרמה רולאון ורד וניל 75מ
ל"קרמה רולאון נרולי ומגנוליה 75מ
ל"קרמה רולאון ג'ינג'ר ולמון גראס 75מ
ל"קרמה רולאון לבנדר ואקליפטוס 75מ
ל "ת.רחצה קרמה בריזת ים  700מ
ל"ת.רחצה קרמה ג'ינג'ר ולמון גראס  700מ
ל "ת.רחצה קרמה ורד וניל  700מ
ל"ת.רחצה קרמה אשכולית ולמון גראס  700מ
ל"ת.רחצה קרמה נרולי ומגנוליה  700מ
ל"ת.רחצה קרמה חלב ודבש 700מ
ל"ת.רחצה קרמה לבנדר ואקליפטוס  700מ
ל"ת.רחצה קרמה וניל ופלפל ורוד 700מ
ל"ת.רחצה קרמה קלאסי  700מ
ל"ת.רחצה קרמה מאסק  700מ
ל"סבון ידיים קרמה חמאת שיאה וקוקוי 300מ
ל"סבון ידיים קרמה ורד וניל 300מ
ל"קרמה בודי מיסט ורד וניל  260מ
ל"קרמה בודי מיסט נרולי ומגנוליה  260מ
ל"ק.ידיים מרוכז בישום עדין  50מ
ל"ק.ידיים מרוכז ללא בישום  50מ
ל"קרמה שטיפה אינטימית 220מ
קרמה מגבוני דאו' ורד וניל
קרמה ג'ל גילוח-כתום REGULAR
קרמה ג'ל גילוח-כחול COOL
קרמה ג'ל גילוח-ירוק DEHCATE
ק.מן ג'ל גילוח קרבון
קרמה קצף גילוח-כתום REGULAR
קרמה קצף גילוח-ירוק DELICATE
(ק.מן א.שייב ג'ל רגיל )150שפורפרת
(ק.מן א.שייב ג'ל עדין )150שפורפרת
ל"ק.מן דאו' ג'ל-קרבון 70מ
ל"ק.מן דאו' ג'ל-קול 70מ
ל"ק.מן דאו' ג'ל-קאלם 70מ
ל"ק.מן דאו' ג'ל-אולטימט 70מ
ל"ק.מן דאו' ג'ל-פאוור 70מ
ל"ק.מן דאו' ג'ל אקטיב בלוק  70מ
ל"ק.מן שמפו וג'ל קרבון 700מ
ל"ק.מן שמפו וג'ל רויבוס  700מ
ל"ק.מן שמפו וג'ל מנטה  700מ
ל"ק.מן שמפו וג'ל אלוורה  700מ
ק.מן ג'ל רחצה אקטיב בלוק 700
ק.מן IN1שמפו וג'ל רחצה וגילוח 3
ק.מן שמפו  700קשקשים
ל"ק.מן שמפו וקונ'  700מ
ק.מן דאו' ספרי ללא אלומיניום כחול קול
ק.מן דאו' ספרי ירוק אקטיב בלוק קאלם
ק.מן דאו' ספרי אולטימייט אקטיב בלוק

7290013848437
7290013268273
7290013268280
7290014397668
7290012116964
7290013848055
7290108356359
7290104961557
7290104961540
7290104962080
7290104961526
7290104961533
7290006788559
7290104960970
7290104962073
7290011113926
7290002904694
7290000133645
7290005423871
7290005425097
7290011765354
7290012116841
7290005423543
7290005425745
7290011877910
7290011877927
7290012117626
7290012117633
7290013848031
7290000289595
7290005423505
7290005424472
7290010883059
7290108350746
7290011765323
7290108350760
7290108350791
7290005426865
7290011765446
7290012823343
7290108350722
7290108350739
7290108354263
7290108353396
7290108353402
7290108353419
7290108353426
7290004731984
7290108352108
7290108359961
7290011765309
7290011765316

