
מארזים
ליום האישה



פלטת חימום,
שומר על טמפרטורה של 55 מעלות,

חיישן משקל להפעלה וניתוק,
חיבור USB בטיחותי.

כוס שתיה מפורצלן עם מכסה.
כפית מתכת.

מחיר: ₪28.00

מארז
1

רגע לעצמך



מחיר: ₪29.50

מארז
2

קופסת מזוודה ממתכת.
סט מניקור וסט מברשות איפור.

נר ריחני בקופסת פח עגולה.

להנות מהדברים הקטנים

ליפגלוס.



ארנק אופנתי עם שרשרת לתליה.

מארז
3

תפרגני לעצמך

מארז
4 תיק איפור עם רצועת אחיזה.

ליפגלוס.

תמיד אישה

ליפגלוס.

מחיר: ₪10.00

מחיר: ₪13.00



תיק  איפור PU רך עם ביטנה.

מארז
6

ארנק אופנתי עם שרשרת לתליה.

אישה זה כל הקסם

מארז
5

תיק איפור, בד מלאנז, ביטנה פנימית.
מראת כיס ממתכת מוברשת.

מראה ניטרלית ומראה מגדילה.

חייכי, הכל לטובה

מחיר: ₪11.00

מחיר: ₪8.90



תיק יד לכלי איפור וטיפוח.
קרם גוף ים המלח 200 מ”ל.

סט 4 מגבות ידיים במארז עץ מהודר
קרם ידיים ים המלח 100 מ”ל.

השינוי בידייך

מארז
7

מארז
8

כרית קרחום לב
להקלה וטיפול בפציעות, עקיצות,

שרירים, פרקים.

כמו שאת אוהבת

מחיר: ₪19.50

מחיר: ₪17.50



תיק צידנית אישי אופנתי.
בקבוק שתיה מנירוסטה

שומר חום וקור.

מארזהבחירה היא שלי
9

מארז
10 תיק צידנית אישי.

ציפוי פנימי מיוחד למזון.
בקבוק שתיה גוף אלומיניום.

נפש בריאה בגוף בריא

מחיר: ₪29.50

מחיר: ₪20.00



רמקול בלוטוס, עמיד למים.

6 יח’ מגבות ידיים,
100% כותנה,

אריזה בתיק קנווס עגול.

מארז
12

גומית כושר למגוון תרגילי התנגדות
באורך 150 ס”מ.

רמקול בלוטוס עם קליפס,
עמיד למים.

מארזכושר = אושר
11

קודם כל את!

מחיר: ₪22.00

מחיר: ₪21.50



שמיכת שארפה ליחיד
עשויה מבד עבה בשתי שכבות.

מידות: 170×130 ס”מ.

מארז
13

כוס פורצלן עם מכסה ורשת
לתה או חליטה.

לחלום   להעז   להגשים

מחיר: ₪36.50



כירבולית קטיפתית ליחיד.
מידות: 130×170 ס”מ.

מארז
14

בקבוק זכוכית
לחליטות צמחים ופירות.

את רק צריכה לחלום...

מחיר: ₪48.00



הערות:

  המחירים אינם כוללים מע”מ.
  מינימום להזמנה 50 מארזים.

  המלאי מוגבל, מוצר שיאזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך.


