
 

 ניתן לרכוש  דנסיטי בבתי מרקחת פרטיים, בתי טבע, רשתות הפארם,  

 ובקופ"ח מאוחדת  קופ"ח מכבי

 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  
    120רחוב סעדון  סמארט פארם אור יהודה אור יהודה

 03-6189567 ק.אורות  1הנשיא  סמארט פארם אורות אור עקיבא

 03-5798072 94יהודה הנשיא  חנות הטבע שלי אלעד

 03-6163574  20טרומפלדור  2015מעיין חיים בית דגן  בית דגן

 054-5796230  2רח' נחמיה  בית מרקחת נחמיה בני ברק

 03-5462229    80רח' רבי עקיבא  בית מרקחת שפירא בני ברק בני ברק

 03-5731323 14ירושלים  זמרת הארץ בני ברק

 054-8007370 1הרב קוק  טוב לי טבע בני ברק

 08-8594774 2אהבת שלום  טבע רובינשטיין בע"מ בני ברק

 08-8570732    162רח' רבי עקיבא  בית מרקחת פרינץ בע"מ בני ברק

 08-6892594  62עקיבא -רח' רבי בית מרקחת רפואה סנטר בני ברק

 09-9547035  2רח' נחמיה  בית מרקחת נחמיה בני ברק

 054-6686130   80רח' רבי עקיבא  בית מרקחת שפירא בני ברק בני ברק

 03-5596432  9רחוב בלפור  בית מרקחת אדם אדיב בת ים

 03-5055785 92רחוב יוספטל  634ניו פארם קניון בת ים  בת ים

 03-5042585  20בית  122רחוב  בית מרקחת הלא בע"מ ג'לגו'ליה

 03-5056090  1רח' ארזים  רמת אילן-ב.מרקחת ניביפארם גבעת שמואל

 03-5014952  11בן גוריון  בית מרקחת גבעת שמואל גבעת שמואל

 03-9369332 פינת שנקין 17וייצמן  שנקין-סניף וייצמן גבעתיים

 08-9436747 18סירקין  טבע גבעתיים גבעתיים

 08-9428161    17רח' ויצמן  בית מרקחת נגה  גבעתיים

 08-9334202 19וייצמן  טבע גדרה גדרה

 050-6563236 ק.לב 42הרצל  בית מרקחת טלפארם גן יבנה גן יבנה

 03-5364308 קניון פרנדלי קניון פרנדלי גן יבנה

 08-9703001  2רחוב בן גוריון  בית מרקחת לב הרצליה חדש הרצליה

 08-9740427  2רחוב בן גוריון  בית מרקחת לב הרצליה חדש הרצליה

 08-9741401  18רח' סוקולוב  בית מרקחת פארמה פלוס  הרצליה

 08-9404960  36חבצלת השרון בית מרקחת פארמה תמר  הרצליה פיתוח

 08-9403810   142וינגייט  בית מרקחת הרצליה פיתוח הרצליה פיתוח

 08-6312433  44רח' גאולים  בית מרקחת נאות שושנים חולון

 09-8331107 49סוקולוב  בית טבע צבר חולון



 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  
 09-8828656 51שנקר  טבע טל חולון

