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ABIRATERONE TEVA       יַרֶטרֹון ֶטַבע טבליותטבע1ֱאבִּ

ABROL   טבליות1אברול

ACAMOL   טבליות&קפליות1אקמול

ACAMOL FOCUS   קפליות1אקמול פוקוס

ACAMOL TO-GO   קפליות1גו- אקמול טו

ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT   קפליות1לילה & אקמול צינון ושפעת יום

ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT   קפליות1לילה & אקמול צינון קלאסיק יום

ACAMOLI  FRUIT   FLAVOUR 125MG   רֹות י בַטַעם פֵּ ירֹופ1ג    "מ125ָאָקמֹולִּ סִּ

ACAMOLI FORTE TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 250MG י ה בַטַעם טּוטִּ י פֹוְרטֵּ י -ָאָקמֹולִּ ירֹופ1ג  " מ250ְפרּוטִּ סִּ

ACERILטבליות1אסריל

ACETOSALטבליות1אצטוזל

ACROSEטבליות1אקרוז

ACTIQ  טבליות דחוסות1אקטיק

ACTIVELLE  טבליות1אקטיבל

ACTONEL ONCE A MONTHטבליות1חודשי-אקטונל חד

ACTOS  טבליות1אקטוס

ACYCLO-V  טבליות1וי-אציקלו

ADEMPAS טבליות מצופות1אדמפאס

ADEX   קפליות1אדקס

ADEX FORTE   ַקְפליות1אדקס פורטה

ADIZEM CD  אדיזםCD1כמוסות

ADVAGRAF כמוסות בשחרור1אדבגרף

AERIUS  טבליות1אריוס

AFINITORטבליות1אפיניטור

AGIOLAX  גרנולות1אגיולקס

AGNUCASTON  טבליות מצופות1אגנוקסטון

AHISTON  טבליות1אהיסטון

AKYNZO ְכמּוסֹות1אקינזאו

ALDACTONE   טבליות1אלדקטון

ALECENSA         ְנָזה ְכמּוסֹות1ַאְלצֵּ

ALENDRONATE TEVA טבליותטבע1אלנדרונט טבע

ALFU-KAL XL   קל -אלופXL1טבליות

ALFUZOSIN ER  TEVA אלפוזוסיןER ֶטַבליותטבע1 טבע

ALKASOLVE    טבליות1אלקסוב

ALKERAN   טבליות1אלקראן

ALLERGYX  אלרגיX1טבליות

ALLERSOOTHE 10/25 MG   טבליות1ג " מ10/25ַאֶלְרסֹוז

ALLORIL  טבליות1אלוריל

ALPRALIDטבליות1אלפרליד

ALUNBRIG        יג יֹות1ֲאלֹוְנְברִּ ַטְבלִּ

AMANTADINE LEVEL 100MG         ין ְכמּוסֹות1ַאמְנַטאדִּ

AMARYL טבליות1אמריל

AMBIEN CR  טבליות1אמביאן סי אר

AMIODACORE טבליות1אמיודקור

AMLODIPINE TEVAטבליותטבע1אמלודיפין טבע

AMLOW   טבליות1אמלו

AMOXICLAV TEVA-  875   טבליותטבע1אמוקסיקלב טבע

AMOXY CARE  FORTE 250   SUSPENSION    י קאר פֹוְרֶטה יף 250ַאמֹוְקסִּ יף1    ַתְרחִּ ַאְבָקה ְלָהַכנַת   ַתְרחִּ

AMOXY CARE FORTE 500      י קאר פֹוְרֶטה ְכמּוסֹות1   ְכמּוסֹות500ַאמֹוְקסִּ

ANAFRANIL   טבליות1אנאפרניל

ANAFRANIL SR טבליות1.ר.אנאפרניל ס

ANAGRID 0.5   כמוסות0.51אנגריד

ANASTROL טבליות1אנסטרול

ANASTROZOLE INOVAMED טבליות מצופות1אנסטרוזול אינובמד

ANASTROZOLE TEVAטבליותטבע1אנסטרוזול טבע

ANDROCUR  טבליות1אנדרוקור

ANGELIQ  כמוסות מצופות1אנג׳ליק

APHTARINE       ין רִּ תמיסה 1ְאְפטֵּ

ARAVA  טבליות1ערבה

ARCO - TEVA    (כל המינונים)    טבליות מצופות1   (כל המינונים)ֶטַבע  - ַאְרקֹו

ARCOXIA   טבליות1ארקוקסיה

ARESTIN  אבקה1ארסטין

ARIMIDEX  טבליות1ארימידקס

ARIPLYטבליות1אריפלי

ARMONIA         ְכמּוסֹות  ַרכֹות  1ַעְרמֹוְניָה

ASACOLטבליות1אסאקול

ASENTA טבליות מצופות1אנסטה

ASPIRIN 500    טבליות5001אספירין

ASPIRIN CARDIO  טבליות1אספירין קרדיו

ASSIVALטבליות1אסיול

ATACAND טבליות1אטאקנד

ATACAND PLUS טבליות1אטאקנד פלוס

ATARAX 25 MG    טבליות1ג " מ25אֹוָטֶרְקס

ATAZANAVIR TEVA  (כל המינונים)   כמוסות 1(כל המינונים)ַאֶטאָזנְִביר ֶטַבע

ATOMIC   (כל המינונים)    טבליות1  (כל המינונים)  ֳאטֹוִמיק

ATOZET (כל המינונים)    ט יֹות  ְמצּופֹות 1  (כל המינונים)ֲאטֹוזֵּ כל המינונים ַטְבלִּ

ATRIPLA   טבליות מצופות1אטריפלה

ATTENT   טבליות1אטנט

ATZIRUT X   עצירותX1טבליות

AUBAGIO   טבליות1אובגיו

AUGMENTIN  טבליות1אוגמנטין

AUGMENTIN BID 875MG   טבליות8751אוגמנטין

AUGMENTIN ES   POWDER FOR     ין יףES2אֹוְגֶמְנטִּ ַאְבָקה ְלָהַכנַת   ַתְרחִּ

AVILAC סירופ1אבילק

AVODART   כמוסות רכות1אבודרט

AZENIL כמוסות1אזניל

AZITHROMYCIN INOVAMED  כמוסות1ָאזִיְתרֹוִמיִצין ִאינֹוָבֶמד

BABY GUM    ל'ג1ביבי

BABYZIM  טיפות1ביביזים

BACLOSAL טבליות1בקלוסל

BALVERSA  (כל המינונים)   TABS טבליות2(כל המינונים)ָבְלוֶוְרַסה

BEKUNIS    מחפיות1בקוניס

BELARA    טבליות1בלארה

BELVIQ  10 MG        ְלווִּיק ג"מ 10טבליות מצופות1ג   " מ10בֵּ

BESPONSA    ְסּפֹונְָסה טבליות1בֵּ

BETAHISTINE TEVA      ין ֶטַבע יְסטִּ ַטאהִּ טבליותטבע1בֵּ

BETAREN 100 S.Rן  ס ַטרֵּ ה ). ר.בֵּ טבליות1 (ִשיְחרּור מּוְשהֵּ

BETISTINE      ין יְסטִּ טִּ טבליות1בֵּ

BETMIGA  טבליות בשחרור ממושך1בטמיגה

BETNESOL   טבליות1בנטנזול

2020תרופות כשרות לפסח 



BEZAFIBRATE   S.R.   יְבַרט ס טבליות1. ר.ְבַזפִּ

BICALUTAMIDE TEVAטבליותטבע1ביקאלוטמיד טבע

BIKTARVYטבליות מצופות1ִביְקַטאְרוִוי

BILAXTEN      ֶטן יַלְקסֵּ טבליות1בִּ

BIODROXIL   כמוסות1ביודרוקסיל

BISOPROLOL FUMARATE INOVAMEDטבליות מצופות1ביסופרולול פומראט אינובמד

BITNIX  טבלוית1בטיניקס

BONDORMIN טבליות1בונדורמין

BONEFOS טבליות1בונפוס

BONSERIN   טבליות1בונסרין

BOSENTAN TEVA         טבליות מצופותטבע1בֹוֶסְנַטן

BOSULIF  טבליות מצופות1בוסוליף

BRAFTOVI   כמוסות 1בַרְפטֹוִבי

BREXIN   SCORED  טבליות1ברקסין

BRINTELLIX  טבליות מצופות2בריטליקס

BRIVIACT      יַאְקט יבִּ ָיה2ברִּ יָסה לְשתִּ יֹות  ְמצּופֹות& ְתמִּ ַטְבלִּ

BRONCHOLATE PLUSטבליות1ברונכולט פלוס

BROTIZOLAM TEVA  טבליותטבע1ברוטיזולאם טבע

B-SIX 300  טבליות3001סיקס -בי

BUCCOLAM   SOLUTION תמיסה1בוקולאם

BUDESON  כמוסות 1בודסון

C13 UREA יָאה  13ִסי טבליות1 אּורֵּ

CABOMETYX         יְקס טבליות מצופות1ַקבֹוֶמטִּ

CABOTRIM  0.5 , 1 ,  2     טבליות21 ,1 ,0.5קבותרים

CADEX   קפליות&טבליות1קדקס

CALCILESS   E.C.  טבליות1קלצילס

CALMANERVIN     TABS טבליות1קלמנרבין

CALMANERVIN      אליקסיר 1קלמנרבין

CALQUENCE 100MG   CAPS כמוסות 1ג" מ100ַקאְלקוונְס

CANDESARTAN PLUS  TEVAטבליותטבע1קאנדסרטן פלוס טבע

CANDOR טבליות1קנדור

CANDOR PLUS  ַטוִֹּו1קנדור פלוס

CAPECITABINE INOVAMED טבליות מצופות1קפסיטבין אינובמד

CAPECITABINE TARO טבליות מצופות1קפסיטבין תרו

CAPECITABINE TEVAטבליות מצופותטבע1קפציטבין טבע

CAPHOSOLתרחיף1ָקּפֹוסֹול

CAPRELSA  טבליות1קפרלסה

CARBAGLU   טבליות1קרבגלו

CARBINIB R 500MG כמוסות1ג" מ500ַקְרִבינִיב אר

CARDILOC  טבליות1קרדילוק

CARDIOPIRIN (LIFE)  טבליות1(לייף)קרדיופירין

CARDOXIN FORTE   טבליות1קארדוסין פורטה

CARTIA   טבליות1קרטיה

CARVEDEXXON    טבליות1קרבדקסון

CARVEDILOL TEVAטבליותטבע1קרודילול טבע

CASODEX טבליות1קזודקס

CATAFLAM   טבליות1קטאפלם

CEFOVIT   כמוסות1צפוויט

CEFOVIT  FORTE    כמוסות1צפוויט פורטה

CELCOX    כמוסות1סלקוקס

CELLCEPT טבליות&כמוסות1סלספט

CERAZETTE   טבליות1סרזט

CERDELGA      ְרֶדְלָגה כמוסות קשות1סֵּ

CEREBONIN  120 MG        ין בֹונִּ ג"מ 120ג"מ 120טבליות מצופות1ְצרֵּ

CERTICAN    טבליות1סרטיקן

CERTICAN  DISPERSIBLEטבליות מסיסות1סרטיקן

CHAMPIX    טבליות1צ׳מפיקס

CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT  HARD CAPS אֹוְקִסיכֹוִלית ַלִדיַאנְט   ְכמּוסֹות ָקׁשֹות טבליות1 חּוְמָצה ְכנֹודֵּ

CHOLBAM  (כל המינונים)  יחֹות1   (כל המינונים)כֹוְלַבם כל המינוניםְכמּוסֹות ְקשִּ

