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 מוצרים הנושאים את
 תו האגודה הישראלית לסוכרת 

 
המוצרים המאושרים לא יכולים להיות שימו לב! תו האגודה ניתן לכל מוצר בנפרד ולא לחברה או למפעל. 

אין  אחרת.או תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות, שומנים, חלבונים 
 אישור בלבד.האישור מהווה המלצה אלא 

ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות  המוצרים מופיעה הערה: תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ דיאטני 
 אישי, והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף. 

 
 

 מוצרי מזון
 

 אביב פרויקטים
Sweetango  גרם. 350אבקת ממתיק על בסיס אריטריטול וסטיביה, באריזות 

 

 לטחינה חלווה וממתקים )אחוה( , ביח"ראחדות
עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יער.  עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי 

 מעודן.
 

 אסם
 אננס דיאט,  ,דיאט, אשכולית אדומה דיאט, פטל דיאט, לימונענה דיאטלימון סירופ בטעמים:  עסיס

FIBRE1תפוח,עתירי סובין, עסיס תרכיז דיאט  דגני בוקר 
 

 ארדי שיווק וסיטונאות בע"מ
גרם.; לחם מיוחד על בסיס מחמצת  500לחם "לבריאות";  לחם מיוחד על בסיס מחמצת בתוספת סובין, 

 גרם; 650בתוספת סובין, 
 
 

 ארומה אספרסו בר
 ; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;  לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה אספרסו בר

 
 

 פלקו                                -לדמן גלידות פ
 8מ"ל בטעמים: שוקו וניל, שוקו פקאן, וניל תות, ריבת חלב. מאגדת שלגוני "גלידל" ) 900גלידל 

יח' במאגדת( בטעמים: בננה, שוקו, וניל, וניל תות, וניל פסיפלורה, אייס מוקה. מאגדת שלגוני 
, דובדבן, אשכולית אדומה, למון ליים, אייס תה יח' במאגדת( בטעמים: פטל 8"גלידל פרי" )

גלידל שלגון מופחת קלוריות בטעם קינמון  יחידות(; 4אפרסק; כוס גלידל שוקו פקאן )במאגדת 
 גביעים במאגדת(; 4; גלידל ריבת חלב עם סירופ ריבת חלב )יחידות( 8)במאגדת 

 
 

 דג טעים
 גפילטע פיש )קציצות דג( לייט

 
 
 
 
 

 "מ                      בע (1963) דנשר
בטעמים: ענבים, תפוזים,  לי מרמולייט בטעמים: תות שדה, אננס, משמש; תרכיזי מרמולייטג'

 -ו 150שקיות( טבליות סוכלרוז )אריזת  200 -ו 100שקיות סוכלרוז )אריזת  לימון; פטל,  תפוחים,
ממתיק ;)שקיות( סטיביה ממתיק על בסיס טבליות(; ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; 300

גרנולה עם תפוחי עץ ואגוזי לוז;  Tussoאישי נוזלי על בסיס צמח הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; 
 סוכלרוז טוויסטר; מרמולייט ממתיק סוכלרוז בתוספת סיבים על בסיס עולש;

TUSSO  ( 110גביעים במשקל  2סלט פירות דיאט ,)גרם כל אחד 



TUSSO  ( 110יעים במשקל גב 2לפתן אפרסק דיאט ,)גרם כל אחד 
TUSSO  ,עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכרTUSSO ,עוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר 
TUSSO ;עוגת מאפינס קינמון ללא תוספת סוכר 

 

 הדרום תעשיות מזון בע"מ
; ריבה קונפיטורה דובדבנים קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער; קונפיטורה אוכמניות;

 עורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;מ
 

 הרמזית 
   בסיס סכרין ללא קלוריות.טבליות ממתיק על  –הרמזית הממתיק הקלאסי 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 קוקה קולה ישראל  – החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
 מ"ל,  500ליטר, בקבוק  2ליטר, בקבוק  1ליטר, בקבוק  1.5בקבוק  :קולה זירו-קוקה