ק.מן דאו' ספרי אקטיב בלוק
ק.מן תיק רחצה קרבון 2019
ק.מן תיק רחצה אנרג'י 2019
ק.מן תיק רחצה קול
ל"ק.מן תרחיץ ג'ל לפנים  150מ
ל"ק.מן קרם גוף 400מ
ק.מן קרם לחות לגוף לאחר גילוח
טיטניום בלו-ספריי גוף
טיטניום -METALספריי גוף
טיטניום -GOLDספריי גוף
טיטניום -CLASSICספריי גוף
טיטניום -BLACKספריי גוף
טיטניום בלו-דאודורנט ספריי
טיטניום -METALדאודורנט ספריי
טיטניום -GOLDדאודורנט ספריי
טיטניום -BLACKדאודורנט ספריי
טיטניום -CLASSICדאודורנט ספריי
אורביטול שלישיה סודה
אורביטול שלישיה מנטול משחת שיניים
צמד הלבנה 2+מברשות
מברשת בריטנינג סגול
מברשת אינטרדנטל
אורביטול הלבנת שיניים
אורביטול אלפיין פרש
ל"מי פה טריפל ורוד  500מ
מי פה  BREATH CONTROLכחול
ל"מי פה ילדים בובספוג  250מ
ל"מי פה ילדים סוכריות ג'לי 250מ
ל"מי פה ילדים מנטה  250מ
אורביטול ילדים משחת שיניים
ל"אורביטול מי פה  500מ
אורביטול מי פה 1ל'
מברשת חשמלית בובספוג
מברשת חשמלית פיות
מברשת ילדים 0-4
מברשת כדורגל 2-5
מברשת כדורגל +8
אורביטול קיד בטעם מסטיק
ר"מ.שיניים ב.ספוג ענבים  70ג
מ.שיניים שימר שיין  70גרם
מ.שיניים  6 +בוב ספוג
ר"מ.שיניים סוכריות ג'לי  70ג
מ.שיניים  6 +חד קרן
צמד שינניות 980
צמד מברשות פחם
צמד מברשות להלבנה
צמד שינניות 808
מ.שיניים  GO WHITEגרם145
מ.שיניים שוקינג פרש 145גרם
פרש שלישיה&פרוטקט
מברשות דימונד צהוב 2
מברשת ילדים+שעון

7290011765453
7290012116612
7290012117763
7290013268297
7290013268440
7290013268822
7290013269836
7290014397200
7290108350753
7290108351903
7290108352078
7290108352085
7290108352092
7290108353433
7290104963230
7290104963247
7290104963254
7290108355055
7290108355062
7290108355079
7290104964497
7290104964503
7290104964510
7290104964527
7290104964534
7290108355222
7290108355246
7290108355321
7290108355338
7290108355345
7290108355352
7290108355369
7290108355376
7290108355383
7290108355406
7290108355413
7290108355420
7290108355437
7290108355444
7290104962844
7290104962851
7290104962868
7290104962875
7290104962509
7290104961878
7290104961885
7290108355192
7290108355208
7290104961892
7290108355185
7290104961908
7290003401376

מברשת בוב ספוג
רביעיית מברשות אורביטול
מברשת שיניים מנצנצת
מברשת שיניים לתינוקות
צמד מברשות בוב ספוג+פיגורינה
אורביטול BREATH CONTROL
מברשת שיניים פיות
שלישיית מברשות אורביטול
פרש&אורביטול פרוטקט
פרש&סאשט מי פה פרוטקט
ל"מי פה מלח  500מ
ל"מי פה שוקינג פרש 500מ
מ.שיניים מלח 145גרם
ל"מ פרש &500מי פה פרוטקט
ספריי ברק N.F SHINE
ספריי נפח N.F VOLUME
ספריי תסרוקות N.F HOLD
לחות מקצועית עם גלייז  N.Fל"מ400
לחות מקצועית עם קרטין  N.Fל"מ400
לחות מקצועית עם קוקוס  N.Fל"מ400
-N.Fל"ספרי שורש חום  100מ
-N.Fל"ספרי שורש אדום  100מ
-N.Fל"ספרי שורש שטני  100מ
-N.Fל"ספרי שורש בלונד  100מ
-N.Fל"ספרי שוש ח.בהיר  100מ
ל"שמפו פיגמנט בלונד  250מ
ל"שמפו פיגמנט חום  250מ
ל"שמפו פיגמנט חום בהיר  250מ
ל"שמפו פיגמנט אדום  250מ
ל"שמפו פיגמנט שחור  250מ
ל"שמפו מעצים גוונים  250מ
ל"שמפו פיגמנט סילבר  250מ
ל"מרכך מעצים גוונים  250מ
ל"מרכך פיגמנט בלונד  250מ
ל"מרכך פיגמנט חום  250מ
ל"מרכך פיגמנט חום בהיר  250מ
ל"מרכך פיגמנט אדום  250מ
ל"מרכך פיגמנט שחור  250מ
ל"מרכך פיגמנט סילבר  250מ
אמפולה אינטנס שמפו לשיער
אמפולה אינטנס מרכך לשיער
אמפולה אינטנס מסיכה לשיער
אמפולה אינטנס סרום לשיער
קרטין אינטנס-קרם הגנה לפן
קרטין אינטנס -שמפו לשיער
קרטין אינטנס -מרכך לשיער
ל"קרטין-מרכך קשקשים 400מ
ל"קרטין-שמפו קשקשים 400מ
קרטין אינטנס -מסכה לשיער
ל"קרטין-מסכה לקשקשים 350מ
קרטין אינטנס -סרום לשיער
קרם לחות קלאסי אלוורה