CIALIS  טבליות מצופות1סיאליס

CILARIL  טבליות1סילריל

CILARIL PLUS טבליות1סילריל פלוס

CIMIDONA   טבליות1סימידונה

CINACALCET TAROטבליותטבע1סינאקלצט תרו

CINACALCET TEVAטבליותטבע1סינאקלצט טבע

CINACALCET TRIMAטבליותתרימה1סינאקלצט תרימה

CIPRALEX   טבליות מצופות1ציפרלקס

CIPRAMIL   טבליות1ציפראמיל

CIPRODEX  קפליות&טבליות1ציפודקס

CIPROFLOXACIN  TEVAקפליות&טבליותטבע1ציפרופלוקסצין טבע

CIRCADIN   טבליות1סירקדין

CITALOPRAM TEVAטבליותטבע1ציטאלופרם טבע

CLARINASE REPETABS   טבליות1קלרינז רפטבס

CLASTEON  טבליות1קלסטאון

CLOMIFENEן טבליות2ְקלֹוִמיפֵּ

CLONEX    טבליות1קלונקס

CLONNIRIT טבליות1קלוניריט

CLOOD  טבליות1קלוד

CLOPIDOGREL  TEVAטבליותטבע1קלופידוגרל טבע

CLOPIXOL     טיפות &טבליות1קלופיקסול

CODABROL   סירופ& טבליות1קודאברול

COD-ACAMOL   טבליות1אקמול-קוד

COD-GUAIACOL   סירופ1גואיאקול-קוד

CODICAL   טבליות1קודיקל

CO-DIOVAN   טבליות מצופות1דיובאן-קו

CODIVIS  כמוסות1קודיביס

COLCHICINE טבליות1קולכיצין

COLESTID  אבקה1כולסטיד

COLOTAL  טבליות1קולוטאל

COLPERMIN   טבליות1קולפרמין

COMBIVIR  כמוסות גלטין1קומביויר

COMBODEXקפליות 1קֹוְמבֹוֶדְקס

COMPETACT טבליות מצופות1קומפטקט

CONCERTA טבליות1קונסרטה

CONCOR  טבליות1קונקור

CORDILOX SRטבליות1קֹוְרִדילֹוְקס סר

CORTIMENT   טבליות1קורטימנט

CORTISONE ACETATE   טבליות 1קרוטיזון אצטאט

COTELLIC        טבליות מצופות1קוטליק

COUMADIN  טבליות1קומדין

CREON   כמוסות1קראון

CREON MICRO   גרנולות1קראון מיקרו

CRESEMBAְמָבה סֵּ כמוסות קשות1קרֵּ



CRESTOR  טבליות1קרסטור

CUPRIPEN כמוסות1קּוְּפִריֶּפן

CURATANE  כמוסות1קורטן

CYMBALTA  כמוסות1סימבאלתה

CYSTADANE  אבקה להכנת תמיסה לנטילה דרך הפה1ציסטדן

CYSTAGON כמוסות קשות1ציסטגון

CYTOTEC   טבליות1ציטוטק

DAKLINZA  טבליות1דקלינזה

DALACIN C  דאלאציןC1כמוסות

DALIRESP   טבליות מצופות1דלירספ

DANOL 200    כמוסות2001דנול

DARUNAVIR TEVA טבליות מצופות1ְדרּונַאִביר ֶטַבע

DEKINET  טבליות 1דקינט

DELSTRIGOְלְסטִריגֹו טבליות 1דֵּ

DENTIN   תמיסה1דנטין

DEPALEPT    טבליות &תמיסה&טבליות מצופות1דפלפט

DEPALEPT CHRONO טבליות 1דפלפט כרונו

DEPREXAN   מחפיות1דפרקסן

DESCOVY ְסקֹוִבי טבליות מצופותטבע1דֵּ

DES-LORATADIM   טבליות 1לורטדים-דס

DESLORATADINE TEVAטבליות מצופותטבע1דסלורטדין טבע

DESLORATADINE TRIMAטבליות תרימה1דסלורטדין

DESMOPRESSIN  TEVAטבליות מצופותטבע1דסמופרסין טבע

DETRUSITOL SR   טבליות1ר.דטרוסיטול ס

DEXAMETHASONE    טבליות1דקסמטזון

DEXAMOL   קפליות1דקסמול

DEXAMOL COLD DAY & NIGHT  CARE  קפליות1לילה& דקסמול קולד

DEXAMOL PLUS   קפליות1דקסמול פלוס

DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT  CARE  קפליות1יום & דקסמול סינוס

DEXILANT   נְט ְכמּוסֹות לשְחרּור  ְמבּוקר1ֶדְקִסילֵּ

DIAMILLA  0.075MG       יַלה יַאמִּ ג"מ 0.075ג"מ 0.075טבליות1דִּ

DIANE 35    טבליות351דיאנה

DIATRIM  כמוסות 1דיאתרים

DIAZEPAM 2/5/10 MG  טבליות1ג " מ2/5/10ִדיַאֶזָפאם

DIBENYLINE   כמוסות1דיבנילין

DICLECTIN   טבליות1דיקלקטין

DIFICLIR  טבליות מצופות1דיפקליר

DIGOXINA KERN PHARMAג"מ 0.25ג"מ 0.25טבליות 1 מ״ג0.25פארמה -דיגוקסינה קרן

DILATAM 120 SR   120דילאטם SR1 טבליות

DILTIAZEM TEVAטבליות טבע1דילטיאזם טבע

DIOVAN   טבליות מצופות 1דיובאן

DISEPTYL    תרחיף1דיספטיל

DISEPTYL FORTE קפליות1דיספטיל פורטה

DISOTHIAZIDE  טבליות1דיזותיאזיד

DIULO 5MG    יאּולֹו ג"מ 5טבליות1ג    " מ5דִּ

DONEPE TEVA  (כל המינונים)   כל המינוניםטבליות מצופות טבע1   (כל המינונים)דֹונֵּפ ֶטַבע

DOPICAR   טבליות1דופיקר

DOSTINEX   טבליות1דוסטינקס

DOVATOטבליות2דובטו

DOXY 10    כמוסות 1 10דוקסי

DOXYLIN  טבליות1דוקסילין

DULOXETINE DR TEVA דולוקסטיןDRכמוסותטבע1 טבע

DUODART  כמוסות1דואודרט

DUPHASTON טבליות מצופות1דופוסטון

DUPLEX  טבליות מצופות1דופלקס

DUTASTERIDE TARO   ְכמּוסֹות ַרכֹות דּוַטאסְטִריד תרו

DUTASTERIDE TEVA  ִריד טבע ְכמּוסֹות ַרכֹות דּוַטְסטֵּ

EASYLAX  טבליות1איזילקס

EBIXA טבליות1אביקסה

EDRONAX  טבליות1אדרונקס

EDURANT  טבליות1אדורנט

EFEXOR XR אפקסורXR1כמוסות

ELATROL  טבליות1אלטרול

ELATROLET   טבליות1אלטרולט

ELETRIPTAN TRIMA        יָמה יְפַטאן ְתרִּ טבליותתרימה1ֱאְלְטרִּ

ELIQUIS   טבליות מצופות1אליקוויז

ELLA   טבליות1אלא

ELTROXIN   טבליות1אלטרוקסין

EMEND כמוסות 1אימנד

EMILIY טבליות1אמילי

EMTRICITABINE/TENOFOVIR TEVA  טבליות מצופות2ֶטנֹופֹוִביר  ֶטַבע   /ֱאְמטִריִציַטִבין

EMTRIVIR TEVAטבליות מצופותטבע2אמטריביר טבע

ENALADEX טבליות1אנלדקס

ENALAPRIL  טבליות1אנלפריל

ENCYPALMED ה'דרג1אנציפלמד

ENDARI   ה2ֱאנְַדאִרי ך הפֵּ ַאְבָקה למתן ֶדרֵּ

ENTACAPONE MEDOCHEMIE  דֹוֶכִמי טבליות מצופות2ֱאנְַטַקּפֹון מֵּ

ENTECAVIR TEVAטבליות מצופותטבע2אנטקאביר טבע

ENTRESTO  טבליות מצופות1אנטרסטו

ENTUMIN   טבליות1אנטומין

EPANUTIN  כמוסות1אפנוטמין

EPCLUSA  (כל המינונים)   כל המינוניםטבליות מצופות1 (כל המינונים)ֱאְפקלּוָזה

EPIVIRטבליות1אפיביר

EPLERENONE PHARMATHEN 25/50 MG ֶרנֹון ַפאְרמָהֶטן טבליות 1ֱאּפלֵּ

EPLERENONE INOVAMED ֶרנֹון ִאינֹוָבֶמד טבליות מצופות1ְאְּפלֵּ

ERDOTIN  כמוסות1ארדוטין

ERIVEDGE  כמוסות1אריבדג׳

ERLEADAטבליות1ֱאִריְתרֹוִצין  ַטְבִליֹות

ERYTHROCINְרֶלָדה   ַטְבִליֹות טבליות1אֵּ

ESBRIET  כמוסות קשות 1אסברייט

ESCITALOPRAM TEVAטבליותטבע1אסציטאלופרם טבע

ESOMEPRAZOLE INOVAMED ְּפַראזֹול ִאינֹוָבֶמד סֹמֵּ טבליות1אֵּ

ESTELLE-35  טבליות351אסטל

ESTOטבליות מצופות1אסטו

ESTRACYT   כמוסות1אסטרציט

ESTROFEM טבליות1אסטרופם

ETOPAN טבליות1אתופן

ETOPAN XL  אתופןXL1טבליות

ETORICOXIB - TRIMA (כל המינונים)    F.C   TABS טבליות מצופות1ֱאטֹוִריקּוְקִסיב תרימה

ETORICOXIB DEXCEL   (כל המינונים)   TABSל טבליות 1ֱאטֹוִריקּוְקִסיב ֶדְקסֵּ

ETORICOXIB TARO   (כל המינונים) F.C  TABSטבליות מצופות1ֱאטֹוִריקּוְקִסיב תרו

EUCARBON טבליות1אאוקרבון

EUCREASטבליות1יוקריאס



EUMON 30/40/60 XL 30/40/60איּומֹון XL2טבליות

EUTHYROXטבליות1יוטירוקס

EVIANA   טבליות 1אביאנה

EVIPLERA  טבליות מצופות1אוויפלרה

EVISTA   טבליות1אוויסטה

EXCEDRIN קפליות1אקסדרין

EXELON  כמוסות1אקסלון

EXEMASIN - VIT    ין טבליות מצופות2וִּיט   -ֱאְקסַמזִּ

EXFORGE טבליות מצופות1אקספורג׳

EXIDOL   קפליות1אקסידול

EXIMOL CARE      ימֹול קאר קפליות1ֱאְקסִּ

EXJADE  טבליות1אקסג׳ייד

EYTAZOX 250 MG כמוסות1ג" מ250ֲאיִיָטזֹוְקס

EZECOR      טבליות1ֱאֶזקֹור

EZETROL  טבליות1אזטרול

FAMOTIDINE TEVAטבליות טבע1פמוטידין טבע

FAMPYRAטבליות 1פמפירה

FANAPTטבליות1פנאפט

FEBURIC  טבליות מצופות1פבוריק

FEMARAובליות מצופות1פמרה

FEMINET   טבליות1פמינט

FEMOZOL   טבליות מצופות1פמוזול

FENISTILטיפות1פניסטיל

FENTA SL  נְָטה יֹות בַמָתן ַתת ְלשֹונִּי SL1פֵּ ַטְבלִּ

FERRIFOL טבליות1פריפול

FERRIPEL-3   סירופ31-פריפל

FERRIPROX   טבליות מצופות1פריפרוקס

FERROCAL טבליות1פרוקל

FERROGRAD FOLIC טבליות1פרוגרד פוליק

FEXOFENADINE TRIMA טבליות מצופותטבע1פקסופנאדין תרימה

FINASTERIDE TEVAטבליותטבע1פניסטרייד טבע

FINOLIMים ינֹולִּ כמוסות 1פִּ

FIRDAPSE   טבליות1פירדפסה

FLAGYL   תרחיף1פלאג׳יל

FLAME   טבליות1פלאם

FLORET   טבליות1פלורט

FLUCANOL  כמוסות 1פלוקנול

FLUCONAZOLE TEVAכמוסותטבע1פלוקונזול טבע

FLUOXETINEין טִּ כמוסותטבע1ְפלֹואֹוְקסֵּ

FLUTINE  כמוסות1פלוטין

FLUVASTATINE 20/40 MG ין כמוסות1ג" מ20/40- ְפלּוַבְסָטטִּ

FOLEX 400  כמוסות 4001פלוקס

FOLI 5    טבליות51פולי

FOLIC ACID 1חומצה פולית סם אוןסם און REKACH טבליות

FOLIC ACID 1חומצה פולית רקחרקח Sam-On טבליות

FOMINIC      ינִּיק טבליות1פֹומִּ

FORIC PREGNANCY  טבליות1פוריק הריון

FOROL טבליות1פורול

FORXIGA  טבליות מצופות1פורסיג׳ה

FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg    ג"מ 70טבליות1 מ״ג 70פוסאלאן פעם בשבוע

FOSAVANCE   טבליות1פוסאבנס

FOSRENOLנֹול אבקה 1פֹוְסרֵּ

FOSRENOLנֹול טבליות למציצה 1פֹוְסרֵּ

FRISIUM  טבליות1פריזיום

FUCIDIN  טבליות1פוסידין

FUSID  טבליות1פוסיד

FYCOMPAטבליות מצופות1פייקומפה

GABAPENTIN INOVAMEDכמוסות1גאבאפנטין אינובמד

GABAPENTIN TEVA כמוסותטבע1גאבאפנטין טבע

GALAFOLD     יחֹות1ַגאַלאפֹוְלד ָקְפסּולֹות ְקשִּ

GALVUS   טבליות1גאלבוס

GASTRO טבליות מצופות1גאסטרו

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT      ְנָטה יְסקֹון נוזל מֵּ תרחיף1ָגבִּ

GAZIM X    גזיםX1טבליות

GENDEVRA  ֵֶּבָרה   'ג טבליות מצופות1ְנדֵּ

GEODON  כמוסות 1גאודון

GILEX כמוסות1גליקס

GIOTRIFטבליות מצופות1ג׳יוטריף

GLEOSTINE ין אְֹסטִּ כמוסות2ְגלֵּ

GLIMEPIRIDE TEVAטבליותטבע1גלימפירייד טבע

GLIVEC כמוסות &טבליות1גליבק

GLUBENטבליות1גלובן

GLUCOMIN קפליות1גלוקומין

GLUCOPHAGE   קפליות1גלוקופג׳

GLUCO-RITE    קפליות1רייט- גלוקו

GLUCOSE vitamed     ַאְבָקה1ְגלּוקֹוז ויטאמד

GLYCERIN vitamed   ין ויטאמד רִּ יצֵּ טבליות מצופות1ְגלִּ

GLYCOPYRROLATEט ירֹולֵּ יקֹופִּ טבליות1ְגלִּ

GLYXAMBI (כל המינונים)     י יְקַסְמבִּ כל המינוניםטבליות מצופות2     (כל המינונים)ְגלִּ

