
 

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

 ובקופ"ח מאוחדת  קופ"ח מכבי

 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  
 09-7673228 64-66המייסדים  מאיה בוטיק טבע אבן יהודה

 09-8998788 יהודה-אבן 9הלוחמים  בית מרקחת אבן חן אבן יהוד אבן יהודה

 09-8666830 קניון אם הדרך בית חרות בית מרקחת קלאב פארם בע"מ בית חרות

 09-7438282 מרכז מסחרי ב.מ ב.מ.ז בריאות בע"מ ביתן אהרון

 0737078003 מרכז מסחרי ביתן אהרון בית מרקחת טוטאל פארם ביתן אהרן

 09-8788072 , כיכר המגדל1רחוב הידידות  מקום ידידותי הוד השרון

 09-7885660 הוד השרון 2רחוב הרקון  675ניו פארם שרונים  הוד השרון

 09-7415567 הוד השרון 54דרך מגדיאל  בית מרקחת אסידל מגדיאל הוד השרון

 09-7450495 הוד השרון 55דרך השרון  בית מרקחת השרון הוד השרון הוד השרון

 09-7443549 הוד השרון 2רחוב הרקון  בית מרקחת פנו פארם הוד הש הוד השרון

 09-7464057 קניון שבעת הכוכבים  שבעת הכוכבים הרצליה

 09-7615063 57סוקולוב  הילה בטבע  הרצליה

 03-5408623 24בן גוריון  טבע מכל העולם הרצליה

 09-7460801 27משכית  טבע קסטל הרצליה

 09-7495538 מ.מסחרי צור יגאל מ.ספיר155מרקחת שופרסלבית  כוכב יאיר

 09-7674522  119רח' ויצמן  בית מרקחת כנרת כ"ס בע"מ כפ"ס

 050-3358378  14קניון ערים כצנלסון  קניון ערים כפ"ס

 09-8845855 3קניון כ"ס הירוקה רח' רפופורט  כפר סבא הירוקה כפ"ס

 09-9567121 114וייצמן  נקודת טבע מ.ש.מ בע"מ כפ"ס

 09-9516035 119וייצמן  ב.מ כנרת כפ"ס

 09-8989149 כפר יונה בקניו 6רחוב שרת  בית מרקחת בכפר כפר יונה

 09-7992024 כפר יונה 33רחוב העליה  בית מרקחת קאר פארם כ.יונה כפר יונה

 09-7673228 כפר סבא 119רח' ויצמן  בית מרקחת כנרת כ"ס בע"מ כפר סבא

 09-7426826 סבא-כפר 34וייצמן  בית מרקחת דטי )גלעד( כ"ס כפר סבא

 09-7486030 כפר סבא   24טשרנחובסקי  בית מרקחת מדיקסטור כפ"ס כפר סבא

 09-7659642 סבא-כפר 169רח' ויצמן  בית מרקחת סילביה כ"ס כפר סבא

 03-9071705 כפר קאסם 71סולטני רח'  בית מרחת סולטני בע"מ קאסם כפר קאסם

 03-9102114 מרכז מסחרי מתן 84רח' הדר  בית מרקחת מתן מתן

 09-7791020 6האומנות  פייקין יוסי נתניה

   27הרצל  דרור לוי בית טבע נתניה

   1סמילנסקי  פארמה אלזה בע"מ נתניה



 

 טלפון  כתובת   שם/מיקום החנות  עיר  
 09-8853404 ק.פולג נתניה 6אמנון ותמר  פארם נתניהבית מרקחת גרין  נתניה

 09-8823639 נתניה 36רחוב ויצמן  בית מרקחת הנשיא פארם נתניה

 09-8331107 נתניה בע"מ  14רח' שטמפפר  בית מרקחת רפא אל נתניה נתניה

 09-8822985 נתניה 13רחוב ויצמן  בית מרקחת טבע ויצמן בע"מ נתניה

 09-8828656 נתניה 2רחוב הרצל  מרקחת תרופה חדש נתניהבית  נתניה

 09-7724034 נתניה 8שד' ניצה  המרקחה -רצפט בע"מ  נתניה

 09-8619513 נתניה 14רח' שער הגיא  בית מרקחת גבע נתניה נתניה

 09-8635314 נתניה 32רח' המלאכה  נתניה129בית מרקחת שופרסל  נתניה

 03-6587255  14רח' שטמפפר  בית מרקחת רפא אל  נתניה

 073-7430308  2רחוב הרצל  בית מרקחת תרופה חדש  נתניה

 09-8946427 פרדסיה 1הנשיא  בית מרקחת נרקיס פרדסיה פרדסיה

 09-7744717 קניון דרורים מאיה בוטיק טבע צומת בית דרור

 09-8307301 קדימהא.ת  6רחוב המתכת  רז רוקחות בע"מ קדימה

 0502333261 ק.שומרון 1רח' רחבעם זאבי  בית מרקחת קרני שומרון קרני שומרון

 073-7078003 38סוקולוב  יופי של טבע רמת השרון

 03-5401503 רמת השרון 41רחוב אוסישקין בית מרקחת ש.ש.מונטי רמת השרון

 054-4559700  87רח' אחוזה  רעננה רעננה

 050-8424944 39אוסטרובסקי  ניצת הדובדבן רעננה

 09-7745762 רעננה 198רחוב אחוזה  בית מרקחת אחוזה רעננה רעננה

 09-7741613 רעננה 36אוסטרובסקי  בית מרקחת ארזה רעננה

 09-7443579 רעננה 29רח' בר אילן  בית מרקחת בר אילן רעננה רעננה

 09-7716084 קרית שרת רעננה 6גאולה  בית מרקחת דורון רעננה בעמ רעננה

 09-7730546 רעננה 6רחוב גאולה  בית מסחר פארמזון בע"מ רעננה

 054-3084652 47הדקל  שדה ירוק תל מונד

 09-7961236 תל מונד 41רח' הדקל  בית מרקחת גילי בע"מ תל מונד

 077-3273452 הצופים המכולת האורגנית תנובות

 

 

 