         פחיות )פרידג'פק(  6ל(,  2ל,  1.5מ"ל, מארזים לנשיאה: ששיה ) 330ל, פחית מ" 350בקבוק 
 מ"ל,  330מ"ל, פחית  350מ"ל, בקבוק  500ליטר, בקבוק  1.5בקבוק  :קולה-דיאט קוקה

 ליטר 1.5בקבוק : קולה לימון-דיאט קוקה ;פחיות )פרידג'פק( 6ל(,  1.5מארזים לנשיאה: ששיה )
מ"ל, בקבוק  500ליטר, בקבוק  1.5בקבוק  :ספרייט זירו ;ליטר 1.5בקבוק  :ללא קפאין קולה-דיאט קוקה

  ליטר 1.5בקבוק : דיאט פאנטה אורנג' ; ל( 1.5מ"ל, מארז ששיה ) 330מ"ל, פחית  350
 ;מ"ל 500ליטר, בקבוק  1.5בקבוק  :דיאט פיוז תה בטעם אפרסק

 
 

 זנלכל בע"מ )יכין(
סירופ דיאט בטעמים: אשכוליות, פטל,  ;תירס לייט בד"ץ ;רס צעיר בד"צתי ;רס לייטתי ;תירס צעיר

 ;תות שדה, אננס, תות בננה, ענבים תפוחי עץ, לימון, תפוזים, מנגו,
רסק תפו"ע בטעם  , dietרסק תפו"ע בטעם בננות  ,dietרסק תפוחי עץ תותים  ;   פול ;חומוס 

 בטעם קנמון;אפרסקים, רסק תפו"ע בטעם פירות יער, רסק תפו"ע 
 

 טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ
סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים: תות, לימון, מנטה, עוגיות קוקוס, קפה מקיאטו,  –תנת'ה 
 קרמל;

 
 טמפו משקאות בע"מ

 טמפו סודה בנגיעות למון ליים, טמפו סודה בנגיעות אבטיח, טמפו סודה בנגיעות פירות יער, 
 פו סודה בטעם למון ליים עדין;טמפו סודה בנגיעות אננס, טמ

 
 

  בע"ממזון  יוניליוור ישראל 
 340(גרם, קרנצים תלמה שפע בד"צ )340מוצרי תלמה: פתית בצל, פתית שיפון, קרנצים תלמה )

גרם(, ברנפלקס, ברנפלקס בד"צ, ברנפלקס ללא תוספת סוכר, ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד"צ, 
 ברנפלקס ללא גלוטן.

 בטעמים: משמש לייט, אוכמניות לייט, תות שדה לייט, דובדבנים לייט. 778יטורות קונפ
 
 
 
 
 
 
 
 

 י. כהן
ממתיק בשקיות על בסיס  –ממתיק בשקית על בסיס סוכרלוז; סוויט רוז  (sweet lose)סוויט לוז 

 סכרין; 
 שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם דקסטרוזה;-סוויטבע

 מתיק אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה(;ממתיק על בסיס סוכלרוז )שקיות מ



 ממתיק על בסיס סוכלרוז )אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם מלטודקסטרין(;
 שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכרלוז )בתפזורת( –מתוק לייט 

 
 
 
 

 יפאורה תבורי
פוזינה קולה לימון;  תפוזינה דיאט לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; ת RCדיאט   קולה; RCדיאט 

 דיאט אשכוליות; מיץ פז דיאט אשכוליות; ספרינג דיאט תפוח עץ; ספרינג דיאט אשכוליות אננס;
;   משקה ליטר 0.5דיאט למון ליים   RC; ליטר 1.5דיאט למון ליים  ; RCקריסטל אשכוליות דיאט

 TEA ; ספרינגליטר( 1.25ספרינג נקטר חמוציות דיאט ) ;RC cola free אשכוליות דיאט מוגז;
 ליטר(;  1.5קלוריות ) 0בטעם אפרסק  WATERדיאט אפרסק; שוופס דיאט למון ליים; שוופס 