GRANUPAS  RESISTANT   ירֹוק בקיַבה1 ְגַרנּוֶפס ידֹות ְלפִּ ְגַרנּולֹות  ַעמִּ

GYNERA טבליות1גינרה

HALDOL   טבליות&טיפות1הלדול

HALOPERטבליות1הלופר

HARMONET   טבליות1הרמונט

HARVONI        י טבליות מצופות1ֲהְרוֹונִּ

HEMANGIOLָמְנְגיֹול תמיסה2הֵּ

HEPSERA  טבליות1הפסרה

HEXAKAPRON   טבליות1הקסאקפרון

HISTAFEDסירופ1היסטפד

HISTAFED DRAGEES  ה'דרג1היסטפד

HISTAZINE  טבליות1היסטזין

HYCAMTIN  כמוסות1היקמטין

HYDRALAZINE HCL 10MG    יד יְדרֹוְכלֹורִּ ין  הִּ יְדַרַלזִּ ג"מ 10טבליות1ג   " מ10הִּ

HYDRAPRES  50MG    ס יְדַרְפרֵּ ג"מ 50טבליות1ג    " מ50הִּ

HYDROCORTISONE   טבליות1הידרוקורטיזון

HYDROXYCARBAMID  MEDAC כמוסות1הידרוקסיקרבמיד מדק

HYPNODORM   טבליות1היפנודורם

HYTRINטבליות1היטרין

IBRANCE (כל המינונים)       כל המינוניםכמוסות1    (כל המינונים)ֲאיִּיְבָרְנס

IBUFEN קפליות1איבופן

IBUPROFEN  200 mg     ג"מ 200קפליות1 מ״ג200איבופרופן

IBUPROFEN FORTE   קפליות1איבופרופן פורטה

ICLUSIG  טבליות מצופות1איקלוסיג



IKACLOMIN   טבליות1איקאקלומין

IKACORטבליות1איקאקור

IMATINIB TEVAיֹות   ְמצּופֹותטבע1אימטיניב טבע  ַטְבלִּ

IMATINIB TRIMA יֹות   ְמצּופֹות2אימטיניב תרימה  ַטְבלִּ

IMBRUVICA   כמוסות1אימברוביקה

IMITREX  טבליות1אימיטרקס

IMNOVIDכמוסות1אימנוביד

IMODIUM  כמוסות1אימודיום

IMPAVIDOכמסות קשות1אימפבידו

IMURANטבליות מצופות1אימוראן

INDAPAMIDEיד יְנַדאָפאמִּ טבליות1אִּ

INDOVIS  כמוסות1אינדוביס

INLYTAטבליות1אינלייטה

INOVELON   טבליות1אינבלון

INSPRA טבליות מצופות1אינספרה

INTELENCE טבליות1אינטלנס

INVEGA  טבליות1אינווגה

IRESSA   טבליות1אירסה

ISENTRESS   טבליות מצופות1אייסנטרס

ISONIAZID  300MG    יד יַאזִּ יזֹונִּ טבליות1אִּ

ITRANOL   כמוסות 1איטרנול

IXEL  כמוסות1איקסל

JAKAVI  טבליות1ג׳קבי

JANUETטבליות1ג׳נואט

JANUET XR    ג׳נואטXR1טבליות בשחרור מושהה

JANUVIAטבליות1ג׳נוביה

JARDIANCE טבליות מצופות1ג׳ארדיאנס

JARDIANCE DUO  (כל המינונים)   יַאְנס דּואֹו 'ג כל המינוניםטבליות מצופות1  (כל המינונים)ַאְרדִּ

JULUCAטבליות מצופות2ּולּוָקה'ג

JUNGBORN   שקיות תה&גרגרים1יונגבורן

KALBETEN   תרחיף1קלבטן

KALBETEN FORTE    טבליות&תרחיף1קלבטן פורטה

KALETRA   טבליות מצופות1קלטרה

KALETRA   תמיסה2קלטרה

KALSINUS   טבליות1קלסינוס

KALURIL  טבליות1קלוריל

KALYDECO   טבליות מצופות1קליידקו

KALYDECO   גרנולות 2קליידקו

KARIN  טבליות1קארין

KAYEXALATE אבקה להכנת תרחיף1קאיקסלאט

KEMADRINטבליות1קמדרין

KEPPRA   טבליות1קפרה

KETOCONAZOLE  HRA    ְקטֹוקֹוַנזֹולHRA   1טבליות

KISQALI          י ְסָקלִּ טבליות  מצופות1קִּ

KIVEXA  טבליות  מצופות1קיויקסה

KLARIDEX קפליות1קלרידקס

KOMBIGLYZE XR  קומביגלייזXR1טבליות בשחרור מושהה

KUKIDENT  טבליות1קוקידנט

LAEVOLAC  תמיסה1לבולק

LAMICAVIR TEVA         יר ֶטַבע יַקאבִּ  טבליות מצופותטבע1ַלמִּ

LAMICTAL (כל המינונים)   כל המינוניםטבליות 1  (כל המינונים)למיקטל

LAMICTAL (כל המינונים)    יְקַטל יסֹות 2    (כל המינונים)ָלמִּ סִּ יֹות מֵּ יסֹות/  ַטְבלִּ עִּ כל המינוניםלֵּ

LAMISIL   טבליות1למיזיל

LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA  טבליות טבע1זידובודין טבע/ למיבודין

LAMIVUDINE TEVAטבליות טבע1למיבודין טבע

LAMOGINE טבליות1למוג׳ין

LANOXIN PG   לנוקסיןPG1אליקסיר

LANSOPRAZOLE  TEVAכמוסות טבע1לנסופרזול ֶטַבע

LANTON כמוסות1לנטון

LANVIS   טבליות1לאנויס

LAXADIN    טבליות1לקסעדין

LENALIDOMIDE TEVA  יד ֶטַבע ידֹומִּ ְנלִּ ְכמּוסֹות קשיחֹות1לֵּ

LENVIMA   כמוסות2לנוימה

LEPONEX  טבליות טבע1לפונקס

LERCANIDIPINE TEVAטבליות טבע1לרקאנידיפין טבע

LERCAPRESS  טבליות1לרקפרס

LESCOLכמוסות1לסקול

LETROZOLE DEXCEL    טבליותדקסל1לטרוזול דקסל

LETROZOLE TEVAטבליות טבע1לטרוזול טבע

LEUCOVORIN  טבליות1לוקובורין

LEUKERAN  טבליות1לוקראן

LEVETIRACETAM DEXCELטבליותדקסל1לבטיראצטם דקסל

LEVETIRACETAM TEVAטבליותטבע1לבטיראצטם טבע

LEVETRIM  טבליות1לוותרים

LEVITRA טבליות1לויטרה

LEVO   TABSטבליות1לבו

LEVOFLOXACIN TEVAטבליות טבע1לבופלוקסצין טבע

LEVOPAR PLUS כמוסות1לבופר פלוס

LICARBIUM טבליות1ליקרביום

LIPANOR   כמוסןת1ליפנור

LIPITOR טבליות1ליפיטור

LITORVA טבליות1ליטורבה

LIVIAL טבליות1ליויאל

LIXIANA יָאַנה יְקסִּ טבליות מצופות 2לִּ

LONSURF       טבליות1לֹונְסֶרפ

LOPERAMIDE   קפליות1לופרמיד

LOPERID   כמוסות1לופריד

LOPI-CARE טבליות1קאר -לופי

LOPRESOR    טבליות1לופרסור דיויטבס

LORAMIDEיד קפליות1לֹוָרמִּ

LORASTINE  טבליות1לורסטין

LORATADIME   טבליות1לוטדים

LORATRIM    סירופ1לורתרים

LORIVAN  טבליות1לוריון

LORMYX    טבליות1לומיקס

LORVIQUAיקֹוָאה טבליות מצופות 1לֹוְרבִּ

LOSARDEX  טבליות1לוסרדקס

LOSARDEX PLUS טבליות1לוסרדקס פלוס

LOSARTA 12.5 ,50   טבליות501 , 12.5לוסרטה

LOSARTA PLUS   טבליות1לוסרטה פלוס

LOSEC  כמוסות1לוסק

LOTANטבליות1לוטן

LOTAN PLUS טבליות1לוטן פלוס



LOZAPINE טבליות1לוזאפין

LUSTRAL טבליות1לוסטרל

LYNPARZA  כמוסות 1לינפארזה

LYRICA  כמסות1ליריקה

M.I.R טבליות1אר . אי .אם

MACCABIMOL   קפליות1מכבימול קפליות

MACLIVAN    טבליות1מאקליבן

MACLIVAN  (כל המינונים)      יָבן ָיה2ַמאְקלִּ יף לְשתִּ כל המינוניםַאְבָקה להכנת ַתְרחִּ

MALARONE  ילדים&טבליות למבוגרים1מלרון

MACRODANTIN 50MG,100MG      ין כמסות1001 , 50ַמְקרֹוַדְנטִּ

MADOPAR   (כל המינונים) כמסות1ַמדֹוָפאר

MAGNESIUM DIASPORAL( כשר לפסח לאוכלי קטניות)  גרנולות15מגנזיום דיאספורל

MAGNESIUM DIASPORAL ( כשר לפסח לאוכלי קטניות)  טבליות למציצה 15מגנזיום דיאספורל

MAGNESIUM SULPHATE   אבקה 1מגנזיום סולפט

MALARONE  FOR ADULTS  &  PAEDIATRIC     ים&  ָמְלרֹון  למבוגרים טבליות 1לילדִּ

MARIOSEA  XL  י כמוסות XL1ַמְריֹוסִּ

MARONIL 25 75 SR    75 , 25מרוניל SR1 טבליות

MAVENCLADטבליות 2ָמֶבנְקַלאד

MAVIRET        ט ירֵּ טבליות1ַמבִּ

MAXIBONEטבליות1מקסיבון

MCR טבליות1ר.סי.מ

MEDIKINET MR (כל המינונים)   ינֵּט יקִּ דִּ כל המינוניםְכמּוסֹות בַשֲחרּור מּוְשֱההMR   1מֵּ

MEDROL   טבליות1מדרול

MEGAXIN   טבליות1מגאקסין

MEGEXIA   ג טבליות1ְקסיָה    'מֵּ

MEKINIST    טבליות מצופות1מקיניסט 

MEKTOVIי  טבליות מצופות2מְקטֹובִּ

MELADININE 10MG    ין ינִּ ַלדִּ ג"מ 10טבליות1ג   , מ10מֵּ

MELIANE    טבליות1מליאן

MELODIL  טבליות מצופות1מלודיל

MEMANTINE TEVAטבליות טבע1ממנטין טבע

MEMORITטבליות1ממוריט

MEMOX טבליות1ממוקס

MERCAPTIZOL  טבליות1מרקפטיזול

MERCILON   טבליות1מרסילון

MEROKEN NEW  תמיסה לשתיה 1מרוקן חדש

MESTINON  מחפיות1מסטינון

MESULID   קפליות1מסוליד

METFORMIN INOVAMEDטבליות טבע1מטפורמין אינובמד

METFORMIN TEVAטבליות טבע1מטפורמין טבע

METHADONE 5%    תמיסה5%1מתדון

METHERGIN טבליות1מטרג׳ין

METHOTREXAT EBEWE    מטוטרקסט -EBEWE1טבליות

METOPIRONE   כמוסות1מטופירון

MEZAVANT    יֹות ָזַבְנט   ַטְבלִּ טבליות1מֵּ

MICAL  טבליות1מיקל

MICRODIOL   טבליות1מיקרודיול

MICROGYNON 30    טבליות301מיקרוגינון

MICROLUT   טבליות1מיקרולוט

MICROPIRINקפליות1מיקרופירין

MIDRO   TEAתה1מידרו תה

MIFEGYNEטבליות1מיפג׳ין

MIGRALEVEטבליות1מיגרלב

MIMPARAטבליות1מימפרה

MINESSE טבליות1מינס

MINIRIN טבליות1מינירין

MINOCLINכמוסות1מינוקלין

MINOCYCLINEכמווסת1מינוציקלין

MINOXIDIL  טבליות1מינוקסידיל

MINULET   טבליות1מינולט

MIRO טבליות1מירו

MIRTAZAPINE  TEVAטבליות טבע1מירטאזאפין טבע

MIZOLLEN     טבליות1מיזולן

MODAL  כמוסות1מודאל

MODAL FORTE   טבליות1מודאל פורטה

MODAMIDE 5MG  יֵּיד טבליות2ג" מ5מֹוַדאמֵּ

MODIGRAF 29/M (כל המינונים)   יְגַרף ָיה1 מֹודִּ יף לְשתִּ כל המינונים ְגַרנּולֹות להכנת ַתְרחִּ

