יופלה,
הגבינות הממותקות ומשיק אתיופלה
מעודנת .מעדן שטוזים שכולולבן,שילוב בין גבינה לבנה
השטחיםהלבן מצטרף לסדרת הגבינות הממות־
$TS1$הממותקות$TS1$
ויוגורט bio
מותג היוגורטים מבית תנובה ,מרחיב

שטחים לבן

$Dהממותקות $DN2$בה ארבעה טעמי פרי אהובים,
קות

את

סדרת

במתיקות

במרקםקליל על

$DN2$התורמים$DN2$להזנהורעננות של העור לצרתחליב גוף
מים
מוגדלות .היתרונות של מסטיק מנטוס ביג:
מנטוס גם באריזות
בלחויות שמנים צמחיים ,ויטמין מינרלים
האריזות נוחות לשימוש בבית ,ברכב ובמשרד ,הןמוגדלות 45
בסיס מים ,מועשר
טבעיים מים המלחששילובם שומר על מאזןהלחות הטבעי של
יחידותבאריזה) ומתאימות לשמש את כל המשפחה .הן מעוצבות
פילינגלגוף החושף שכבת עור צעירה וחרשה ומגבת
העור,ג׳ל
שמאפשר פתיחה נוחה וסגירה טובה של האריזה .מנטוס
באופן
פנים רכה ומפנקת.
ביג ,מוצע ב־ אריזות שונותהמכילות טעמים.

