




 ט"לוח שנה לשנת תשע
 

 לוח שנה של ילדות ישראלית  
 ילדים בסיכוי מציירים את הכבש השישה עשר

 
 

 "ילדים בסיכוי"כל ההכנסות ממכירת לוח השנה הן למען 
 .הפועלת ומקדמת ילדים ונוער בסיכון החיים בפנימיות ברחבי הארץ

 
 : מחירים

 ₪ 14:        'יח 500-100
 ₪ 12:      'יח 500-1500

   ₪ 10:  ומעלה' יח 1500
 
 
 
 





 MY GOODIESמארז 
 

 :  ונוס המכילהקופסת 
 ,  צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 .חמוציות בעטוף שוקולד חלב -ספיר

 
 

  ₪ 45 –מחיר 
 

 יחידות   100 –מינימום הזמנה 



 וברקן MY GOODIESמארז 
 

 :סאן המכילהקופסת 
 , "יקב ברקן", קולקשייןמסדרת  סובניוןקברנה  -יין אדום

 , "משק לין"מבית , "שנה טובה"טהור מפרחי בר עם ברכת דבש 
 , תפוח עץ וקינמון בעיטוף שוקולד לבן -ספיר
 .פרלינים במילוי קרם ברולה ורימונים -ספיר

 
 

  ₪ 85 -מחיר
 

 יחידות  50 –מינימום הזמנה 
 

 



 MY GOODIESמארז 
 

 :נגה המכילהקופסת 
 ,"קסנון"מבית , מתאימות לספורט, אלחוטיות איכותיות' טופ-אוזניות ספורט בלו

 ,   ינו'קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ -קורל
  70%מריר תפוז ומריר אגוז , מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר -ספיר

 ,קקאו מוצקי
 ,בוטן בעיטוף שוקולד בלונד קרמל עם מלח ים -ברקת
 .קופסת פח המכילה תפוח עץ וקינמון בעטוף שוקולד לבן -ברקת

 
   ₪ 120 -מחיר

 
 יחידות   50 –מינימום הזמנה 

 
 



 MY GOODIESמארז 
 

 :יופיטר המכילהקופסת 
גומיית  , וצבעוני קייציהדפס , מגבת חוף עגולה עם גימור פרנזים -מגבת חוף גדולה

,  עבה ורך לספיגה מושלמת ומהירה מיקרופייברחבק מעוצב בד , לולאה לאריזה נוחה
ורמוט לבן מתוק בעל גוון זהוב קש וניחוחות של   -לבן פרלינווורמוט , מ"ס 150: קוטר

מעולה עם קרח או כמרכיב  . עשבי תבלין ארומאטיים ותבלינים אקזוטיים
מגוון נפוליטנים   -יהלום, תפוח עץ וקינמון בעיטוף שוקולד לבן -יהלום, בקוקטיילים

פרלינים   -ספיר, קקאו מוצקי 70%מריר תפוז ומריר אגוז , משוקולד אקסטרה מריר
 ,  במבחר מליות וטעמים

 .מרמלדת פרי טבעי ללא צבעי וללא חומרים משמרים -אופל
 

  
   ₪ 170  :מחיר

 
 יחידות   50 –מינימום הזמנה 

 
 
 

 
 





 
 
 

 צלייה צבעונית
 
 כולל מזלג וסכין בשר -חלקים 3תבנית צלי •
 מגבות צבעוניות 3סט •
 זוג מטחנות עץ צבעונית•
 

  FOX HOME :329₪ -שווי המארז לצרכן ב

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 שתייה מרעננת  
 
 
 
 לשתיהומעמד  דיספנסר•
 קרה לשתיהכוסות  4סט •
 מטבחוזוג מגבות סט כפפה •
 לימוןסוחט •
 
 

   229.60₪הינו   FOX HOMEהמארז לצרכן ב שווי 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 פסטה קלילה  
 
 
 "MINERALסיר לפסטה "•
 תחתית שעם  לסיר•
 בקבוק לרוטב •
 סינר  •
 עם מיכל   פומפיה•
 
 

  ₪ 459.50: הינו FOX HOMEשווי המארז לצרכן ב 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 החדשה והצבעונית  CUISINEסדרת 
 non-stickאלקטרוסטטית וציפוי פנימי בצביעה , עשויה אלומיניום

 
 
  ₪ 249.90מחיר לצרכן   -COUSINדגם 28גריל מחבת •
   ₪ 359.90מחיר לצרכן  -COUSINדגם 24זוג סירים  •
  ₪ 249.90 מחיר לצרכן  -COUSINתבנית צלייה אובלית דגם •
  ₪ 59.90מחיר לצרכן  -תחתיות לסיר •
  ₪ 24.90מחיר לצרכן  -שטוחה כף עץ •
  ₪ 19.90מחיר לצרכן  -מלקחיים •
  ₪ 19.90מחיר לצרכן  -מגבת מטבח•
  ₪ 69.90מחיר לצרכן  –זוג מטחנות תבלינים •

