
מיילקישורתוקףהטבהטלפוןעסקשם

שרונה ערבה הוכמן
מורה ליוגה~נטורופתית~מטפלת גוף נפש

"להבין מבפנים" שינוי דפוסים רגשיים ותנועתיים
528820540

50% הנחה על מפגש ראשון לאבחון וטיפול בכאב , 
מפגש שכולל ראיון מקיף, אבחון וזיהוי מקור הכאב, זיהוי 

דפוסי תנועה שגויים המייצרים ומעצימים את הכאב, 
מפגש מעורר מודעות, מוריד אסימונים

עד סוף חודש יולי
https://www.facebook.com/lehavi

nmebefnim
shalternative@hotmail.com

L.B SPINNER

מוצרי הדגל שלנו הם הספינר פרו והספינר 
קלאסיק. הספינר הוא רוטיסרי (שיפוד מסתובב) 
נייד שניתן לעשות בו שימוש מעל כל מקור חום 

(גריל פחמים, גריל גז או מדורה). הספינר מופעל 
באמצעות זוג סוללות, מתפרק ומתקפל בקלות 

למזוודה קלה לנשיאה.

054-2912700
 הנחה על כל האתר למשך כל חודש יוני *ללא כפל 10%

.הטבות ומבצעים
https://www.lbspinner.co.il/info@lbspinner.comעד סוף יוני

אילנה פלג

בית תכשיטי קשר.שופ שמח להוקיר ולהעניק לכל 
משרתות ומשרתי המילואים ואנשי כוחות הביטחון 
הטבה של 30% הנחה ברכישת תכשיטים באתר 
קשר.שופ. ההטבה תהיה תקפה למשך 7 ימים 

ותכלול את כל התכשיטים המופיעים באתר מלבד 
קולקציית קשר טורקיז. 

https://www.kesher.shop/

/14/6-21/6https://www.kesher.shopהנחה של 30% על כל האתר, לא כולל דמי משלוח525324512

ללא הגבלהכניסה חינם לגלריה052-5324512גלריה  לאומנות גבעת חביבהאילנה פלג
ימי שישי- 11:00-13:00, ימי שבת 

10:00-14:00. א-ה , מ 9:00-16:00

זיוה וסרמן
אוצרת חוויות – יצירת תמונות אישיות, 

משפחתיות או יצירותממוסגרות בחישוקי עץ, 
בשילוב בדי טקסטיל בעיצובים שונים

עד ה 31/12הנחה על חישוקים עם תמונות 052-282897410%
https://www.facebook.com/otzere

t_havayot-108217587764119

עד סוף אוגוסטהפעלה לילדים ב 700 ₪ במקום 900 לכל חודש יוני054-6531073הפעלות לימי הולדת ברוח הקרקסנעמה הקרקסנית
https://www.facebook.com/Numa

poi/
לבנדר קוסמטיקה 

טבעית
לבנדר – קוסמטיקה טבעית מפתחים, מייצרים 

ומשווקים מוצרי קוסמטיקה 100% טבעיים.
/https://www.lavender.co.ilתקף עד 30 לאוגוסט 22הנחה חד פעמית לרכישה 073-360-906515%

דר רוני לב - בוטנאית 
והרבליסטית קלינית

רוני לב , בוטנאית והרבליסטית קלינית, מטפלת 
בדרכים טבעיות, צמחי מרפא, תזונה, פרחי באך, 

הקליניקה במצר
ההטבה: טיפול ראשון ובקבוק טיפולי ראשון בחינם524399168

https://www.facebook.com/tzema
ch.roni/

הנחה 052-830398710%פיצה בקצירפאפא אנג'לו - גולן
עד ה 1/8, חד פעמי לכל 

אדם

https://www.facebook.com/peopl
e/%D7%A4%D7%90%D7%A4%

D7%90-
%D7%90%D7%A0%D7%92%D
7%9C%D7%95/1000635062330

88/

ליהי שימי רגב
ליהי שמעי-רגב- הורות עם משמעות, ליווי הורים 

פרטני ובקבוצות
050-7372137

שתי הרצאות מרתקות וסוחפות על יחסים בין הורים 
וילדים' ההרצאות מוקלטות וישלחו למייל

https://lp.vp4.me/qazblihishimi@gmail.comללא תוקף

ללא הגבלת זמןכוס קפה חד פעמית לכל מילואימניק/ית052-8686865עגלת קפה שמחה ונעימה בקרית החינוך מנשהעמית- שמחלה
קריית החינוך מנשה, מול אולם 

הספורט

04-6370214משתלת צמחי בית וגן במושב עין עירון משתלת נירוונה
 ארבעה צמחים פורחים מתנה ממשתלת הגידול שלנו , 

הטבה בשווי 30 ₪
/https://mnirvana.co.ilעד סוף אוגוסט

סניף עין שמר בלבדעד סוף יולי ₪22 הנחה בקנייה מעל 100 052-685707515% מאפייה ובית קפה משובחרולדין עין שמר