©פרסיל ,ממשיכהלהוביל ולחדש
ולהרחיב את משפחת הגבינותהלב־
$TS1$הלבנות$TS1$
תנובה ממשיכה לחרש
ג׳ל
בלאק,
פרסיל
את
בישראל
המהווה
מגוונים
גבינות
$DN2הלבנות $DN2$ומשיקה סדרה של
נות
%5
בטעמים
Sparkling
Sparkling$2ND$ה$2ND$
Cheny
Exact$2ND$ה $2ND$השפתון השקוף שמרגיש את הגוון של
וייעודית לשמירה על עומק הצבעים השחורים והכהים ,זאת
מת
$DN2$מתקדמת$DN2$
משפחתית או לאכילה בכריך מפנק.
תוספת מושלמתלארוחה
Exact Color Lips
הודות לרכיב  Fixatornפיתוחבלעדי של מעבדותהנקל,
תנובה תשיק שני טעמים חדשים :גבינהלבנה בטעם בצל מטוגן
Sparkling
שפתייך באמצעות פיגמנט טבעיCherryn.
מגיעבמיכל ורודמטאלי עם אריזה מקושטתבלבבות מה שהופך
השומר על הפיגמנטים עמוק בתוך סיבי הבר ומונע השתחררו־
$TS1$השתחררותם$TS1$
לציונים גבו־
$TS1$גבוהים$TS1$
תבליני גינה ,טעמים אשר זכו
לצר גבינהלבנה עם
בטכנולוגיה
$DN2$השתחררותם $DN2$במהלך הכביסות החוזרות.
תם
$DN2גבוהים $DN2$במבחני טעימה .אל הטעמים החדשים תצטרף גבינה לבנה
הים
אותו למתנה המושלמתליום האהבה .השפתון עשוי
ולהעניק להם מראה
להזין את השפתיים
טעם שלישי אהוב ומוכר באריזה חדשה.
עם זיתים ירוקים
חדשנית אשר נועדה
חושניועסיסי .המהדורההמוגבלת בגוון דובדבן טבעי ,כוללת
המוביל מבית פרוקטר
במהלך השנה יתווספו לסדרה מגוון טעמים חדשים.
אולר םפייס ,מותג הטיפוח הגברי
אנדגמבל ,מושק בישראל עם סדרה של  17מוצרים מבושמים
פנינים זעירות היוצרות משחק של אור ,מרגיעות ומעניקות
ופולימריםזעירים אשר אינם נראים על השפ־
$TS1$השפתיים$TS1$
המסייעיםלגבריםלהישאר רענניםלאורך כל היום .קו המוצרים
לקראת ט״ו בשבט ,בית התה של ויסוצקי משיק מארזים
מראה בריאורענן
$DN2$השפתיים $DN2$אך יוצרים ברקוזוהר.
תיים
כולל ספריי גוף ,דאודורנט סטיק,ג׳ל רחצה ,ואפטר שייב במגו־
$TS1$במגוון$TS1$
וחליטות תה .המארזיםמכילים שתי
ייחודיים של פירות יבשים
לגברים.
$DN2$במגוון $DN2$ריחות שמפרידים ביןילדים
ון
חליטות תה  100ג׳ כל אחת) ושתי שקיות ארוזותהכוללות
 100גרם פרי יבש איכותי .בין המארזים ניתן למצא חליטת
לקראת חג האהבה  14בפברואר  2012השיקה orly
יצרנית הלק האמריקאית ,שנילקים מרהיבים במהדורהמוגבלת
ג׳ינג׳ר״,מכילה תפוחים ,פפאיה מסוכרת,
״תפוח
 alwaysיודעת שלכל נערה חשובהסטייל שלה ,עד
ג׳ינג׳ר ,פקעות
בעיצוב מיוחד העושה שימוש בדמותה של פצירה קטנת מידות
שמצאה
לפרטים הכי קטנים :הלקהסגול שתמיד בתיק ,הצמיד
ורדיםועלי תות ,חליטת ״קרם תות שרה״מכילה היביסקוס,
המצורפת לפקק הבקבוק להשלמת תהליך טיפוח הציפורניים.
שבלעדיו היא לא יוצאת מהבית.
תפוח ,ורד הבר ותות שרהבשילוב פירות יבשים כגון תות שרה
בשוק בבוקר שישי והריחהעדין
הבקבוקים האמורים מוצעים ב־ גווני לק נשיים ורומנטיים:
מעכשיו ,אין סיבה להתפשר עלהסטייל הזה גם בימי המחזור:
מיובש ,וקוביות תפוח עץ מיובש עם קינמון.
ולבן.
אדום
ההגנה המצ־
$TS1$המצוינת$TS1$
בימיםאלו משיקה alwaysאתalwayspink
alwaysבעיצוב מיוחד המותאם בדיוק
$DN2$המצוינת $DN2$של
וינת
המתמחה בייצור ושיווק
©חברת״אוכל ביתי ניר
לנערות.
עציון״,
סלוגי משיקה במיוחד לרגל Valentine's Day-nאת
ארוחות ביתיות ,משיקה סדרה של מרקים ביתיים ,טריים ואיכו־
$TS1$ואיכותיים$TS1$,
 loggiסט אדום וחושני מעוטר בזהב שמבטיח יום
מזג האוויר משפיעלרעה על עור הפנים ,גורםליובש,
ולהגיש .סדרת המר־
$TS1$המרקים$TS1$
$Dואיכותיים $DN2$,על פי מתכוניםייחודיים .רק לחמם
תיים,
Delights
ומושלם .הסטכולל תחתונים בגזרת היפסטרוחזי־
$TS1$וחזייה$TS1$
אהבה רומנטי
קילופים סדקים וגרד .חברת יונקהישראל ,מציעה את הפיתיון
$DN2המרקים$DN2$כוללת סוגים :מרקעגבניות עם אורז ,מרק ירקות כתומים
קים
יה
פמפלמוס .הקרם הינו שלב חיוני בשגרת
האולטימטיבי :קרם יום
איטלקי.להשיג :בסניפים נבחרים של רשת
ומרק מינסטרונה