 03-9047207 26רוקמים  ב.מ מקס פארם חולון

 03-9319701 54סוקולוב  בית טבע בעיר חולון

 03-9045525 7הפלד  2018א.ב טבע  חולון

 052-3878731  46רחוב קרואזה  בית מרקחת בריאות חולון חולון

 03-6048397  52רח' הופיין  בית מרקחת אהרון חולון  חולון

 03-9308087    17רבינוביץ  בית מרקחת פרמקסי חולון

 054-7926009  9רח' לנדאו חיים  בית מרקחת מדי פארם חולון

 03-9682792    44רח' גאולים  בית מרקחת נאות שושנים חולון

 08-9453670  31רחוב המרכבה  בית מרקחת פנו פארם  חולון

 03-9032341    70רח' סוקולוב  בית מרקחת ד"ר חורי  חולון

 03-9016507  49דב הוז  בית מרקחת מירהפארם  חולון

 03-9469047 מרכז מסחרי 2רח' האגוז  בית מרקחת הלן פארם יבנה

 03-9673694 )היפר נטו(  3דרך הים  122בית מרקחת שופרסל  יבנה

 03-9503289 20שדרות דואני  שורשים יבנה

 03-9617085 18אפרסמון  רם אורבך יבנה

 052-8686147 )היפר נטו(  3דרך הים  122בית מרקחת שופרסל  יבנה

 052-5628608 26סמטת חתוכה  בית טבע ובריאות יהוד

 08-6694572  3רחוב משה דיין  623ניו פארם סביונים  יהוד

 08-9462333  127ת.ד 17אשכנזי  בית מרקחת ישראל יהוד

 077-2013977  4רח' אלטלף   205בית מרקחת שופרסל  יהוד

 03-6743159   14רח' ארבע עונות  בית מרקחת פארמה סטייל לוד לוד

 03-6742948   60רח' הרצל  בית מרקחת סניטס לוד לוד

 09-7730546 קניון עזריאלי  2רח' לב העיר  קניון עזריאלי מודיעין מודיעין

 03-7523666 121שדרות המלאכות  א.ר.נ החזקות בע"מ מודיעין

 03-6725432 למסירה בנובולוג סמראנולי  מודיעין

 03-6746491  1רחוב החרט  ב.מרקחת הרוקחים עלה פארם מודיעין

 03-6726191  76עמק החולה  בית מרקחת רוזן פארם מודיעין

 052-2958149  21צאלון  סמארט פארם  מודיעין

 073-7369398 קרית ספר 8/1אוהח'  שיווק ושירות שכטר טובה מודיעין עילית

 08-9762431 2שדרות יחזקאל  קרית ספר -ב.מ עילית  מודיעין עילית

 03-5230895   8ויצמן  בית מרקחת מרכז  נס ציונה

 03-6206355 106חנות   8הפטיש   106בית מרקחת שופרסל  נס ציונה

 03-6099399 53קניון עופר קניותר, האירוסים  סניף קניון עופר נס ציונה

 03-5161517  1השקמה  בית מרקחת שוקריפארם סביון סביון



 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  

 03-6426381 3ההסתדרות  טבעי לי פ"ת

 03-5281383 15שטמפר  תבלין וטבע פ"ת

 03-5661636 15איכילוב  דרך הטבע פ"ת

 03-5223358 27מהוליבר  קינמון בית טבע פ"ת

 03-6478480 4אהרון קציר  בריאות בטבע פ"ת

 03-6967474 34בן ציון גליס  אקס בלייד פ"ת

 03-6410411 35רבי יהודה הנשיא  טבע ובריאות פ"ת

 03-5296969  6רחוב לוחמי הגטו  אי.אפ.ג'י פארם בע"מ פ"ת

 072-2400350  1רח' ראשל"צ  654ניו פארם אם המושבות  פ"ת

 03-7585931    21רח' הברון הירש  אסותא פ"ת בע"מבית מרקחת  פ"ת

 04-6665482  16חזון איש  בית מרקחת עין גנים  פ"ת

 03-5178844  6רח' חפץ חיים  בית מרקחת גמא  פ"ת

 03-6196324  24רחוב שטמפפר  בית מרקחת הירקון פ"ת

 03-6182278 , 7אהרון הקציר  בית מרקחת מרכז השרון פ"ת

 03-5084680  11חיה פיינשטיין  בית מרקחת מרים פארם א.המו פ"ת

 03-5529582 ,סגולה20הרב פינטו  סגולה269בית מרקחת שופרסל  פ"ת