ליטר(,  1.5ליטר(; שוופס סודה בטעם לימון )  1.5קלוריות ) 0בטעם תפוח  WATERשוופס 
 ליטר(. 1.5שוופס סודה בטעם נענע ליים )

 
 כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ

 יק אישי על בסיס סוכלרוז;שקיות ממת –סוכרלייף 
 
 

 מאפיית אגמי
 לחם בריאות ושובע קל,  דגנים 9לחם בריאות ושובע  , לחם בריאות ושובע
  ,לחם דגנים קל,  לחם קל, לחם מלא מלא,  לחם מלא מלא קל 

 קמח מלא 100%מארז פיתה ביס קלה , קמח חיטה מלאה  100%מארז לחמניה קלה ביס 
 עם תוספת סיבים פרה ביוטיים( ביוטי )פיתה ביס PREאגמי 

 
 
 

 
 
 

 מאפיות אנג'ל בע"מ
 'קל 100לחם אנג'ל  לחם שבעה דגנים קל;   בתוספת שיפון;לחם אנג'ל קל; אנג'ל קללחם 

קלוריות לפרוסה; לחם הכי מלא; לחם שיפון כפרי )אנג'ל  34 100; לחם אנג'ל בתוספת שיפון
לחם עינן  יחידות(; 6(; הלחמנייה הקלה )אריזת מלא )אנג'ל אורנים 100%אורנים(;  לחם פת חי 

 קל, אנג'ל חיטה מלאה. 100%לחם פשוט מלא; לחם שיפון   פרוס; פיתה קלה בקטנה;
 
 

 מאפיית ברמן
; לחם לחם ברמן קל לעניין מחיטה טרום נבוטה;-חלה קלה; שיפון קל; לחם דגני קלות; לחם לעניין

 רמן אקטיב;שיפון; לחם ב 100%חיטה מלאה קל; לחם קל 
 

 מאפיית דוידוביץ 
 לחם ריחיים קל

 

 מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחם  דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם יות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה;לחמנ
 ;כנען

 
 מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

 שיפון; 100%קל  דגנים; לחם חיטה מלאה קל; לחם 5ון;  לחם שיפון עם אגוזים;  לחם לחם שיפ
 

 מאפיית לחם חן )מקבוצת ברמן(
 , לחם קל קמח מלאלחם דני קל, לחם גלילי קל

 
 עין בר  -  מאפיית דגנית



לחם טבע קל  ; לחם שיפון קל; לחם דגנים קל; לחם שחור פרוס אחיד קל; קלאמיתי לחם שיפון 
א; לחם מלא פלוס לחם חיטה מלא; לחם קל מחיטה מלאה; לחם ירוק  מקמח מל ;מחיטה מלאה

 לחם חיטה מלא פלוס כוסמין שיפון;
 

 מאפיית יוסף ברון בע"מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם "מיוחד"; לחם משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון 

 בורודינסקי
 
 

 מאפיית עלית )מזרחי( בע"מ
 לה;; לחם דגנים קל; חלה קיחידות( 10פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא )מארז 

 

 קרית שמונה ,בע"מ 1986מאפייה מרחבית 
 פחות קלוריות;  25%לחם מקמח חיטה מלא בתוספת ויטמינים פרוס; לחם עינב -לחם חיטה מלא

 אווריריות כוסמת דקיקות ללא מלח, אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח
 אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח, אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן

 

 
 פולנסקי מאפיית

חם , ללחם שיפון בורודינסקי, לחם סקנדינבי שיפון טבעי, לחם בריאות סקנדינבי, לחם שיפון אוקראיני
  , לחם שיפון קלחיטה נבוטה

 
 מבשלות בירה ישראל בע"מ )קרלסברג(

 מ"ל; 330ליטר,  1.5, פריגת משקה קל דיאט אשכוליות נקטר חמוציות דיאט פריגת, 
 

 מור ים מרקטינג
 תפוחים, מחית תפוחים אורגנית, מחית תפוחים עם אפרסק, מחית תפוחים עם תותמחית 