MONOCORD  20 & 40  טבליות401&20מונוקורד

MONOCORD 50 SR   מונוקורדSR 501טבליות

MONOLONG  S.R מונולונגS.R1כמוסות

MONONIT  טבליות1מונוניט

MONONIT RETARD 50    כמוסות501מונוניט רטארד

MOVEX    TABS & SOLUTIONתמיסה&טבליות1מווקס

MOXYPEN   כמוסות1מוקסיפן

MOXYPEN  FORTE    כמוסות1מוקסיפן פורטה

MOXYPEN FORTE     תרחיף1מוקסיפן פורטה

MOXYVIT   כמוסות1מוקסיויט

MOXYVIT  FORTE  כמוסות1מוקסיויט פורטה

MST (כל המינונים)      יֹות1   (כל המינונים)ט   .ס.מ כל המינוניםַטְבלִּ

MUCOLESS    SOLUTION  &  TABSטבליות&תמיסה1מוקולס

MUCOLIT    קפליות1מוקוליט

MULTAQ  טבליות1מולטק

MUSCOLטבליות1מוסקול

MYCOBUTIN  כמוסות1מיקובוטין

MYCOPHENOLATE TEVAטבליותטבע1מיקופנולט טבע

MYFORTIC  טבליות1מיפורטיק

MYLERAN   טבליות1מילראן

NABUCO  טבליות1נבוקו

N-ALERGYA   ַאֶלְרגיָהN1טבליות

NAPROXEN SODIUM SPטבליות1נפרוקסן סודיום

NARAMIG   טבליות1נרמיג

NAROCIN טבליות1נרוסין

NAVELBINE    כמוסות רכות1נבלבין

NAXYNטבליות1נקסין

NAXYN  QUICKין ְקווִּיק טבליות1ָנְקסִּ

NEMDATINE ין טבליות מצופות 1נְֵּמַדטִּ

NEOBLOC   טבליות1ניאובלוק

NEOMYCIN   טבליות1נאומיצין

NERLYNXיְנְקס טבליות מצופות 2נְֵּרלִּ

NERVEN   DRAGEESמחפיות1נרבן דרג׳ה

NEULEPTIL   כמוסות1נוילפטיל

NEURONTINכמוסות1נאורונטין

NEXAVAR  טבליות1נקסבר



NEXIUMטבליות1נקסיום

NIFEDILONG טבליות בשחרור ממושך1ניפדילונג

NINLARO (כל המינונים)      יְנַלארֹו כל המינוניםכמוסות1       (כל המינונים)נִּ

NITROLINGUAL       יְנגּוַאל יס ָמדּוד 2נִּיְטרֹולִּ ַתְרסִּ

NOCTURNO   טבליות מצופות1נוקטורנו

NOCTURNO L.S. (Low Strength)  טבליות מצופות1ס.נוקטורנו ל

NORIT   טבליות1נוריט

NORLEVOטבליות1נורלבו

NORLIP טבליות מצופות1נורליפ 

NORMALAX אבקה1נורמלאקס

NORMALAX TO GO      אבקה1נורמלאקס טו גו

NORMALOL  טבליות1נורמלול

NORMITENטבליות1נורמיטן

NORMOPRESAN  טבליות1נורמופרסאן

NORPROLAC טבליות1נורפרולק

NORTYLIN טבליות1נורטילין

NORVASC טבליות1נורואסק

NORVIRטבליות1נורויר

NOTENSYL  סירופ&טבליות1נוטנסיל

NOVITROPAN טבליות1נוביטרופן

NOVOFEM  טבליות1נובופם

NOVONORM טבליות1נובונורם

NOXAFIL      יל ידֹות בקיָבה1 נֹוְקָספִּ יֹות ַעמִּ ַטְבלִּ

NUEDEXTA   כמוסות1נודקסטה

NUMBON  טבליות1נומבון

NUROFEN טבליות1נורופן

NUROFEN COLD & FLU טבליות1שפעת& נורופן צינון

NUROFEN QUICKטבליות1נורופן קוויק

NUSSIDEX   טבליות1נוסידקס

NUVIGIL  (כל המינונים)  ִּיג כל המינוניםטבליות1    (כל המינונים)יל  'נּובִּ

NYSTATIN READY MIXטבליות1ניסטטין רדי מיקס

OCALIVAיַבה טבליות מצופות1אֹוָקלִּ

OCSAARטבליות1אוקסאר

OCSAAR PLUS    טבליות מצופות1אוקסאר פלוס

ODEFSEYיִּי ְפסֵּ טבליות מצופות1אֹודֵּ

ODOMZO כמוסות1אודומזו

OFEV כמוסות1אופב

OFLODEX קפליות1אופלודקס

OFLOXACIN  TEVAטבליותטבע1אופלוקסצין טבע

OLANZAPINE ODT TEVA (כל המינונים) NEW FORMULATION  ין כל המינוניםטבליות מסיסות בפהטבע2  (כל המינונים) ֶטַבע פורמולציה חדשה  ODTאֹוַלְנַזפִּ

OLANZAPINE TEVA   (כל המינונים)       ין ֶטַבע כל המינוניםטבליותטבע1   (כל המינונים)אֹוַלְנַזפִּ

OMACOR  כמוסות1אומקור

OMEPRADEX קפליות1אומפרדקס

OMEPRADEX - Z    אומפרדקס -Z1קפליות

OMNIC   כמוסות1אומניק

OMNIC OCAS  כמוסות1אומניק אוקאס

ONDANSETRON INOVAMED  טבליות מצופות1אונדסטרון אינובמד

ONGLYZAטבליות1אונגלייזה

OPSUMITטבליות מצופות1אופסומיט

OPTALGIN   קפליות&טיפות&טבליות1אופטלגין

ORACORT פסטה1אורקורט

ORACORT E  פסטה1אורקורט

ORALTEN    TROCHE   לכסניות1אורלטן טרוכ

ORAMORPH      ָיה 1אֹוַרמֹוְרפ יָסה  לשתִּ  ְתמִּ

ORFADINכמוסות קשות1אורפדין

ORILLISA טבליות מצופות 2אוריליסה

ORKAMBI       י טבליות מצופות1אֹוְרָקְמבִּ

OSPOLOT   טבליות1אוספולוט

OTEZLAטבליות1אוטזלה

OXACATIN   סירופ1אוקסקטין

OXOPURIN   קפליות1אוקסופורין

OXYCONTIN  טבליות1אוקסיקונטין

PAMID  טבליות1פמיד

PAPAVERINE HCL טבליות1פפברין הידרוכלוריד

PARAMOL    קפליות1פראמול

PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE    קפליות1בלילה & פראמול אף ושיעול לטיפול ביום

PARAMOL AF DAY & NIGHT  CARE     קפליות1בלילה & פראמול אף לטיפול ביום

PARAMOL PLUS  קפליות1פראמול פלוס

PARAMOL TARGETקפליות1פראמול טרגט

PAROTINטבליות1פרטין

PARTANE טבליות1פרטאן

PAXXET 20  , 30   טבליות1 30 ,20פאקסט

PEGLAX  NEUTRAL אבקה1פגלקס נטוראל

PEN-RAFA VK   קפליות1ק-רפא וי-פן

PEN-RAFA VK FORTE  קפליות&סירופ1ק פורטה-רפא וי-פן

PENTASA S.R  פנטסהS.R1טבליות

PEPTOLITE     יף1פפטוליט ַתְרחִּ

PERCOCET טבליות1פרקוסט

PERIO CHIP   יפ'צ1ְפְריֹו

PERMIXON  כמוסות1פרמיקסון

PERPHENAN טבליות1פרפנאן

PERTUSSOLסירופ1פרטוסול

PHEBURANE   גרנולות1פבורן

PHENIDINין יֹות  בשְחרּור  ְמֻמָשְך 1ֶפנִּידִּ ַטְבלִּ

PHENOBARBITONE 100MG     ג"מ 100טבליות1 מ״ג100פנוברביטון

PHENOBARBITONE 15MG   ג"מ 15טבליות1 מ״ג15פנוברביטון

PIFELTRO יֶפְלטרֹו טבליות מצופות 1ג" מ100פִּ

PK-MERZ   טבליות1מרץ-פק

PLAQUENIL SULFATE  טבליות1פלקווניל סולפאט

POINT  טבליות1פוינט

POSTINOR -1   טבליות11-פוסטינור

PRADAXA כמוסות1פרדקסה

PRAMIN   טבליות1פראמין

PRAVALIPטבליות1פרבליפ

PRAVASTATIN TEVAטבליותטבע1פרבסטאטין טבע

PREDNISONE  טבליות1פרדניזון

PREGABALIN DEXCEL75 100,150,200,225,300 ין דְקֶסל ַגָבלִּ כמוסותדקסל1  300  200, 225 100, 75ְפרֵּ

PREGABALIN INOVAMEDין אינובמד ַגָבלִּ כמוסות1ְפרֵּ

PREGABALIN TARO     (כל המינונים)     ין ַתרֹו ַגָבלִּ כל המינוניםכמוסות1   (כל המינונים)ְפרֵּ