 03-7319458  3המייסדים  סניף קרית אונו קרית אונו

 03-5325435 קרית ספר 2יחזקאל  בית מרקחת קרית ספר עילית קרית ספר

 03-5327063 11המלך חסן  שיווק בע"מטבע סנטר  קרית עקרון

 03-9396813    38רח' דרך נגבה  בית מרקחת נגבה ר"ג ר"ג

 09-9545353 24בן גוריון  מדיסין בום בע"מ ר"ג

 09-7734370 10קרניצי  בית השקד והטבע בע"מ ר"ג

 09-9555852 48שדרות ירושלים  א.ג שקדיה בע"מ ר"ג

 03-5041911 75הרצל  סוד התבלין ר"ג

 03-6519153 2הרואה  טבע כל ר"ג

 03-5523954 מרכז אלרם   76ביאליק  453ניו פארם אלרם רמת גן  ר"ג

 03-6560428  34חי -תל בית מרקחת אבי בע"מ ר"ג ר"ג

 03-5562235    38רח' דרך נגבה  בית מרקחת נגבה ר"ג ר"ג

 03-5042433  43רחוב חיבת ציון  בית מרקחת נ.נ פינצ'י בע"מ ר"ג

 03-6517978  19היצירה  בית מרקחת שפינוזה ר"ג

 03-5367976  1בזק  בית מרקחת סביון נווה אפק ראש העין

 03-6326611 2משה דיין  בית טבע הגבעה ראש העין

 03-5362426  1בזק  בית מרקחת סביון נווה אפק ראש העין

 09-9562184  5מרבד הקסמים  בית מרקחת מדיקה ראש העין ראש העין

 

 



 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  

 08-9291388  1רחוב מוהליבר  סנטרפארם פארמוונס ראשל"צ ראשל"צ

 08-9222226 48ז'בוטינסקי  יובל בית טבע ראשל"צ

 0545202092 32רוטשילד  אל הטבע ראשל"צ

 08-9969611 12זהבית  ראשון ב.מ קרית ראשל"צ

 08-9701866 3דרור  בית הטבע דרור ראשל"צ

 0523948107 32תרמ"ב  דנטל רביד השקעות בע"מ ראשל"צ

 08-9724136  1רחוב מוהליבר  סנטרפארם פארמוונס  ראשל"צ

 03-6351816    41רח' הרצל  בית מרקחת הרצל  ראשל"צ

 03-9227416  16הלח"י רח'  בית מרקחת פנו פארם ראשל"צ

 03-6432614  30הנחשול  בית מרקחת פנו פארם ראשוני ראשל"צ

 03-9241963  10צייטלין  מ.ח.ט-בית מרקחת רמת אליהו ראשל"צ

 03-9311710 פאואר סנטר 7טוליפמן  בית מרקחת טלפארמה ראשל"צ

 03-9305051  24רח' נגבה  בית מרקחת פארמה גנים  ראשל"צ

 03-9310541 2,פינת רוטשילד 3דרור  טבע דרור ראשל"צ

 03-9304515  1גולדה מאיר  סמארט פארם שער ראשון ראשל"צ

 03-9311078  7טוליפמן  בית מסחר טלפארם בע"מ ראשל"צ

 03-6031511 קיבוץ רבדים בלוך קלי אביה רבדים

 03-9321067  2קניון עופר רח' בילו  קניון עופר רחובות

 03-9128005 4בנימין  צפיחית בדבש רחובות

 03-9382215 פ.ששת הימים 43משה יתום  276בית מרקחת שופרסל רחובות

 03-9414451  102רחוב הרצל  בית מרקחת טללים רמלה רמלה

 03-9518460 18אוסישקין  בע"מ 2008טבע כל מר  רמת השרון

 03-9691747  40רח' אלוף דוד  בית מרקחת רמת חן חדש רמת חן

 סניף שוהם שוהם

מרכז מסחרי שוהם, עמק איילון 

32 03-7449940 

 03-9137002 פארק חמ"ן 23דרך החורש  בית מרקחת ווטמרקט בעמ שוהם

 03-9610495 בית לוטם אזור תעשייה פניני טבע אורגני שילת

 03-9480422  10רחוב הרצל  בית מרקחת נווה צדק ת"א

 03-9513871 דיזינגוף סנטר  קומה ג'  דיזינגוף סנטר ת"א

 03-9641025 מרכז וייצמן סיטי  14וייצמן  וייצמן סיטי ת"א

 03-9410492  124דיזינגוף  דיזינגוף  ת"א

 03-9486216 3קלמן מגן  -שרונה מרקט  שרונה מרקט ת"א

 08-9361920  96, החשמונאים TLVקניון  TLVסניף קניון  ת"א

 