7290003401369
7290003401420
7290012352010
7290012352027
7290012352034
7290005418723
7290003401635
7290003401642
7290005418716
7290005418709
7290005418693
7290010382811
7290010382828
7290010382842
7290006287311
7290005418891
7290006791870
7290005418501
7290003401864
7290002121343
7290003401666
7290006287106
7290003401260
7290001212240
7290006791467
7290006791474
7290006791481
7290006791498
7290006287052
7290104964381
7290108355086
7290108355215
7290108355000
7290108355017
7290108355024
7290108355031
7290108355284
7290108355291
7290108355307
7290108355314
7290001136294
7290001136287
7290004146986
7290008443630
7290001136300
7290008443616
7290001136683
7290004146993
7290008443647
7290108355154
7290108355161
7290000149349
7290000149615
7290011115289
7290011115258

קרם לחות קלאסי חוחובה
קרם לחות קלאסי סיליקון
לחות+שמן ארגן לש.יבש
לחות+שמן אגוז לש.צבוע
לחות+שמן אגוז לש.מתולתל
ק.לחות מעצבת לשיער חלק וקטיפתי
ק.לחות מעצבת לפתיחת תלתלים
ק.לחות מעצבת לתלתול טבעי
ק.לחות מעצבת לבניית תלתלים
ק.לחות מעצבת ג'ל לקיבוע תלתל'
ק.לחות מעצבת לשיער מלא ברק
קרם לחות קלילה תלתלים
קרם לחות קלילה-יבש/פגום
קרם לחות קלילה רגיל
מסכה לריכוך וגמישות תלתלים
-GO SHINYג'ל לעיצוב רטוב
-GO CREATEג'ל לעיצוב חזק
-GO CURLYמוס לבניית תלתלים
-GO CURLYמוס לקיבוע תלתלים
-GO VOLUMEמוס ליצירת נפח
-GO SHINYווקס לברק חזק
-GO SHORTווקס סיבים אלסטי
-SO RICHט.סיליקון לשיער פגום
-SO RICHט.סיליקון לשיער צבוע
סרום-להגמשת תלתלים
סרום-לחיזוק שיער ארוך/עדין
שמן ארגן לשיער יבש
שמן ברזילאי לשיער צבוע
ספריי נטול גז לברק
קרטין אינטנס סט אמפולה
ל"גלייז מקצועי 350מ N.F
ל"קרטין מסכה+משאבה 450מ
ל"שמפו מניונים נקה  750מ
ל"קונ' מניונים נקה  750מ
ל"ב 1-מניונים נקה  750מ2
ל"אלסבון מניונים נקה 750מ
ל"נקה תרסיס להתרת קשרים  350מ
ל"נקה קרם להתרת קשרים  350מ
ל"שמפו סירוק קל נקה  750מ
ל"מרכך סירוק קל נקה  750מ
נקה -7שמפו יבש אדום
נקה -7שמפו רגיל ירוק
נקה -7שמפו צבוע כתום
נקה -7שמפו מתולתל סגול
נקה -7שמפו 2ב 1-טורקיז
אדום נקה -7מרכך יבש
נקה -7מרכך רגיל ירוק
נקה -7מרכך צבוע כתום
נקה -7מרכך מתולתל סגול
ל"נקה  7שמפו שמנים 750מ
ל"נקה  7מרכך שמנים 750מ
ויטל שמפו-לשיער רגיל  1ליטר
נקה מוצק קלאסי תינוק 4 X
נקה מוצק קלאסי סגול 4 X
נקה מוצק קלאסי ירוק 4 X