PRESSOLATטבליות1פרסולאט

PRIDE   (כל המינונים)    כל המינוניםטבליות מצופות1     (כל המינונים)פַריִּיד

PRIMOLUT-NOR  טבליות1נור-פרימולוט

PRIZMAטבליות מצופות1פריזמה



PRIZMAתמיסה לשתיה 2פריזמה

PRIZMA   FORTE    טבליות מצופות1פריזמה פורטה

PROAVNIR      טבליות1פרואווניר

PROBECID 500MG      יד צִּ טבליות1ְפרֹובֵּ

PROCOR   טבליות1פרוקור

PRO-CURE   טבליות1קיור-פרו

PROFEX טבליות1פרופקס

PROFITEN   טבליות1פרופטין

PROGLYCEMיֶצם תרחיף1ְפרֹוְגלִּ

PROGRAFכמוסות1פרוגרף

PROGYLUTON טבליות1פרוגילוטון

PROLOL טבליות1פרולול

PROMETHAZINE EXPECTORANTS    סירופ0.1%1פרומתזין אקסקטורנט

PROMNIX    כמוסות1פרומניקס

PROPECIA   טבליות1פרופסיה

PROPRANOLOL RETARDכמוסות1פרֹוֶפנֹולֹול ֶרַטְרד   ְכמּוסֹות לשְחרּור  ְמבּוקר

PROPYL-THIOCIL    טבליות1פרופיל תציול

PROTHIAZINE    טבליות1פרוטיאזין

PROTOCIDE טבליות1פרוטוציד

PROVERA  טבליות1פרוברה

PROVIGIL   טבליות1פרוויג׳יל

PROVIRON  טבליות1פרווירון

PROZAC   כמוסות1פרוזק

PRYSOLINE   טבליות1פריזולין

PURI-NETHOL  טבליות1פורינטול

PYRIDOSTIGMINE   טבליות1פירידוסטיגמין

QLAIR   טבליות מצופות1קלייר

QTERNְרן טבליות מצופות2ְקיּוטֵּ

QUETI  25   טבליות251קוואטי

QUETIAPINE TEVAטבליותטבע1קווטיאפין טבע

QUINAGOLIDE  75MCG     טבליות1קוֹויַנהגֹוַליִּיד

QUINIDINE SULFATE טבליות1קינידין סולפט

QUININE SULFATEטבליות1קינין סולפט

RAFASSAL קפליות&טבליות1רפאסאל

RALOXIFENE TEVA טבליות 1רלוקסיפן טבע

RAMIPRIL PLUS TEVAטבליותטבע1רמיפריל פלוס טבע

RAMIPRIL TEVAטבליותטבע1רמיפריל טבע

RAMITENS   כמוסות1רמיטנס

RAPAMUNE   טבליות מצופות1רפאמיון

RASILEZ   טבליות1ראסילז

RAVICTI   ORAL LIQUID   י יְסטִּ ָיה1ַרבִּ יָסה לְשתִּ ְתמִּ

RAXONE   F.C TABS    יֹות   ְמצּופֹות1ַרְקסֹון ַטְבלִּ

RAZIN   כמוסות1רזין

REBETOL  כמוסות1רבטול

RECITAL 20,40   טבליות40,201רסיטל

REGULAX     אבקה מסיסה להכנת משקה1ְרגּוַלְקס

REKAMIDE   טבליות1רקמיד

REKOD   טבליות1רקוד

RELERT   טבליות1רילרט

REMINYL PRC   רמינילPRC1כמוסות

REMOTIV   טבליות1רמוטיב

RENVELA   טבליות1רנוולה

RENVELA   אבקה 2רנוולה

REPAGLINIDE TEVAטבליותטבע1רפאגליניד טבע

REPHENIDATE 10MG TABS ְפנִּיַדאט ג"מ 10טבליות1ג " מ10רֵּ

RESOLOR טבליות מצופות1רזולור

RETROVIRכמוסות1רטרוביר

REVATIO   טבליות1רווטיו

REVLIMID כמוסות1רבלימיד

REVOLADEטבליות מצופות1רבולייד

REYATAZ  כמוסות1רייאטאז כ

REZOLSTA   טבליות מצופות1רזולסטה

RIBONE 35 , 150 טבליות1501 , 35ריבון

RIDAZIN  טבליות1רידזין

RIFAMPICIN LABATECין יצִּ יַפאְמפִּ כמוסות1רִּ

RILUTEK   טבליות1רילוטק

RIMACTAN   כמוסות1רימקטן

RIPALIDטבליות1ריפליד

RISEDRONATE TEVA טבליותטבע1ריזדרונט

RISPERDAL  תמיסה&טבליות1ריספדרל

RISPERIDEX   טבליות1ריספרידקס

RISPOND    תמיסה&טבליות1ריספונד

RITALIN   S.R  ריטליןS.R1טבליות

RITALIN  LA ריטליןLA1 כמוסות

RIVASTIGMINE DEXCEL כמוסותדקסל1ריבסטיגמין דקסל

RIVASTIGMINE TEVA  כמוסותטבע1(כל המינונים)ריבסטיגמין טבע

RIVOTRIL    טיפות1ריווטריל

RIZALT טבליות1ריזלט

RODENAL טבליות2רודנל

ROKACET  קפליות1רוקסט

ROKACET PLUSקפליות1רוקסט פלוס

RONEXIN  טבליות1רונקסין

ROPINIROLE TEVAטבליותטבע1רופינירול טבע

ROSUVASTATIN TEVAטבליותטבע1רוזובסטטין טבע

ROVAMYCINE   טבליות1רובאמיצין

ROWACHOL  נוזל&כמוסות1רוואכול

ROWATINEX  כמוסות1רוואטינקס

ROXO 150     טבליות1501רוקסו

ROZLYTREKק יְטרֵּ כמוסות1רֹוְזלִּ

RUBRACAטבליות מצופות1רּוְבָרַקה

RYDAPT       ְכמּוסֹות ַרכֹות2ַריִּיַדְפט

RYTHMICAL  כמוסות1ריטמיקל

RYTMONORMטבליות1ריתמונורם

SABRILAN   טבליות1סברילן

SALAGEN  טבליות1סלגן

SALAZOPYRIN טבליות1סלאזופירין

SALAZOPYRIN  EN טבליות מצופות1אנ.סלאזופירין אי

SALVAKAL   טבליות1סלבקל

SANDIMMUN NEORAL כמוסות1סנדאימון ניאורל

SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML  תמיסה1סנדאימון ניאורל

SATIVEX   תרסיס1סטיבקס

SEBIVO   טבליות מצופות1סביבו



SEDURAL (new formula)טבליות מצופות1סדורל

SEGLUROMETט ְגלּורֹומֵּ טבליות מצופות1סֵּ

SELGIN  טבליות1סלג׳ין

SELINCRO 18 MG   F.C    ג"מ 18טבליות מצופות1 מ״ג18סלינקרו

SERDOLECT  טבליות מצופות1סרדולקט

SERENADA  טבליות מצופות1סרנדה

SEROQUEL  טבליות1סרוקואל

SEROQUEL XR סרוקואלXR1טבליות

SEROXAT  טבליות1סרוקסט

SERTRALINE TEVAטבליותטבע1סרטרלין טבע

SETRON   טבליות1סטרון

SEVELAMER TARO    ְבֶלֶמר יֹות   ְמצּופֹות1סֵּ  ַטְבלִּ

SHELLY   טבליות1שלי

SIFROL ER  סיפרולER1טבליות

SILDENAFIL TEVAטבליות מצופותטבע1סילדנפיל טבע

SIMICOL   טבליות1סימיקול

SIMVACORטבליות1סימבקור

SINEMET CR    סינמטCR1טבליות

SINGULAIR  10MG    ג"מ 10טבליות1 מ״ג10סינגולייר

SINUFED   סירופ1סינופד

SINUFED   טבליות1סינופד

 SIRTURO     יְרטּורֹו טבליות1סִּ

 SITAGLIPTIN TEVA  ין ֶטַבע יְפטִּ יַטאְגלִּ טבליות מצופות1סִּ

SLEEP AID   טבליות1סליפ איד

SLIDER   טבליות מצופות1סליידר

SLOW - K   טבליות1ק-סלו

SODIUM BICARBONATE 500 mg   כמוסות1סודיום ביקרבונט

SOLIANטבליות1סוליאן

SOLIFENACIN  TRIMAטבליותתרימה1סוליפנאצין תרימה

SOLIFENACIN TEVAטבליותטבע1סוליפנאצין טבע

SORBON טבליות1סורבון

SOVALDI טבליות מצופות2סובלדי

SPASMALGIN   טבליות1ספסמלגין

SPASMEX  טבליות1ספזמקס

SPASMOMEN   טבליות1ספזמומן

SPIRONOLACTONE TEVAטבליותטבע1ספירונולקטון טבע

SPORANOX כמוסות1ספורנוקס

SPRYCEL  טבליות מצופות1ספירייסל

STATOR 5,20,40  טבליות1 40,20,5סטטור

STEGLATROְגָלְטרֹו טבליות מצופות1 סטֵּ

STEROCORT טבליות1סטרוקורט

STILNOX   טבליות1סטילונוקס

STIVARGA  טבליות מצופות1סטיוורגה

STOCRIN  כמוסות1סטוקרין

STOPIT   כמוסות1סטופיט

STRATTERA  (כל המינונים)     כל המינונים ְכמּוסֹות ָקשֹות1  (כל המינונים)ְסַטְרֶטָרה

STRIBILD   טבליות מצופות1סטריבילד

STUNARONE   טבליות1סטונרון

SUMATRIDEX  קפליות1סומטרידקס

SWISS RELIEF DUAL RELEASE  כמוסות1סוויס רליף רליף דואל ריליז

SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR  סירופ1סימפוקל בטעם דבש ולימון

SYNTHROID טבליות1סינטרואיד

TACROCELטבליות1טקרוסל

TADALAFIL TEVA   (כל המינונים)      יל ֶטַבע יֹות  ְמצּופֹות1 (כל המינונים)ָטַדַלפִּ כל המינונים  ַטְבלִּ

TADALIS  TEVAטבליות מצופות ֶטַבע1טדאליס טבע

TADAM  (כל המינונים)      כל המינוניםטבליות מצופות1

TADIR   (כל המינונים)      יר כל המינוניםטבליות מצופות1    (כל המינונים)ַתדִּ

TAFINLARטבליות מצופות1טפינלר

TAGRISSO   טבליות2טאגריסו

TALZENNAכמוסות1ַטְלזֵּנָה

TAMBOCOR   טבליות1טמבוקור

TAMIFLU    כמוסות1טמיפלו

TAMOXIFEN TEVAטבליותטבע1טמוקסיפן טבע

TAMSULOSIN INOVAMED   כמוסות1טמסולוסין אינובמד

TAMSULOSIN TEVAכמוסותטבע1טמסולוסין טבע

TARCEVA טבליות1טרסבה

TARGIN טבליות1טרגין

TARIM  טבליות מצופות1תרים

TASECTAN   כמוסות&אבקה1טסקטן

TASIGNAכמוסות1טסיגנה

TAVANIC טבליות1טאבניק

TECFIDERA   כמוסות1טקפידרה

TEEJEL   ל'ג1טיג׳ל

TEGLUTIK 5 MG/ML       יק ְגלֹוטִּ ָיה2טֵּ יף לְשתִּ ַתְרחִּ

TEGRETOL 200  טבליות2001טגרטול

TEGRETOL CR טגרטולCR1טבליות

TELFAST טבליות מצופות1טלפסט

TEMO כמוסות1טמו

TEMODAL כמוסות1טמודאל

TENOFOVIR TEVAטבליות מצופותטבע1טנופוביר טבע

TERAZOSIN  טבליותטבע1טרזוסין

TERAZOSIN TEVAטבליותטבע2טרזוסין טבע

TERBINAFINE TEVAקפליותטבע1טרבינאפין טבע

TERBULIN סירופ1טרבולין

TERIFLUNOMIDE TEVA יד ֶטַבע יְפלּונֹומִּ טבליות מצופותטבע1ְטרִּ

TERIL טבליות1טריל

TERIL CR   טרילCR1טבליות

TESALINין ָסלִּ טבליות מצופות1טֵּ

TEVA - COLD       טבליותטבע1קֹוְלד    - ֶטַבע

TEVAPIRIN  טבליות מצופותטבע1טבעפירין

THALIDOMIDE CELGENE    ִֶּלג יד  סֵּ ידֹומִּ כמוסות1ין     'ָתלִּ

THALIDOMIDE PHARMION כמוסות קשות1תלידומיד פארמיון

THEOTARDכמוסות1תאוטרד

THEOTRIM טבליות1תיאותרים

THERACAP 131   כמוסות1311תראקאפ

TIMONIL  300, 600    טבליות6001 , 300טימוניל ריטרד

TINDEN ן יְנדֵּ טיפות1טִּ

TIPTIPOT FERRIPEL-3 טיפות31-טיפטיפות פריפל

TOCTINO    (כל המינונים)        ינֹו כל המינוניםכמוסות1      (כל המינונים)טֹוְקטִּ

TOLTERODINE AUROBINDO  יְנדֹו ין אֹוְרבִּ  ְכמּוסֹות לשְחרּור  ְמבּוקר 1טֹוְלְטרֹודִּ

TOLTERODINE E.R.  טולטרודיןE.R1כמוסותטבע

TONIGHT    טבליות1טונייט

TOPAMAX   טבליות1טופמקס

TOPAMAX SPRINKLE   כמוסות1טופמקס ספרינקל



TOPIRAMATE TEVAטבליותטבע1טופיראמט טבע

TOPITRIMטבליות1טופיתרים

TORID טבליות1תוריד

TOVIAZ   טבליות1טוביאז

TRACLEER   טבליות מצופות1טרקליר

TRAJENTA  טבליות  2טרג׳נטה

TRAJENTA DUOטבליות מצופות1טרג׳נטה דואו

TRAMADEX   טיפות1טרמדקס

TRAMAL   כמוסות1טרמל

TRAMAL RETARD   טבליות1טרמל רטרד

TRANDATE טבליות1טרנדייט

TRANSLARNA  גרנולות2טרנסלנרה

TRANXAL כמוסות1טרנקסל

TRASENTAN    (כל המינונים)         כל המינוניםטבליות1   (כל המינונים)ְטָרְנֶסְנַטאן

TRAVAMIN  טבליות1טרבאמין

TRAZODIL טבליות1טרזודיל

TRIBEMIN   טבליות1טריבמין

TRICAN  כמוסות1טריקאן

TRICLONAM   סירופ1טריכלונם

TRILEPTINטבליות מצופות1טרילפטין

TRITACE  טבליות1טריטייס

TRITACE COMPטבליות1טריטייס קומפ

TRIUMEQ  טבליות2טריומק

TRIZIVIR  טבליות מצופות1טריזיויר

 TROSMOLYT 20MG    יט טבליות1ְטרֹוְסמֹולִּ

 TROSPAS טבליות1ְטרֹוְסַפס

TRUVADA טבליות מצופות1טרובדה

TUSSOPHEDRINE  NF טוסופדריןNF1סירופ

TYKERB   טבליות מצופות1טייקרב

UPTRAVI     (כל המינונים)        י כל המינוניםטבליות2    (כל המינונים)ֲאְפְטַרבִּ

URALYT-U   יט גרנולותU  1-אּוַראלִּ

URAMOX   טבליות1אורמוקס

UROCIT-K 10 יט יִּי -יּורֹוצִּ יֹות בַשֲחרּור מּוְשֱהה1  10קֵּ ַטְבלִּ

URSOFALK 250   כמוסות2501אורסופאלק

URSOFALK 500    טבליות מצופות5001אורסופאלק

URSOLIT  טבליות1אורסוליט

UTROGESTANכמוסות1אוטרוגסטן

VABEN   טבליות1ואבן

VALCYTE טבליות1ואלציט

VALETON   טיפות1ואלטון

VALGANCICLOVIR TEVA   F.C TABS     יר ֶטַבע יְקלֹובִּ טבליות מצופותטבע2וַאלָגְנצִּ

VALPORAL סירופ1ולפורל

VALTREXטבליות1ולטרקס

VANCOMYCIN  FRESENIUS תמיסה דרך הפה1ונקומיצין פרזניוס

VANCOMYCIN  MYLANתמיסה דרך הפה1ונקומיצין מילאן

VARGATEF  כמוסות רכות 1וארגטף

VASODIP טבליות1ווזודיפ

VASODIP COMBO טבליות1ווזודיפ קומבו

V-DALGIN   טיפות1דלגין -וי

V-DALGIN CONCENTRATED סירופ1דלגין -וי

VECTOR טבליות מצופות1וקטור

VECTOR  PLUS  טבליות1וקטור פלוס

VELTASSA   יף1וְֵּלַטָסה ַאְבָקה להכנת ַתְרחִּ

VEMLIDY       י ידִּ טבליות מצופות1וְֵּמלִּ

VENCLEXTA (כל המינונים)           כל המינוניםטבליות1     (כל המינונים)וְֵּנקָלְקְסַטה