 
 
 

  (טרהמילקו תעשיות בע"מ )
 גרם( מארז רביעייה; 125שומן ) 0%מעדן חלב בטעם שוקולד 

Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו אפרסק 
 Muller simply fruit 0%  ,יוגורט ביו פירות יער 

Muller simply fruit 0%  ,יוגורט ביו תות 
Muller simply fruit 0%  ,יוגורט ביו אננס 

 
 
 

 מכוורת עמק חפר 
 לייט מעדן 

 
 מכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ

 קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;
 

 מנה א. י. בע"מ
ספת מלח, פריכיות אורז מלא עם פשתן, פריכיות פריכיות אורז מלא, פריכיות אורז מלא ללא תו

 דגנים 5אורז מלא עם תירס, פריכיות אורז מלא עם קצח, פריכיות אורז מלא 
 

 מצות אביב
עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: וניל, קפוצ'ינו, לימון, עוגיות קלות ללא תוספת 

 סוכר מחיטה מלאה
 
 
 



 
 נגה –נסטלה גלידות 

 ;לה קרמריה שוקו וניל לייט באריזה משפחתית ;ונים שוקו לייטמאגדת שלג

 מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב;

 מאגדת שלגונים מופחתי קלוריות בטעם וניל עוגיות;  ;

 מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט בציפוי מנגו תות לייט באריזה משפחתית;-סורבה מנגו

 לגוני מיני לייט יוגורט עם ציפוי שרבט חמוציות.מאגדת קרחוני לייט מנגו ולימון; מאגדת ש

 
 

 .סודה סטרים ישראל
סירופ דיאט אנרגיה; סירופ דיאט בטעמים: אשכולית אדומה, למון ליים, פטל חמוציות, תה 

; סירופ דיאט בטעם  sugar freeאפרסק, תפוזים; סירופ דיאט בטעם קולה; סירופ בטעם קולה 
 אשכולית; -אננס

 
 ע"מ )מתוק וקל(ב סוכרה דיאט

 
 שקיות(. 250 -ו 25,100שקיות להמתקה בישול ואפיה ) –סוכרה דיאט 

 גרם(. 100)אריזת  –סוכרה דיאט לבישול ואפיה 
 סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת משקאות.

 (20 -ו 100,50מתוק וקל סטיביה )שקיות ממתיק אישי סטיביה 
 יחידות(. 250 – ו 50מתוק וקל )שקיות ממתיק אישי סכרין 

 שקיות(. 100 –ו  50מתוק וקל זהב )שקיות ממתיק אישי אספרטיים 
 
 

                                                  סוכרזית בע"מ
סוכרזית נוזל  ;1200סוכרזית   ;700סוכרזית  ;300סוכרזית   ;)פטרייה( סוכרזית טבליות

 וזלי על בסיס סוכרלוז;סוכרלייט ממתיק נ יט כפית לכפית;כמו סוכר; סוכרלייט; סוכרלי  ;"דיאטיפ"
יט טבליות ללא קלוריות בטעם סוכר; שקיות סוכרזית אישיות בטעמים: וניל; לימון; סוכרלי
שקיות(; סטיוויה כפית לכפית )אבקה  100; שקיות סוכרזית סטיוייה )אריזת אייריש קריםקינמון;

שקיות(;סוכרזית  100שקיות; סוכרזית קלאסי ) 100יזת סוכלרוז )מבושל(, אר-בצנצנת(; סוכרזית
 שקיות(. 100שקיות(, סוכרזית סטיוויה חצי כפית ) 100סוכלרוז חצי כפית )

 
 ישראל פארם סופר

Wellness .)עוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת סוכר )מותג לייף 
 

 ענבי ציון
טורה ביתית תות שדה לייט באריזה ונפיגרם, ק 600קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של 