7290011115203
7290011115265
7290011115241
7290011115401
7290011115296
7290011115159
7290011115272
7290104961991
7290104962004
7290104962011
7290104964305
7290104964350
7290104964398
7290108355253
7290108355260
7290108355277
7290104962004
7290104961991
7290001136362
7290001136799
7290001136973
7290011115166
7290011115173
7290104960338
7290104960246
7290104960239
7290104960253
7290104960352
7290104961205
7290104961243
7290104961250
7290108353778
7290108353785
7290108353792
7290108353808
7290108355147
7290108350777
7290005477669
7290002768074
7290002768159
7290108355550
7290108355567
7290108355581
7290108355598
7290108355611
7290108355628
7290108355642
7290108355659
7290108355673
7290108355680
7290108355574
7290108355604
7290108355635
7290108355666
7290006789631
7290006789648

נקה מוצק קלאסי ורוד 4 X
נקה מוצק ארומה לילך 4 X
נקה מוצק ארומה ורוד 4 X
נקה מוצק ארומה לבן 4 X
נקה מוצק לחות לבנדר 4 X
נקה מוצק לחות פרחים 4 X
נקה מוצק לחות צמחים 4 X
ל"נקה שלישיה שחור חמאת שיאה 500מ
ל"נקה שלישיה ורוד ורד מאסק 500מ
ל"נקה שלישיה וניל רענן 500מ
נקה שלישיה מהדורת אביב
ל"נקה שלישיה מהדורת פרחים 500מ
נקה שלישיה גולדן ונילה
ל"נקה ג'ל רחצה לגבר  750מ
ל"נקה 3ב 1-לגבר 750מ
ל"נקה 2ב 1-שמפו ומרכך לגבר  750מ
נקה שלישיה ורוד ורד מאסק
נקה שלישיה שחור חמאת שיאה
נקה תחליב 1ל' ירוק אלוורה
נקה תחליב 1ל' ורוד ורד יסמין
נקה תחליב 1ל' לבן קמומיל
נקה תחליב 1ל' סגול לבנדר
נקה תחליב 1ל' וניל שקד
נקה תחליב  750ירוק אלוורה
נקה תחליב  750ורוד ורד יסמין
נקה תחליב  750לבן קמומיל
נקה תחליב  750סגול לבנדר
נקה תחליב  750וניל שקד
נקה תחליב  750מלפפון ליים
נקה תחליב  750קוקוס יסמין
נקה תחליב  750וניל מאסק
ל"נקה תחליב שוודיה  750מ
ל"נקה תחליב מרוקו  750מ
ל"נקה תחליב יפן  750מ
ל "נקה תחליב מדגסקר  750מ
ל"נקה תחליב שמנים 750מ
נקה  7שלישיה מניונים
דרמפון-ס.נוזלי מועשר לחות
דרמפון-סבון נוזלי ליטר
בת אורן-סבון אמבט נוזלי
ל"פיור שמפו שיער מתולתל  600מ
ל"פיור מרכך שיער מתולתל  600מ
ל"פיור שמפו שיער רגיל  600מ
ל"פיור מרכך שיער רגיל  600מ
ל"פיור שמפו שיער יבש  600מ
ל"פיור מרכך שיער יבש  600מ
ל"פיור שמפו שיער צבוע  600מ
ל"פיור מרכך שיער צבוע  600מ
ל"פיור שמפו שיער דק/שמן  600מ
ל"פיור מרכך שיער דק/שמן  600מ
ל"פיור מסכה שיער מתולתל  300מ
ל"פיור מסכה שיער רגיל  300מ
ל"פיור מסכה שיער יבש  300מ
ל "פיור מסכה שיער צבוע  300מ
ל"קרליין-ק.לחות רגיל  400מ
ל"קרליין-ק.לחות יבש  400מ