 

 



 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  

 08-9487805 רמת אביב 17אבא אחימאיר  סניף רמת אביב ת"א

 08-9229301 35בן יהודה  מרכז שורשים ת"א

 03-6720001 , מרכז שוסטר27אחי מאיר  טבע בגימל ת"א

 03-6742369 11גיורא בר  אירנה שנדשטיין -ש.ב.א  ת"א

 03-6745216 1החשמל  זילי מוצרים מהטבע בע"מ ת"א

 03-6182821 10הדר יוסף  מנת הטבע ת"א

 03-6730665 18נחלת יצחק  טבע בנחלה מ.ש.מ ת"א

 03-7514888 34יהודה הנשיא  טבע נווה אביבים ת"א

 03-5717504   המילניום ברושים ת"א

 03-9393000 27יהודה בן  נטורלניק ת"א

 03-5713915 105רחוב דרך השלום  בית מרקחת אסידל שביט בע"מ ת"א

 03-6878403  52רחוב אצ"ל  בית מרקחת אסידל פארם ת"א

 03-6040552 טולדנו פינת עוזיאל  בית מרקחת בבלי ת"א

 03-5259666  14בן יהודה  14בית מרקחת בן יהודה  ת"א

 03-7410331  25אורי צבי גרינברג  אזורי חןבית מרקחת  ת"א

 03-6204650  19רח' אבן גבירול  בית מרקחת הקריה ת"א ת"א

 03-6490086 נאות אפקה  1רח' לאה  בית מרקחת קונצפט פירר בעמ ת"א

 03-6879532    3רח' הגואל  בית מרקחת מכבי התקוה  ת"א

 03-5281502    50רח' שינקין  בית מרקחת מלצ'ט  ת"א

 03-6397777    11רח' עליה  בית מרקחת מיניאלי  ת"א

 03-5609088    22רח' נחלת בנימין  בית מרקחת אופיר  ת"א

 03-6041449    27רח' פנקס  בית מרקחת שחר ברנדיס ת"א

 03-5288818    54רח' המלך ג'ורג'  בית מרקחת שור ת"א בע"מ ת"א

 03-6479237  7רח' הרוגי המלכות  בית מרקחת ישגב ת"א

 03-6049995   33יהודה המכבי  בית מרקחת צפון בע"מ ת"א ת"א

 03-9581822  18רחוב ראול ולנברג  פארמה מרקט אנטרנשיונל בעמ ת"א

 03-6053769  42רחוב יהודה המכבי  יהודה המכבי-פריים פארם ת"א

 03-5246003    83רח' אבן גבירול  בע"מ תאבית מרקחת גן העיר  ת"א

 0544917951    83רח' בן יהודה  בית מרקחת מושנזון ת"א ת"א

 03-6957678    16זימן  בית מרקחת רימונה ת"א

 0777501173    138רח' אלנבי  בית מרקחת שלאין בע"מ ת"א ת"א

 03-6499312  9רח' שלום אש  בית מרקחת טל שחר ת"א ת"א

 

 

 



 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  

 03-5605159    91רח' יהודה הלוי  בית מרקחת יהודה הלוי ת"א ת"א

 03-6477808 נוה שרת  12בית אל  בית מרקחת יהודית נוה שרת ת"א

 03-6991869     18בראלי  בית מרקחת למד ת"א

 03-6046682  15רחוב רמז  בית מרקחת ברק ת"א ת"א

 

 