VENLA  טבליות1וונלה

VENLAFAXINE XR TEVAכמוסותטבע1ונלפאקסין  טבע

VENORUTON   כמוסות1ונורוטון

VENTOLIN    טבליות&סירופ1ונטולין

VERAPABENE  40&80MG        ן טבליות1ג     " מ80 &40וַרָפאבֵּ

VERAPRESS 240 SR        ס יֹותSR   1 240וֵָּרְפרֵּ ַקְפלִּ

VERMOX    תרחיף&טבליות1ורמוקס

VESANOID   כמוסות1וסנואיד

VESICARE   טבליות מצופות1וסיקר

VFEND טבליות מצופות1ויפנד

VIA-AVENIR  טבליות מצופות1ַאְבנִּיר- ויָה

VIAGRA   טבליות מצופות1ויאגרה

VIEPAX טבליות1ויפאקס

VIEPAX XR ויפאקסXR1קפליות

VIMPAT  טבליות מצופות1וימפט

VIPDOMET טבליות מצופות2ויפדומט

VIPIDIAטבליות מצופות2ויפידיה

VIRAMUNE    טבליות 1וירמיון

VIREAD   טבליות מצופות1ויריד

VISABELLE   טבליות1ויזאבל

VITAMIN D3  1000    טבליות1 (סם און) 1000 3ויטמין די

 VITRAKVI     י כמוסות 1וִּיטַראְקבִּ

 VITRAKVI   י תמיסה דרך הפה2וִּיטַראְקבִּ

 V-MANTINE   ין  -וִּי טבליות 2ַמְנטִּ

VOLIBRIS טבליות מצופות1ווליבריס

VOLTAREN ACTI-GO   טבליות1גו-וולטרן אקטי

VOLTAREN S.R. 100    וולטרןSR1טבליות

VORICONAZOLE TEVAטבליותטבע1ווריקונזול טבע

VORICONAZOLE TRIMAטבליותתרימה1ווריקונזול תרימה

VOSEVI        י טבליות מצופות1וֹוֳסבִּ

VOTRIENT  טבליות מצופות1ווטריאנט

VOTUBIA טבליות1וֹוטּוביָה

VYVANSE  כמוסות1ויואנס

WAKIXטבליות מצופות1וקיס

WELLBUTRIN XR   וולבוטריןXR1טבליות

XADAGOטבליות מצופות1ְקַסאָדגֹו

XALKORI כמוסות1קסאלקורי

XANAGIS   טבליות1קסנאגיס

XANAX  X.R.   קסנאקסXR1טבליות

XARELTO  טבליות מצופות1קסרלטו

XATRAL 2.5 MG    ג"מ 2.5טבליות1 מ״ג2.5קסטרל

XATRAL SR           טבליות מצופות1קסטרל

XEFO    טבליות מצופות1קספו

XELJANZ  טבליות1קסלג׳אנז

XENAZINE 25    טבליות1 25קסנזין

XENICAL    כמוסות1קסניקל

 XERMELO    לֹו ְרמֵּ טבליות1קסֵּ

 XIGDUO XR  יְגדּו יֹות בַשֲחרּור מּוְשֱההXR  1ְקסִּ ַטְבלִּ

XTANDI   כמוסות רכות1אקסטנדי



YASMIN    טבליות1יסמין

YASMIN PLUS    טבליות1יסמין פלוס

YAZ     טבליות מצופות1יאז

YAZ  PLUS   טבליות מצופות1יאז פלוס

YENTREVE   כמוסות1יינטריב

ZALDIAR   טבליות1זאלדיאר

ZAPPA   טבליות1זאפה

ZARIDEX 150    טבליות1501זרידקס

ZARIDEX 300    קפליות3001זרידקס

ZAROXOLYN    טבליות1זרוקסולין

ZAVESCA   כמוסות1זבסקה

ZEFFIX  טבליות1זפיקס

ZEJULAְכמּוסֹות ָקשֹות1ּוָלה    'זֵּג

ZELBORAF   טבליות1זלבוראפ

ZEMON 40 XL זימוןXL 40 1טבליות

ZEMPLAR כמוסות רכות1זמפלר

ZEPATIER        ייר טבליות2זפטֵּ

ZETO 250  COATED טבליות מצופות2501זטו

ZEUS    F.C  טבליות מצופות1זאוס

ZIAGEN טבליות1זיאגן

ZINCOL  טבליות1זינכול

ZINNAT טבליות1זינט

ZODORM   טבליות1זודורם

ZOELY   F.C.   טבליות מצופות1זואלי

ZOFRANטבליות1זופרן

ZOMIG   טבליות1זומיג

ZOVIRAX טבליות1זובירקס

ZOVIRAX   טבליות מסיסות 1זובירקס

ZYBAN   S.R. טבליות מצופות1זיבן

ZYKADIA   לטין קשות'כמוסות ג1זיקאדיה

ZYLLERGY   קפליות1זילרג׳י

ZYPREXAטבליות1זיפרקסה

ZYTIGA   טבליות1זייטיגה

ZYVOXID טבליות מצופות1זיבוקסיד

צ "תוספי תזונה בד

כמוסות12314FITNESS-R-USליקוריץ 

כמוסותLicoRich14Life Cells- תמצית ליקוריץ 

כמוסותLicoRich Forte14Life Cells- תמצית ליקוריץ  

Active Lax14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

D Softgels 1000/2000/500014Maxi Health  כמוסות רכותמקסי הלת

Empty "0" Maxicaps14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Empty "00" Maxicaps14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Maxi Active Lax 14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Maxi Active Pro-1014Maxi Health  אבקהמקסי הלת

Maxi Calm14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Maxi D3 Concentrate14Maxi Health  סירופמקסי הלת

Maxi Flax Caps14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Maxi Inositol Powder14Maxi Health  אבקהמקסי הלת

Maxi L-Tryptophane 50014Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Maxi Omega-314Maxi Health  כמוסות רכותמקסי הלת

Maxi Premium EPO14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

Oil of Oregano14Maxi Health  נוזלמקסי הלת

Premium E Complete14Maxi Health  כמוסות רכותמקסי הלת

Stomach & Acid14Maxi Health  כמוסותמקסי הלת

כמוסותמקסי הלת  SMALL PRENATAL  14Maxi Healthפרנטל סמול   

שמן.MCT14SHS INTLשמן 

שמן 14Visage(3אומגה )מרווה מרושתת 

פתיתיםאבנדנס14ספירולינה

שמןאומגה מורAlgae DHA Oil14 - 3אומגה 

קפסולותOrgani Talאורגני טל UP14/ סטיבי אפ 

אבקהOrgani Talאורגני טל 14סטיביה ירוקה טהורה

משקהאיזיליין14איזי דרינק

אבקהאיזילייןEasythickner14איזי טיקינר 

אבקהאיזיליין14בייבי קלורי

אבקהAlgae Morמור 'אלג14ספירולינה

אבקהB&Dדי & בי 14(דקסטרוזה)סוכר ענבים 

שמןB&Dדי & בי 14שמן מרווה מרושתת

D3 טבליותביו ויט14ויטמין

טבליותביו ויט14ביופלוונואידים קומפלקס 

טבליותביו ויט14גלוקוזמין פלוס 

טבליותביו ויט14ברזל עדין 

טבליותביו ויט14בורון+ מגנזיום +קלציום 

כמוסותביו ויט14ויטמילק 

כדורים/טיפותבית מרקחת- רינה פארם 14הומאופתיה)דלקת ונוזלים באוזניים -אוטירין

כדורים/טיפותבית מרקחת- רינה פארם 14(הומאופתיה)לאלרגיה אביבית -אלרגין

כדורים/טיפותבית מרקחת- רינה פארם 14(הומאופתיה)הרטבת לילה -אנורין

טיפותבית מרקחת- רינה פארם 14(הומאופתיה)גזים לתינוקות -גזירין בייבי

טיפותבית מרקחת- רינה פארם 14(הומאופתיה)כאבי שיניים -דנטירין בייבי

כדורים+נוזלבית מרקחת- רינה פארם 14טיפול ליבלות

כדורים+נוזלבית מרקחת- רינה פארם 14לפסוריאזיס טיפול

כדורים/טיפותבית מרקחת- רינה פארם 14מוצרים שונים לבעיות גברים ונשים

כמוסותGold Nature- ר 'גולד נייצ14 (Konjac- אק 'קונג)הסיב היפני 

סיבים'גי.סי.אם.גולדן הארט אפ14סיבית תזונתיים

Almalip Balm14משחהר פישר"ד

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14ימנמה'ג

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14גדילן

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14גרין באלאנס

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14גרין לקס

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דרC14ויטמין 

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14ולריאן

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14חומצה פולית

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דרC14חמוציות וויטמין 

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14כורכמין קר

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר52014מגנזיום אוקסיד 

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14מגנזיום פלוס

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14מורינגה

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14מסטיק תימני

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14סידן פלוס

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14פסיפלורה

כמוסותסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14שורש כורכום

נוזלסולו מוצרים טבעיים- גרין ' דר14שמן זרעי המפ

טיפותפישר' דר14ויטמידין

קפליותdensity- דנסיטי 14סידן אמורפי

כמוסותהוס טבע30314

כמוסותהוס טבע31614

כמוסותהוס טבע31714

טבליותהוס טבע304-31514

טיפות צמחיםהוס טבע14אכינצאה

טיפות צמחיםהוס טבע14פרופוליס+ אכינצאה 

טיפות צמחיםהוס טבע14אספסת

טיפות צמחיםהוס טבע14בבונג

טיפות צמחיםהוס טבע14ינסינג'ג

טיפות צמחיםהוס טבע14ולריאן

טיפות צמחיםהוס טבע14ילקוט הרועים

טיפות צמחיםהוס טבע14לואיזה

טיפותהוס טבע14 1-50' מס



טיפותהוס טבע14 101-114' מס

טבליותהוס טבע301-30214' מס

כמוסותהוס טבע303,307,316,31714' מס

טיפות צמחיםהוס טבע4,10,12,15,22,23,25,26,32,35,10914' מס

סירופהוס טבע51-7014' מס

קפסולות/טיפותהוס טבע14מסטיק תימני 

קפסולות/טיפותהוס טבע14נורמה בלוט 

קפסולות/טיפותהוס טבע14 2000סימפונוס 

קפסולות/טיפותהוס טבע14 5000סימפונוס 

סירופהוס טבע14 5000סימפונוס 

סירופהוס טבע200014סימפונות 

טיפות צמחיםהוס טבע14סרפד

טיפות צמחיםהוס טבע14עלי זית

קפסולותהוס טבע14עצירון 

טיפות צמחיםהוס טבע14פטל

טיפות צמחיםהוס טבע14פסיפלורה

טיפות צמחיםהוס טבע14פרופוליס

טיפותהוס טבע14רב קשב 

קפסולותהוס טבע14רב קשב 

טיפות צמחיםהוס טבע14רוזמרין

קפסולות/טיפותהוס טבע14שום פרסי

קפסולות/טיפותהוס טבע14שפע מילק 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60אונה דה גטו 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100אטריפלקס 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100אטריפלקס פלוס 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60אכינצאה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100אלוי 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100אספסת 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90ארטישוק וגיקפס 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90גדילן מצוי 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100גואר גאם 

קפסולותהרבה סנטרGuarana14 כמוסות 60גוארנה  

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60גימנמה פורטה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90גינסינג סיבירי 

קפסולותהרבה סנטר14  כמוסות90גינסניג קוריאני 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90גינקו בילובה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60גינקו בילובה פורטה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100גפן אדומה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100דינמיק 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90דליות 

קפסולותהרבה סנטר14דקל ננסי וגיקפס פורטה

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100דרדר 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90הרבה און 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100הרבה לקס 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100הרפגו 

קפסולותהרבה סנטר14כמוסות`  יח60-ווינטר פורמולה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60ולריאן 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100זנגביל 

קפסולותהרבה סנטר14 אריזות כמוסות3חילבה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100טיון דביק 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100כורכום 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60לאפאשו  

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60מאקה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90מסטיק תימני פלוס 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90מרגוע 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100משביעון 

קפסולותהרבה סנטר14ניו דיאט זוג

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60ספירולינה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100סרפד 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100עוזרר 

קפסולותהרבה סנטר14עלי זית שלישיות וגיקפס

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90עלי תאנה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60פטרוזליה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות200פסיליום 

קפסולותהרבה סנטר10014 (שעונית)פסיפלורה 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות100פפאיה 

קפסולותהרבה סנטר14 וגיקפס90פרוסטו ויט 

קפסולותהרבה סנטר10014פרחי צבר 

קפסולותהרבה סנטר14אבץ שלישיות+פרחי צבר

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות90פרסקל 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות 100שן ארי 