7290006789624
7290006789655
7290006789617
7290006788009
7290006788016
7290006788023
7290006788054
7290006788030
7290006788689
7290006788672
7290006788061
7290006788078
7290006788085
7290006788092
7290108354140
7290108354157
7290104962578
7290006788467
7290006788481
7290006788504
7290006788498
7290006788450
7290104962660
7290006788474
7290104962110
7290104965661
7290006788351
7290006788368
7290006788382
7290006788375
7290006788337
7290104962127
7290104965654
7290104962585
7290006788405
7290006788412
7290006788429
7290006788443
7290006788436
7290006788399
7290104962684
7290104962134
7290104965647
7290006788924
7290006788948
7290002269984
7290104961601
7290008444538
7290011112523
7290002925729
7290002925798
7290002768036

ל"קרליין-ק.לחות צבוע  400מ
ל "קרליין-ק.לחות מתולתל  400מ
ל"קרליין-ק.לחות לתלתול טבעי  400מ
קרליין שמפו-לשיער רגיל
קרליין שמפו-לשיער יבש
קרליין שמפו-לשיער צבוע
קרליין שמפו-לסירוק קל
קרליין שמפו-של'על תלתלים
קרליין שמפו 2-ב 1
קרליין שמפו-למנ'קשקשים
קרליין מרכך-לשיער רגיל
קרליין מרכך-לשיער יבש
קרליין מרכך-לשיער צבוע
קרליין מרכך-שליטה על תלתלים
נושם-מגבוני דאו' PURE
נושם-מגבוני דאו' SUNRISE
נושם ספריי אינויזיבל
נושם ספריי בורדו ACTIVE
נושם ספריי כתום SUNRISE
נושם ספריי סגול OXYGEN
נושם ספריי ורוד PURE
נושם ספריי SENSITIVE
נושם ספריי  0%אלומיניום
נושם ספריי כחול AQUA
נושם בנות-דאו ספריי
נושם בנות ספרי סויט קיס
נושם סטיק כחול AQUA
נושם סטיק כתום SUNRISE
נושם סטיק סגול OXYGEN
נושם סטיק ורוד PURE
נושם סטיק לבן SENSITIVE
נושם בנות-דאו סטיק
נושם בנות סטיק סויט קיס
נושם רול און אינויזיבל
נושם רול און בורדו ACTIVE
נושם רול און כחול AQUA
נושם רול און כתום SUNRIS
נושם רול און סגול OXYGEN
נושם רול און ורוד PURE
נושם רול און SESITIVE
נושם רול און  0%אלומיניום
נושם בנות-דאו רול און
נושם בנות רולאון סויט קיס
-ME FLORALל"דאו ספריי  175מ
מיסטיק -MEדאו ספריי ME 175
-ME CLASSICל"דאו ספריי  175מ
-ME MUSKל"דאו ספריי  175מ
 PRETTY YOUלבן-דאו ספריי
 PRETTY YOUורוד-דאו ספריי
גם וגם כחול
גם וגם ירוק
(תאידנט מי פה נ.קלאסית )150לבן

7290002768043
7290104964756
7290108355697
7290108355703
7290108355710
7290108355727
7290108355734
7290108355741
7290005427725
7290107280013
7290003015474
7290012823428
7290108359848
7290108359862
7290108359886
7290108355123
7290108359824
7290108355130
7290108359831
7290108355116
7290108359855
7290108359879
7290108359893
7290108356854
7290108356861
7290005426018
7290011877446
7290000286495
7290104963001
7290104963018
7290104963216
7290104963223
7290104963650
7290104963667
7290104963704
7290104963711
7290008443265
7290104963155
7290104963162
7290104963179
7290104963186
7290104964022
7290104964718
7290104964664
7290104964671
7290104964688
7290001338094
7290001338100
7290001338155
7290001338407
7290011114886
7290104962752