$DN2$וחזייה $DN2$תואמת בגזרות פוש אפ וריפורקל.גוונים :אדום ושחור.
הטיפוח הקבועה ומשמש גם בסיסלאיפור היוצר״צעיףלחות״
שופרסל.
 VERSACEמציג מתנה לאישה החושנית והסקסית,
בית
מגונן המרגיע ושומר על העור מפני נזקי הסביבה .הקרם מגיע
הבושם נוצר
הבושם
לעוררגיל ער יבש מועשר בניחוחות
בשני מרקמים שונים הקרם
ליימן שליםל מציעה סוכריה שהיא גאדג׳ט:ג׳וםי דרופ
versace
bright
crystal
בהשראת תערובת ניחוחות הפרחים האהובה ביותר עלדונטלה
פרי הדר המבהיר אתהעור ,מחייה ומגן מפני נזקי הסביבהומוו־
$TS1$ומווסת$TS1$
לסוכרייה הקשה
פופ ,הינה סוכריית גארג׳ט במגוון טעמים.
ורסצ׳ה .ניחוח רענן ארוז בבקבוק קריסטל בעל מראה של
$DN2$ומווסת $DN2$את רמתהלחות .קרםלעוררגיל ער שמן משלב ריכוז גבוה
סת
קולה ,פטלכחול ותות ,אותו ניתן
צמוד ממתק
נוזלי ב־ טעמים:
תכשיט בשילוב פקקיהלום .לקראת
אשכוליות,
של תמצית פירות המסייעת בכיווץ .רכיבים
וליהנות .פותחים את הפקק
לטפטף על הסוכרייה
העליון,לוח־
$TS1$לוחצים$TS1$
Valentine's Day
פעילים
במחיר מיוחד של  199ש״ה במקום  499ש״ח.
התמציותהעיקריות,זרעידלעת וויטמין
לימון ,תפוז,
הנוזל על הסוכרייה.השילוב בין הסוכרייה
$DN2לוחצים $DN2$ומטפטפים את
צים
הנוזלי הופך את הסוכרייהלגארג׳ט ומספק
המתוקה לממתק
חברת
במיוחד בשבילך לקראת
 doveאת
לקראת החורף הקרוב ,משדרג מותג הטיפוח
חוויה מהנה ומטריפה.
Valentine's Day
שפתוני
בפורמולציה משופרת ובארי־
$TS1$ובאריזות$TS1$
תחליבי הגוף ומשיק אותם מחדש
האיפור האיטלקית  pupaמציגה מבצע על
99.921
 65 pupaש״ח במקום
$DN2$ובאריזות $DN2$מעוצבות .שניתחליבי הגוף תחליב גוףמלפפונים ותח־
$TS1$ותחליב$TS1$
זות
מסדרת
אסים
10
ש״ח.
volume
birds
בלעדילנביעות
הפורמולציה החדשה
ליב
 500 to goמ״ל .החל מחודש פברואר
 angryבשישיות
העולמית
$DN2$ותחליב $DN2$גוףלעור יבש ,מתבססים על
וסטיילינגלבית לכל המשפ־
$TS1$המשפחה$TS1$:
טכנולוגיה
 deepשהינה
של המותג
 500 togoמעטפותהמכילות את
care
complex
רשת  H&Oבמבצעי עיצוב
יצורפו לכל מארזי נביעות
הנחה על שמי־
$TS1$שמיכות$TS1$
חה:
 angryכל
סדרת
 10האסיםהבלעדיים של
הנחה על מגוון פריטים%03,
ער%04
$DN2$המשפחה%02$DN2$:
birdsv
פורצת דרך בתחום טיפוחהעור.
הנחה על המגבת השנייה ,כלהגדלים והדגמים
כות
$DN2$שמיכות$DN2$
רגילה .את האסים המצור־
$TS1$המצורפים$TS1$
מדבקה
פליז%05,
מעטפהמכילה אס נביעות
2102.2.51
 CHICיצרנית התמרוקים משיקה לקראת יום האהבה,
 togoוהם חיוניים
פים
$DNהמצורפים $DN2$ניתן למצוא רק במארזי נביעות 500
ועוד .תוקף המבצע:
ולנטיין ,מארז מוצרי ספא בניחוח פרחי האורכיד
להשלמתאלבום
 angryהסדרה הייחודית של 10
(סחלבים)
BiRDsn
מותג האיפור הפריזאי
ה״אסים״ שלנביעות ,הינה תוצאה של שיתוף
BOURJO1S
הבינלאומי PARIS
כהצעה למתנה מפנקת עבור האוהבים פרחי האורכידאה (הס־
($TS1$הסחלבים$TS1$
פעולה ביןנביעות
מציע את מבצעי הביוטילפברואר  2012בסופר פארם .כל המסק־
$TS1$המסקרות$TS1$
מרהיבים ביופיים האקזוטיוידועים בשמם כפרחי האה־
$TS1$האהבה$TS1$.
חלבים
($DN2$הסחלבים$DN2$
לחברת pmi
 Bomjoisבמחיר  59ש״ח בלבד במקום במחיר  99ש״ח.
$DN2$המסקרות $DN2$של
רות
בה.
$DN2$האהבה $DN2$.בתרבויות קרומות הפיקו מהם שיקויי אהבה ומשמעותם
ש״ח במקום
צלליות  LittleRound Eye shadowב־
לבריאות ,אהבהויופי .המארז מאגד בתוכו שני ספא
הייתה סמל
לאור ההצלחה של מסטיק מנטוסבישראל,ליימןשליסל,
09.93
 79ש״ח .המבצע יתקיים בסניפי סופר פארםבלבד.
מפנקים:ג׳ל רחצה מועשר בפרוטאינים של חלב טבעיים התור־
$TS1$התורמים$TS1$
יבואנית ומשווקת המותג בישראל משיקה את המסטיקים של
בתחום

הכביסה

ומשיקה

בטכנולוגיה מתקד־
$TS1$מתקדמת$TS1$
כביסה חדשני

לקראת

יום

האהבה

גרסה

משיקה מארינהמילאנו את
Sparkling$1ST$ה$1ST$ה־
חדשה

במהדורה מוגבלת של
Exact$1ST$ה$1ST$ה־