קפסולותהרבה סנטר14 כמוסות60תערובת עוזרר 

שקיקיםהתה של שרה14איזונית

שקיקיםהתה של שרה14ויטליתי

שקיקיםהתה של שרה14טיהורית 

שקיקיםהתה של שרה14עיכולית

שקיקיםהתה של שרה14צינונית

שקיקיםהתה של שרה14רזי הבריאות

שקיקיםהתה של שרה14רזי המעיין

BABY D3  טיפותויטאמד14 בייבי די

כמוסותזילי14גסטרו קרמינטיב

כמוסות/ נוזל חותם טבע14נוזליים- מוצרי חותם טבע 

כמוסותאור הקסם- חזרה לטבע Retalex Plus14רטלקס פלוס 

אבקה בצנצנת פלסטיק שקופהטבע מהדרין14אבקת חרובים

ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדרין14חמאת אגוזי ברזיל

ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדרין14חמאת אגוזי לוז

ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדרין14חמאת אגוזי מלך

ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדרין14חמאת אגוזי קשיו

ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדרין14חמאת שומשום מלא נבוט

ממרח בצנצנתטבע מהדרין14שקדימון- חמאת שקדים 

אבקה בצנצנת פלסטיק שקופהטבע מהדרין14תערובת מיני אגוזים וזרעונים- כח לכל 

ארוז בשקית נוחות רב פעמיתטבע מהדרין14פשתן טחון

ארוז בשקית נוחות רב פעמיתטבע מהדרין14שומשום מלא טחון

שמן בכבישה קרהטבע מהדרין314אומגה - טבעי  (ה'צי)שמן מרווה 

שמן בבקבוק שחור אטום לאורטבע מהדרין14שמן פשתן

טיפותטיפות הרב מירושלים514

טיפותטיפות הרב מירושלים614

טיפותטיפות הרב מירושלים1114

טיפותטיפות הרב מירושלים1614

טיפותטיפות הרב מירושלים5414

טיפותטיפות הרב מירושלים6014

טיפותטיפות הרב מירושלים14חיסונית - 0

טיפותטיפות הרב מירושלים14אוזקל - 1

סירופטיפות הרב מירושלים14צינילעקס - 1

טיפותטיפות הרב מירושלים14ורידוטן - 10

טיפותטיפות הרב מירושלים14אימהלק - 11

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ אימהלק - 11

טיפותטיפות הרב מירושלים14פארומול - 12

טיפותטיפות הרב מירושלים14אוריניל - 13

טיפותטיפות הרב מירושלים14קל ראש - 14

טיפותטיפות הרב מירושלים14מיגרוטן - 15

טיפותטיפות הרב מירושלים14הרבה און - 16

טיפותטיפות הרב מירושלים14נורמפרס - 17

טיפותטיפות הרב מירושלים14פרסקל - 17

טיפותטיפות הרב מירושלים14דיאבקס - 18

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ דיאבקס - 18

טיפותטיפות הרב מירושלים14גלוקמין - 19

טיפותטיפות הרב מירושלים14עינקל - 19

טיפותטיפות הרב מירושלים14גון-קל - 2

טיפותטיפות הרב מירושלים14פרוסטצין - 20

טיפותטיפות הרב מירושלים14צהרובין - 21

טיפותטיפות הרב מירושלים14מירית - 22



טיפותטיפות הרב מירושלים14טוניק - 23

טיפותטיפות הרב מירושלים14רקטונול - 24

טיפותטיפות הרב מירושלים14לקסינול - 25

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ לקסינול - 25

טיפותטיפות הרב מירושלים14סוביסטאל - 26

טיפותטיפות הרב מירושלים14שינוליל - 27

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ שינוליל - 27

טיפותטיפות הרב מירושלים14קיבכול - 28

טיפותטיפות הרב מירושלים14שרירית - 29

טיפותטיפות הרב מירושלים14אלרגון - 3

סירופטיפות הרב מירושלים14רוגעלעקס - 3

טיפותטיפות הרב מירושלים14גינוסר - 30

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ גינוסר - 30

טיפותטיפות הרב מירושלים14קל-לידי - 31

טיפותטיפות הרב מירושלים14ראומטין - 32

טיפותטיפות הרב מירושלים14יורונית - 33

טיפותטיפות הרב מירושלים14אמבולט - 34

טיפותטיפות הרב מירושלים14כולסטיל - 35

טיפותטיפות הרב מירושלים14לבקל - 36

טיפותטיפות הרב מירושלים14'ליבצי - 37

טיפותטיפות הרב מירושלים14טרנסיקל - 38

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ טרנסיקל - 38

טיפותטיפות הרב מירושלים14מיינדעקס - 39

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ ממובריין - 39

טיפותטיפות הרב מירושלים14ברונכוטאס - 4

סירופטיפות הרב מירושלים14פערולעקס - 4

טיפותטיפות הרב מירושלים14פיברית - 40

טיפותטיפות הרב מירושלים14דרמטוב - 41

טיפותטיפות הרב מירושלים14אנזתרום - 42

טיפותטיפות הרב מירושלים14אקנצין - 43

טיפותטיפות הרב מירושלים14גדילן - 44

טיפותטיפות הרב מירושלים14קל-קול - 45

טיפותטיפות הרב מירושלים14סינוקל - 46

טיפותטיפות הרב מירושלים14גרידין - 47

טיפותטיפות הרב מירושלים14מחזורבי - 47

טיפותטיפות הרב מירושלים14אולצרזען - 48

טיפותטיפות הרב מירושלים14פעקטולין - 5

טיפותטיפות הרב מירושלים14פעקטיב - 5

טיפותטיפות הרב מירושלים14לחצון - 50

טיפותטיפות הרב מירושלים14ציסטין - 51

טיפותטיפות הרב מירושלים14מהירון - 52

טיפותטיפות הרב מירושלים14קל-מחזו - 53

טיפותטיפות הרב מירושלים14פרוויטאל - 54

טיפותטיפות הרב מירושלים14הרפול - 55

טיפותטיפות הרב מירושלים14מחזורזית - 56

טיפותטיפות הרב מירושלים14גינויטלית - 57

טיפותטיפות הרב מירושלים14לקטילין - 57

טיפותטיפות הרב מירושלים14צירית-קל - 58

טיפותטיפות הרב מירושלים14דלקנים - 59

טיפותטיפות הרב מירושלים14גזלין - 6

טיפותטיפות הרב מירושלים14ואמיטיל - 6

טיפותטיפות הרב מירושלים14רזוקל - 60

טיפותטיפות הרב מירושלים14ניקוטילעס - 61

טיפותטיפות הרב מירושלים14חניקל - 62

טיפותטיפות הרב מירושלים14סרטוקל - 63

טיפותטיפות הרב מירושלים14מעברית - 64

טיפותטיפות הרב מירושלים14רשאוזין - 66

טיפותטיפות הרב מירושלים14פרקלין - 68

טיפותטיפות הרב מירושלים14קלציחוס - 69

טיפותטיפות הרב מירושלים14נזלין - 7

סירופטיפות הרב מירושלים14פקטולעקס - 7

טיפותטיפות הרב מירושלים14דינמיק - 70

טיפותטיפות הרב מירושלים14ציסטין - 71

טיפותטיפות הרב מירושלים14רוגלין - 8

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ רוגלין - 8

כמוסותטיפות הרב מירושלים14רזוקל - 801

כמוסותטיפות הרב מירושלים14פרוויטאל - 802

כמוסותטיפות הרב מירושלים14ברונכוטאס - 803

כמוסותטיפות הרב מירושלים14מולטריצין - 804

כמוסותטיפות הרב מירושלים14ניקוטילעס - 805

כמוסותטיפות הרב מירושלים14אולצרזען - 806

כמוסותטיפות הרב מירושלים14פסוריפאט - 807

כמוסותטיפות הרב מירושלים14קלציחוס - 808

כמוסותטיפות הרב מירושלים14גינויטאל - 809

כמוסותטיפות הרב מירושלים14גינוסר - 810

כמוסותטיפות הרב מירושלים14סרטוקל - 811

כמוסותטיפות הרב מירושלים14אקנצין - 812

כמוסותטיפות הרב מירושלים14דיאבקס - 813

כמוסותטיפות הרב מירושלים14נורמפרס - 814

כמוסותטיפות הרב מירושלים14אלרגצין - 815

כמוסותטיפות הרב מירושלים14כולסטיל - 816

כמוסותטיפות הרב מירושלים14פרוסטצין - 817

כמוסותטיפות הרב מירושלים14טרנסיקל - 818

כמוסותטיפות הרב מירושלים14טוניק - 819

כמוסותטיפות הרב מירושלים14ארטיזם - 820

כמוסותטיפות הרב מירושלים14פערולען - 821

כמוסותטיפות הרב מירושלים14שינוליל - 822

כמוסותטיפות הרב מירושלים14אמבולט - 823

כמוסותטיפות הרב מירושלים14רוביא - 824

כמוסותטיפות הרב מירושלים14ואמיטיל - 825

כמוסותטיפות הרב מירושלים14לקסינול - 826

כמוסותטיפות הרב מירושלים14שליטוב - 827

כמוסותטיפות הרב מירושלים14אוריניל - 828

כמוסותטיפות הרב מירושלים14ורידוטן - 829

כמוסותטיפות הרב מירושלים14מיגרוטן - 830

כמוסותטיפות הרב מירושלים14מיינדעקס - 831

כמוסותטיפות הרב מירושלים14סינוקול - 832

כמוסותטיפות הרב מירושלים14סוביסטאל - 833

כמוסותטיפות הרב מירושלים14רקטונול - 834

כמוסותטיפות הרב מירושלים14עינקל - 835

כמוסותטיפות הרב מירושלים14לחצון - 836

כמוסותטיפות הרב מירושלים14לקטילין - 837

כמוסותטיפות הרב מירושלים14אימהלק - 838

כמוסותטיפות הרב מירושלים14מהירון - 839

כמוסותטיפות הרב מירושלים14נזלין - 840

כמוסותטיפות הרב מירושלים14לבקל - 841

כמוסותטיפות הרב מירושלים14סדטיב - 842

כמוסותטיפות הרב מירושלים14בלותר - 843

כמוסותטיפות הרב מירושלים14תתבלוט - 844

כמוסותטיפות הרב מירושלים14מסתיק - 845

כמוסותטיפות הרב מירושלים14הרפול - 846

כמוסותטיפות הרב מירושלים14נוזרון - 847

כמוסותטיפות הרב מירושלים14קיבכול - 848

סירופטיפות הרב מירושלים14מיינדלעקס - 9

טיפותטיפות הרב מירושלים14שליטוב - 9

טיפותטיפות הרב מירושלים14+ שליטוב - 9

אבקהTree of Lifeטרי אוף לייף Dietary Fiber14דיאטרי פייבר 

CHIA זרעיםמ"טבעי בע. נ.ג.י314יה עשירים באומגה 'זרעי צ

CHIA זרעיםמ"טבעי בע. נ.ג.י14 אריזה משפחתית3יה עשירים באומגה 'זרעי צ

CHIA 3יה לסלט עם זעתר ופפריקה עשיר באומגה 'צ זרעיםמ"טבעי בע. נ.ג.י14 

קפסולותמ"טבעי בע. נ.ג.י14מגה אצת בר כחולה ירוקה

טבליותYou- יו 14אלת המסטיק



כמוסותYou- יו 6914

כמוסותYou- יו 14מאמי 45

כמוסותYou- יו 14ליידי 63

כמוסותYou- יו 14ליידי 31

כמוסותYou- יו 2614

כמוסותYou- יו 14ליידי 17

כמוסותYou- יו 7414

טיפותYou- יו 8814

גרין-ילו14פרידום 

אבקהיטבתהD14מיקרו 

SHALOSH B שלוש B 14 טבליותכצט

TIPTIPOT VITAMIN D טיפותכצט 14טיפטיפות ויטמין די

SPATONE UNFLAVORED - כמוסות/ נוזל לפידות 14ספאטון ללא טעם

Lipogen PS14כמוסות/אבקה/נוזלליפוגן

כמוסותליפוגןActive Brain14אקטיב בריין 

NEUROBETIC  קפליות מדיטק 14נאורובטיק

TRICARDIA  טבליותמדיטק 14 ְטִריַקְרְדיָה

CALMA DAY & NIGHT       לילה& קלמה יום טבליותמדיטק 14 

טחון/ גרוס / אבקה / כמוסות מורינגה עץ הפלא 14עלי מורינגה

Moringa arava leaf powder14כמוסות/ אבקת עלים טחונים מורינגה ערבה

TRIVITAMIN  טבליותמכבי קאר  14טריויטמין

Maxi Active Lax14כמוסותמקסי הלט

Oil Of Oregano14שמןמקסי הלט

כמוסותמקסי הלט14ייצור מיוחד  - Prenatal- פרנטל 

Thin Supreme14כמוסותמקסי הלט

כמוסותנווה פארמהMagnox14 520מגנוקס 

כמוסותנוטריקר14אל אקס קר

נוזלנוטריקר14לה'גרפצ

תמציתנוטריקר14לה'גרפצ

כמוסותנוטריקר14 לא חומציC500ויטמין שיא 

כמוסותנוטריקר14ולריאן

תמציתנוטריקר14ולריאן

כמוסותנוטריקר14חילבה

כמוסותנוטריקר14חרצית ריחנית

כמוסותנוטריקר14כורכום

כמוסותנוטריקר14כרומיום פיקולינט

קפליותנוטריקרB614+ מגנזיום ציטראט