 
 

 
  ₪ 1484: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי  

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 
 
 

 CUISINEמחבת גריל דגם 
 

 מ"ס 28מחבת גריל •
 מחבת אלומיניום בצביעה אלקטרוסטטית•

 non-stickוציפוי פנימי 
 זוג מטחנות עץ צבעוניות •

  389.8₪  :הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 צלייה איכותית
 

 
 כולל סכין ומזלג בשר -חלקים 3תבנית צלי •
 כפות סיליקון לבישול 5 -סט ששת•
 
 

   209.8₪ –הינו FOX HOMEהמארז לצרכן ב שווי 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 
 לצלות באהבה

 
 
 תבנית צלי בשר•
 סכין ומזלג בשר•
 
 

   129.9₪:  הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 הגשה צבעונית
 
 
 המתאים לניקוי במדיח, תבניות הגשה ואפייה 3סט •
 מ"ס 50/70גודל    SPICESמגבת מטבח מדגם •
 סט כפפות מטבח לנשיאת דברים חמים•
 

  179.7₪הינו   FOX HOMEשווי המארז לצרכן ב 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 פיצה חמה  
 
 
 משטח אפיה•
 חותך פיצה  •
 סינר•
 כפפה  •
 תחתית לסיר •
 בקבוק לרוטב•
 

  ₪ 254.40הינו  FOX HOMEשווי המארז לצרכן ב 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 פופקורן טיים
 
 
 מרובעת אקרילקערת •
 כלי פטנט להכנה והגשת פופקורן•
 
 
  189.8₪: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן  

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 הפסקת תה
  
 
 רביעיית מאגים•
 מגבת  •
 מסננת תה•
 סט ארבע תחתיות למאגים•
 
 

  ₪ 106.3הינו  FOX HOMEשווי המארז לצרכן ב 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מארז חם
 
 ROUGHמרקיות  4סט •
 למרקסיליקון מצקת •
 spices -מגבות מטבח צבעוניותזוג •

 
 

   132.3₪: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •

 "עסקיות
  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        

 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מארז יוקרתי למטבח
 
 
 קפה וסוכר, סט מהודר לאחסון תה•
 קופסא מהודרת לעוגיות•

 
 

  249₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 
 
 

 מארז יוקרתי לשולחן

 350*150כותנה  100%מפת שולחן מוזהבת יוקרתית •
 יוקרתית לעוגיות איחסונית•
 

  289.8₪: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 שולחן חגיגי
 
 
 SQUAREסט צלחות לשישה סועדים דגם •
 זוג כפות הגשה  •
 מ"סShimmer 150/350מפת שולחן דגם •
 מ  "ס 40/180במידות  ראנר•
 
 

  ₪ 751.90: הינו FOX HOME -בלצרכן שווי המארז 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מפה יוקרתית
 

 350*150מפה מוזהבת דגם שימר 
 
 

   189.9₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 WOODYם "סכוסט 
 
 
 מתאים לשישה סועדים', יח 24•
 Stainless Steelחלד -אלפלדת •
 מראה עץ 18/10נירוסטה •
 
 

   229.9₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מארז יוקרתי למטבח
 
 
 קפה וסוכר, סט מהודר לאחסון תה  •
 כוסות תה 4•

  209₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 שולחן מוזהב
 
 
 כוסות שמפניה עם כיתוב מוזהב 4 -סט מהודר •
 18/10נירוסטה  Stainless Steelחלד -פלדת אל  GOLDכפות הגשה מוזהבות  2•

 

  219₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 לבלות בים
 
 כיסא צידנית מושלם לטיולים וקמפינג•
 תרמוס צבעוני ומגניב•

 
 
 ללא שובר החלפה*
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 הפיקניק המושלם
 

 וקמפינגכיסא קומפקטית ושימושית לטיולים צידנית 
 
 .35/15/25במידות , כיסא צידנית•
 קלהרצועות גב לנשיאה בעלת  קבועהצידנית השומרת על טמפרטורה •

 .נוחלכיסא ונפתחת 
 אדום/מגיעה בצבעים כחול

 קעריות מלמין 2צלחות ו 2סט •
 
 
 ללא שובר החלפה* 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 לבלות בים
 
 

 . המתאים לשימוש פנאי בגינה ובחוף היםפוף 
 .נוחהמגיעים ארוזים בתיק לנשיאה , כיס לאחסוןמכיל 
 .T210ניילון עשוי 