תאידנט מי פה+פל' 150
ל"תיאדנט מי פה ענבים  150מ
בודי מיסט PURE LOVE
בודי מיסט STOLEN KISS
בודי מיסט BLUE HEAVEN
ק.גוף מבושם PURE LOVE
ק.גוף מבושם STOLEN KISS
ק.גוף מבושם BLUE HEAVEN
ליטופים חמישיה מבושם
ליטופים חמישיה ל.מבושם
בייבי כיף רביעיה מבושם
רביעיה ל.מבושם בייבי כיף
בייבי כיף שמפו  1ליטר
בייבי כיף אלסבון  1ליטר
בייבי כיף תחליב  1ליטר
ל"בייבי כיף קרם שינה  500מ
ל"בייבי כיף קרם  500מ
ל"בייבי כיף שמן שינה  500מ
ל"בייבי כיף שמן  500מ
ל"בייבי כיף אלסבון שינה  750מ
ל"בייבי כיף שמפו  750מ
ל"בייבי כיף אלסבון  750מ
ל"בייבי כיף תחליב  750מ
מגב' ב.כיף 5יח' מבושם
מגב' ב.כיף 5יח' ללא בישום
אלסבון ביביכיף 2ל'
ל בייבי כיף"קרם גירויים  100מ
ספוג בייבי כיף
סופטקר מגב מבושם*4
סופטקר מגב ל.בישום*4
סופטקר-א.ס.עדין 1ליטר
סופטקר-א.ס.קלסי 1ליטר
סופטקר-שמפו אלדמע 1ליטר
סופטקר2-ב 1לתינוק 1ליטר
ל"סופטקר א.ס עדין  770מ
ל"סופטקר שמפו אלדמע  770מ
סופטקר-אל סבון 2ל'
ל"סופטקר-שמן תינוקות  500מ
ל"סופטקר-קרם גוף  500מ
ל"סופטקר-מ.החתלה לתינוק  100מ
ל"סופטקר-שמפו קצף אלדמע  500מ
-S.Gבוב ספוג  300/50ווט סקין משפחתי
-S.Gווט סקין משפחתי 300/50
 S.Gספריי קוקוס ליים  200-30ס.טרופי
 S.Gספריי אננס ליצ'י  200-30ס.טרופי
 S.Gספריי מנגו קיוו  200-30ס.טרופי
-S.G.תח' הגנה 250-30
-S.G.תח' הגנה 250-50
-S.G.ק.הגנה לפנים 60-50
-S.G.ל"ג'ל אלוורה להרגעה 200מ
-S.G.ספריי שקוף 200-30
-S.Gאינויזבל ג'ל פנים 60/50

7290104962318
7290104962325
7290104962332
7290104962349
7290011116255
7290011116279
7290011116286
7290104962059
7290104962066
7290104962042
7290104961403
7290104961410
7290104961434
7290104962745
7290104961441
7290104964008
7290104961489
7290104963971
7290104963988
7290104964015
7290104964039
7290104964701

-S.Gאינויזבל שקוף 260-30
-S.Gאינויזבל שקוף 260-50
-S.Gאינויזבל  KIDSת.שקוף 260-50
-S.Gאינויזבל ג'ל  60-30שקוף
ס.ג תחליב תינוקות 125מל  SPF 50ללא בושם
-S.G.ספריי שקוף 200-50
-S.G.ספריי תחליב  200-50ילדים
200-50-S.G.WET SKIN
200-50-S.G.WET SK.KIDS
200-30-S.G.WET SKIN
-S.G.ק.הגנה  60-50לילדים
-S.G.ספורט  200-30ספריי שקוף
-S.G.ספורט  60-30ק.פנים
-S.Gספריי שקוף 300/30
-S.G.ספריי שמן גזר 200-15
-S.Gספריי תחליב לילדים 300/30
-S.Gל"ספרי תחליב ילד 300/50מ
-S.Gספריי שקוף 300/50
-S.Gל"רולאון ילדים  70/50מ
-S.Gסטיק לפנים  SPF50ל"מ60
-S.G.תח' הגנה  250-50ילדים
-S.Gק.הגנה פנים לגולשים 60-50