אבקהנוטריקר14מורינגה

כמוסותנוטריקר14מורינגה

כמוסותנוטריקר14מסטיק תימני

תמציתנוטריקר14מסטיק תימני

כמוסותנוטריקר14נוטרי מיל קיט

תמציתנוטריקר14נוטרי מיל קיט

כמוסותנוטריקר14סמבוקר פלוס

כמוסותנוטריקר14עלי סרפד

תמציתנוטריקר14עלי פטל

כמוסותנוטריקר14פסיפלורה

תמציתנוטריקר14פסיפלורה

כמוסותנוטריקר14פרופוליס

תמציתנוטריקר14פרופוליס

כמוסותנוטריקר14פריודיק

כמוסותנוטריקרD14קול 

תמציתנוטריקר14תולאקס

תמציתנוטריקר14תמצית מורינגה

שמןNaturesage- ' נייטשרסייג14שמן זרעי מרווה מרושתת - 3אומגה 

כמוסותסודות המזרח14אלוה לאקס

כסומותסודות המזרח14כורכומין גולד

כמוסותסודות המזרח14מגנזיום מים המלח

כמוסותסודות המזרח14מורינגה גולד

טבליותסופהרב14אבץ פיקולינט

כמוסות רכותסופהרב314אומגה 

טבליותסופהרבD3-100014ויטמין  

טיפותסופהרבD3-100014ויטמין  

כמוסות רכותסופהרבD3-100014ויטמין  

טיפותסופהרבD3-40014ויטמין  

כמוסות רכותסופהרבD3-40014ויטמין  

טבליותסופהרבD3-40014ויטמין  

טיפותסופהרב14 לילדיםD3-400ויטמין  

כמוסות רכותסופהרבD3-400+K214ויטמין  

כמוסות רכותסופהרבD3-1000+K214ויטמין 

כמוסות רכותסופהרבE-40014ויטמין 

טבליותסופהרב14חומצה פולית

כמוסותסופהרב14מסטיק תימני

כמוסותסופהרבNFN14ניאצין 

טבליותסופהרב60014סידן 

טבליותסופהרבD314 +600סידן 

טבליותסופהרבD314ויטמין + סידן ציטראט 

טבליותסופהרב14ג" מק400פולאט 

טבליותסופהרב14קפאין

כמוסות רכותסופהרב14שום

כמוסות רכותסופהרב14יה'שמן צ

כמוסות רכותסופהרב14שמן רימונים

כמוסותסופהרב14תמצית קפה ירוק

קפוא/גרוססיקורה14אצות ים

אבקהILספירולינה איי אל 14אצה כחולה ירוקה- ספירולינה 

קפוא/גרוסSeakura- סיקורה 14אצות ים

שקיות Seakura- סיקורה Nutriflex14- נוטריפלקס 

אבקהספירולינה קדרון14ספירולינה 

כמוסותעדנה מוצרי טבע14ליקובקטר-אנ

כמוסותעדנה מוצרי טבע14פיקס דרנל

כמוסותעדנה מוצרי טבע14רי דרנל

כמוסותעדנה מוצרי טבע14פרו דרנל

כמוסותעדנה מוצרי טבע14קומפלקס אצות

CARBOFLOR 14כמוסותפלוריש

CARBOFLOR  CAPS14כמוסותפלוריש

OXIMAG 14כמוסותפלוריש

OXIMAG  CAPS14כמוסותפלוריש

כמוסותקלוריד14בלו- קלוריד 

כמוסותקלוריד14ברונז- קלוריד 

כמוסותקלוריד14גולד- קלוריד 

כמוסותקלוריד14גרין- קלוריד 

כמוסותקלוריד14סילבר- קלוריד 

כמוסותקלוריד14פלטיניום- קלוריד 

כמוסותקלוריד14פרימיום- קלוריד 

כמוסותקלוריד14רד- קלוריד 

 ANACRODYNE-  טבליותרקח 14 אנאקרודין

AVAZINC - טבליותרקח 14 אבזיניק

טבליותTrima Veraתרימה MP3014כורכמין פוספוליפיד מריווה 

כמוסות צמחיותTrima Veraתרימה Posti14פוסטי 

תחליפי חלב ומזון ייעודי 
MATERNA GOLD STAGE 1,2,3 מטרנה 13   3 , 2 , 1שלב – מטרנה גולד

MATERNA EXTRA CARE COMFORT  מטרנה אקסטרה קרCOMFORT13 מטרנה

MATERNA EXTRA CARE A.R מטרנה אקסטרה קרA.R13 מטרנה

MATERNA EXTRA CARE  STAGE 1,2,3 מטרנה 313 , 2 , 1מטרנה אקסטרה קר  שלב

MATERNA MEHADRIN STAGE 1,2,3       * מטרנה 19*   3 , 2 , 1שלב – מטרנה מהדרין

MATERNA MEHADRIN  *   מטרנה 19*מטרנה מהדרין

MATERNA EXTRA CARE MEHADRIN 1,2,3  * מטרנה 19*  3 , 2 , 1 שלב  מהדריןמטרנה אקסטרה קר



MATERNA MEHADRIN SPECIAL   * מטרנה 19*  מטרנה מהדרין ספיישל

GERBER  APPLE SAUCE מטרנה 20פ "גרבר מחית תפוח עץ כל

GERBER  APPLE - BANANA SAUCE מטרנה 20פ "גרבר מחית תפוח בננה כל

GERBER  FRUIT SALAD SAUCE מטרנה 20פ "גרבר מחית סלט פירות כל

MATERNA "GAM VEGAM" - FOLLOW ON FORMULA WITH VANILA  INFANT CEREAL  מטרנה 19דייסה גם בטעם וניל וגם תחליף חלב לתינוקות   :גם וגם וניל

MATERNA HALAVI STAGE 1,2,3 מטרנה 13       3 , 2 , 1מטרנה חלבי שלב

MATERNA SOYמטרנה 19מטרנה צמחית

MATERNA SOY BASED INFANT FORMULA FROM 0 TO 12 MONTHS    מטרנה 19  מטרנה צמחית מגיל לידה עד גיל שנה

MATERNA SOY BASED FOLLOW ON FORMULA FROM 1 YEAR AND UP מטרנה 19  מטרנה צמחית מגיל שנה ואילך

MATERNA CORNFLOUR INFANT CEREIAL    מטרנה 19דייסת קורנפלור

MATERNA VANILA INFANT CEREAL      מטרנה 19  דייסת וניל

MATERNA RICE  INFANT CEREAL   מטרנה 19  דייסת אורז

MATERNA READY TO USEמטרנה 12מטרנה מארז מוכן לשימוש

MATERNA READY TO USE ISRAEL MILK  מטרנה 12חלב ישראל – מוכנה להאכלה ,מטרנה נוזלית

MATERNA PAGIM PHF READY TO USE  מטרנה פגיםPHF מטרנה 13 מוכנה להאכלה

HUMAN MILK FORTIFAIER Pre NAN מטרנה 13תוסף להעשרת חלב אם לפגים

BCAD  1,2ונסון 'מיד ג216, 1די .אי.סי .בי

ENFAMIL A.R LIPIL 1,2 אנְַפִמילA.R  ונסון 'מיד ג216, 1  ליפיל

HCY  1 ,2 16ונסון 'מיד ג

NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1,2 נּוְטַרִמיֶגן LGG  ונסון 'מיד ג1,216 ליפיל

PHENYL FREE   1,2   ונסון 'מיד ג16 2 , 1פניל פרי

PREGESTIMIL  LIPILונסון 'מיד ג16 ליפיל ְסִטיִמיל'ּפֶרג

PURAMINOונסון 'מיד ג16פוראמינו

NUTRILON ARנוטרילוןAR13נוטרילון

NUTRILON COMFORT נוטרילון13 נוטרילון קומפורט

NUTRILON LACTOSE FREE נוטרילון13נוטרילון ללא לקטוז

NUTRILON PAGIM נוטרילון13 נוטרילון פגים

NUTRILON PEPTI JUNIORנוטרילון16וניור ' נוטרילון פפטי ג

NUTRILON PEPTI  STAGE 1,2 נוטרילון316 ,1נוטרילון פפטי  שלב

NUTRILON 1 (0-6 MOUNTH) -INFANT FORMULA נוטרילון13( חודשים0-6) 1שלב -   נוטרילון

NUTRILON 2 (6-12)  MOUNTH) -INFANT FORMULA נוטרילון13( חודשים6-12) 2שלב -   נוטרילון

NUTRILON 3 (12 +)  MOUNTH) -INFANT FORMULA נוטרילון13(חודשים + 12 ) 3שלב -   נוטרילון

SIMILAC ADVANCE PLUS STAGE 1,2,3 סימילאק213 , 2 , 3סימילאק אדבנס פלוס שלב

SIMILAC ALIMENTUM סימילאק18סימילאק אלימנטום

SIMILAC A.R  (Spit Up Relief).  סימילאקA.R. ( סימילאקSpit Up Relief)."13סימילאק

SIMILAC COMFORT STAGE 1,2  סימילאק213 , 2 סימילאק קומפורט שלב

SIMILAC  GOLD COMFORT (HMO) STAGE 1,2 סימילאק גולד קומפורט (HMO)  סימילאק213 , 2שלב

SIMILAC GOLD (HMO) STAGE 1,2,3 סימילאק גולד(HMO)  סימילאק213 , 2 , 3שלב

 SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER (HMF) סימילאק13סימילאק מעשיר חלב אם

SIMILAC LAMEHADRIN  STAGE 1,2,3 * סימילאק212 , 2,3סימילאק למהדרין שלב

SIMILAC NEOSUREסימילאק13סימילאק נאושור

SIMILAC PM 60/40 סימילאק PM 60/4113סימילאק

SIMILAC (READY TO FEED) 59ML סימילאק(RTF)  סימילאק12מוכן להזנה

SIMILAC SPECIAL CARE סימילאק13סימילאק סּפיישל קאר

SIMILAC TSIMCHI 1 (ISOMIL) סימילאק11(איזומיל) 1סימילאק צמחי

SIMILAC TSIMCHI 2 (ISOMIL TAF) סימילאק11 (איזומיל ַטף) 2סימילאק צמחי

BABY PRO STAGE 1,2,3 בייבי פרו 413 , 2 , 1בייבי פרו שלב

ABOUND אבוט20אבאונד

ANAMIX INFANT  GA1  אנאמיקס לתינוקותLCP  16מגאפארם

ANAMIX INFANT  IVA  אנאמיקס לתינוקותIVA  16מגאפארם

ANAMIX INFANT  MMA/PA   אנאמיקס לתינוקותMMA/PA   16מגאפארם

ANAMIX INFANT  MSUD  אנאמיקס לתינוקותMSUD  16מגאפארם

ANAMIX INFANT  PKU  אנאמיקס לתינוקותPKU  16מגאפארם

ANAMIX INFANT  SOD  אנאמיקס לתינוקותSOD  16מגאפארם

ANAMIX INFANT  TYR  אנאמיקס לתינוקותTYR  16מגאפארם

EASY FIBER 250 ML ,1 LITER  איזי ליין 16 ליטר 1,ל " מ250איזי פייבר

EASY DAILY  250 ML  ,1 LITER  איזי ליין 21 ליטר 1, ל " מ250איזי דיילי

EASY DRINK 250ML  ,1 LITER  איזי ליין 24 ליטר 1, ל " מ250איזי דרינק

EASY MEAL K2 איזי ליין 316איזי מיל ק

EASY THICKENER  איזי ליין 24איזי טיקנר

EASY WHEY PWD 2KGאיזי ליין 25איזי וואי

ENSURE COMPACT VANILLA  אבוט13אנְשור קומפקט וניל

ENSURE PLUS ADVANCE VANILLAאבוט13אנשור פלוס אדוונס וניל

ENSURE PLUS COFFEE&CHOCOLATE&VANILLA אבוט13קפה ווניל , שוקולד:אנשור פלוס בטעם

GLUCERNA PLUS   אבוט13גלוצרנה פלוס

HADASSA SHAKE VANIL,CHOCOLATE, COFFEE, NEUTRAL  FLAVOURS הדסה בוימל 12נייטרלי ,קפה , שוקו ,בטעם וניל - הדסה שייק

HADASSA- MEALSHAKEהדסה בוימל 12מילשייק

HADASSA- HADASSA LUNCHהדסה בוימל 11'הדסה לאנצ

HADASSA- PUDDIMIX 360 הדסה בוימל 36011פודימיקס

HADASSA -PUDDIMIX 475 הדסה בוימל 47512פודימיקס

HADASSA -PUDDIMIX PRE-D פודימיקסPRE-D12 הדסה בוימל

HADASSA - SHAKE 0% LACTOSE הדסה בוימל 11 לקטוז0%הדסה שייק

HADASSA - SHAKE 0% PROTEIN הדסה בוימל 11 חלבון0%הדסה שייק

HADASSA - SHKAE 1% FAT הדסה בוימל 12 שומן1%הדסה שייק

HADASSA WHEYהדסה בוימל 12חלבון מי גבינה של הדסה

HADASSA EGGהדסה בוימל 20חלבון ביצה של הדסה

HADASSA THICKENERהדסה בוימל 20מסמיך של הדסה

HADASSA THICKENER PLUSהדסה בוימל 11מסמיך פלוס של הדסה

HADASSA CALORIEהדסה בוימל 11הדסה קלורי

HADASSA SPORTהדסה בוימל 12הדסה ספורט

HADASSA - SHOKODURהדסה בוימל 12שוקודור

HADASSA - SHOKODUR KIDהדסה בוימל 11שוקודור קיד

IMPACTמגאפארם16אימפקט

INFATRINIאבוט 16אינפטריני

JEVITY אבוט 13ביטי 'ג

JEVITY PLUSאבוט 13ביטי פלוס'ג

KETOCAL מגאפארם16קטוקל

MCT OIL מגאפארם16אם סי טי אויל

MODULEN IBD מודולן IBD16מגאפארם

MONOGENמגאפארם16מונוגן

NEOCATE LCPנאוקט LCP16מגאפארם

NEPRO HP נפרוHP13אבוט

NEPRO LP נפרוLP13אבוט

NUTREN 2.0 מגאפארם216נוטרן

NUTREN JUNIOR  -VANILA מגאפארם16וניור וניל 'נוטרן ג

NUTREN JUNIOR W/F-VANILA מגאפארם16עם סיבים ונילוניור 'נוטרן ג

OSMOLITE HN אוְסמולייטHN13אבוט

PEDIASURE COMPLETE VANILLA&CHOCOLATE אבוט13שוקולד/וניל- ּפדיאשּור קומפליט

PEDIASURE RPB VANILLA&CHOCOLATE אבוט13שוקולד/וניל - (נוזלי בבקבוק)ּפדיאשּור

PEPTAMEN  PREBIOמגאפארם16פפטמן פרביו

PEPTAMEN  AF פפטמןAF16מגאפארם

PEPTAMEN  JUNIORמגאפארם16וניור'פפטמן ג

PERATIVEמגאפארם13ּפרטיב

PULMOCARE אבוט13פולמוקאר

PURAMINOונסון 'מיד ג16פוראמינו

RENASTART מגאפארם 16רנסטרט

THICK & EASY מגאפארם 16תיק אנד איזי

VITAL 1.5 KCAL  מגאפארם 13ל" קק1.5ויטל