 ללא שובר החלפה*

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מיקרופון בלוטוס
 

 עוצמתימיקרופון שמע 
 אפשרות שירה בזמן ניגון

  KHZ10טווח קליטה של 
  IOS/PC/ANDROID/USBתומך 

  MAH 2600סוללה 
 גרם 480משקל עצמי 

 מילימטר  7367X240Xגודל 
 12080x285xגודל אריזת נשיאה 

 גרם   625משקל אריזת נשיאה 
 הסמארטפוניםמתאים לכל סוגי 

 'לבלוטוסמתחבר בקלות 
 

 ללא שובר החלפה* 



 משקה קר
 
  ₪ 79.90 –נפח ' ל 3.2 שתייה קרה עם מעמד מהודר דיספנסר•
  ₪ SPICES – 19.90מדגם 50/70מגבת מטבח •

 
 
 

  ₪ 99.8: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 סט הגשה
 
 :סט הגשת שתייה קרה הכולל•

 זכוכית קראף
 כוסות זכוכית 4
 
 

  ₪ 89.9: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מגע מלטף
 

 מ"ס130/180 מפנקת ומלטפת כירבוליתשמיכת 
 POMOPNמדגם 

 
 

 
  ₪ 99.9: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 הגשה מושלמת
 
  ₪ MAXIS - 79.90מדגם  סט שתי קערות עם מכסה סיליקון•
  ₪ SPICES- 19.90מדגם 50/70מטבח מגבת •
 
 

  ₪ 99.8: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 עיצוב השולחן
 

 LAMPURמ מדגם "ס 33/48 פלייסמנטים 4סט 
 

 
  ₪ 91.6: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 סט לסלט
 
 מ"ס 26קערת נירוסטה •

 .עם תחתית סיליקון למניעת החלקה
 .מטחנת תבלינים שקופה•

 
 

  ₪ 99.8: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 כיף בשמש
 
  ₪ 49.90 –תיק לים + מגבת חוף •
  ₪ 34.90 –ל "מ800בקבוק שתייה עם ידית •

 
 

  ₪ 84.8: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 יש לי גלידה הכי טובה
 
  ₪ 49.90 –כפיות + קעריות גלידה  4סט •
  ₪ 24.90 –כף גלידה קונוס •

 
 

  ₪ 74.8: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 הפסקת קפה
 
 מאגים צבעוניים לשתייה חמה 6•
 50/70מגבת מטבח צבעונית •

 
 

   ₪ 64.5הינו  FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 





 מגע מלטף
 
 GLORYשמיכה נעימה ומלטפת מדגם •

 מ"ס150/200גודל 
 FLOWER SPRINGמבשם אריגים מדגם •
 
 

   179.8₪: הינו  FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

 סל לעיתונים•
  FRINGEדגם  140/90שמיכה במידות •
 מבשם אריגים•

 
  ₪ 309.70: הינו  FOX HOMEשווי המארז לצרכן ב 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מקלחת יוקרתית
 
 90*50מידה , LUXURYיוקרתיות דגם מגבות  2•
 ללפטופ / מגש פינוק עץ למיטה•

 

  289₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 פינוק לאורח
 
 :סט מגבות אירוח•

 DIVAמדגם  50/90מגבת פנים 
 DIVAמדגם  30/50מגבות ידיים  2

 
 

  ₪ 81.7: הינו FOX HOME -בשווי המארז לצרכן 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 
 
 

 מארז מגבות

 DIVA 130*70כותנה דגם  100%זוג מגבות גוף •

  199.8₪: הינו  FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מארז מגבות
 
 
 LUXURY 130*70כותנה עבה ויוקרתית דגם  100%גוף זוג מגבות •

 
 

   279.8₪: הינו FOX HOME -בהמארז לצרכן שווי 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מארז קוסמטי ללין

  140₪: הינו LALINE -בהמארז לצרכן שווי 

 ל "מ BMG 250סבון ידיים •
 ל "מ BMG 250קרם ידיים •
 זוג מגבות ידיים•

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

החלפת מתנות "החלפת המוצר תתאפשר בהתאם למדיניות •
 "עסקיות

  FOX HOMEכפי שמופיע בחנויות רשת        
 התמונה להמחשה בלבד•
 אין התחייבות לצבעים •
 



 מארז אישי

  139₪: הינוLALINE -בשווי המארז לצרכן 

 ל "מ 50קרם ידיים •
 ל"מ 200קרם גוף •
 מראה אישית•
 ערכת פדיקור אישית•

 



 מארז יוקרתי
 

 

 תיק רחצה יוקרתי•
 סבון פילינג לניקוי עמוק•
 ל"מ 200קרם גוף •

  174₪: הינו  LALINE-בשווי המארז לצרכן 