גרם, קונפיטורה ביתית פטל לייט  600גרם, קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של  600של 
 גרם 600גרם, קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה של  600באריזה של 

 
 פיתה אקספרס בע"מ
 פיתה כוסמין מלא, פיתה קלה מקמח מלא

 
 
 
 
 
 

 ( בע"מ2001ק.י.פ.ל. טבליות וממתיקים )
ו  100כרמית חופשי סוכרלס שקיות ) מ"ל(,  200סוכרלס ממתיק נוזלי על בסיס סוכלרוז) כרמית חופשי

 300סוכרלס )  קיפלטבליות(,  300 -ו 150סוכרלס טבליות סוכלרוז ) שקיות(, כרמית חופשי 200
כרמית חופשי ממתיכל טבליות על מ"ל(,  200יביה )ממתיק נוזלי על בסיס סט כרמית חופשי  טבליות(,



כרמית , טבליות( 300 -ו 1200ממתיכל טבליות על בסיס סכרין ) קיפל, טבליות( 1200בסיס סכרין )
 שקיות( 500קיפל סטיביה ), שקיות( 500קיפל סוכרלס ), שקיות( 100חופשי סטיביה )

 
 
  

 ריאו
 8ניל, גלידה קלה בטעמים וניל  ריבת חלב,  מאגדת גלידת וניל שוקו , שלגון גלידה קלה שוקו ו

 בטעמים: קולה לימון, משמש, לימון Litgh Iceקרחונים ללא תוספת סוכר 
 
 
 
 

 שופרסל )מותג פרטי(
 100ממתיק על בסיס סוכלרוז,  ; בראנפלקס;)אריזות בגדלים שונים(ברנפלקס ללא תוספת סוכר

 ליטר. 1ליטר; שוקו נטול לקטוז ללא תוספת סוכר,  1.5שקיות; משקה קל אשכוליות דל קלוריות, 
 לחם שאור קל.

 
 
 

 בע"מ   שטראוס גלידות
מאגדת שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט בציפוי בטעם אפרסק )גם ביחידתי(, מאגדת 

 ,נדוויץמאגדת שטראוס לייט מיני ס שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט בציפוי בטעם דובדבן,
 .אייס לייט מאגדת קרחוני שרבט מופחתי קלוריות בטעמי לימון, מנגו ואשכולית אדומה

מיני שלגון שוקולד עם  –חטיפי ביסקוויט וגלידה חלביים בטעם שוקו וניל, מאגדת שטראוס לייט שוקולד  
חידתי(, מאגדת שלגוני וניל עם ריפל ריבת חלב )גם בי -ריפל שוקולד, מאגדת שטראוס לייט ריבת חלב 

שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט עם אוכמניות וריפל דובדבן, קרמיסימו לייט שוקו וניל גלידה 
 מאגדת שלגוני לייט מיני אגוז.  משפחתית.

 יחידות במאגדת( 6מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות )
 

  בע"מבריאות שטראוס 
 גרם(,  200 גרם ו 150לבן )גביעי  0%יוגורט דנונה 

 גרם(, 200גרם ו  150לבן )גביעי  1.7%דנונה 
 לבן,  0%אקטיביה  

 לבן,  1.5%אקטיביה 
 דנונה דיאט קפוצ'ינו, 

 דנונה דיאט רום צימוקים, 
 גרם(, 150גרם ו  100דנונה דיאט אפרסק )גביעי 

 דנונה פרי בתחתית  
 , 0%דיאט אוכמניות 

 תות, 0%דנונה פרי בתחתית 
 אט שזיף מיובש )מארז רביעי(,אקטיביה די 
 ; אוכמניות חמוציות 0%אקטיביה  

   ; גרם 150 1.7%יוגורט דנונה ביו 
 רם, ג 150 0%דנונה יוגורט בטעם פאי לימון   

 ,    גרם 150 0%דנונה יוגורט בטעם בננה קרמל  
 

 
 שלגוגו

 .ראשל"צ( 8)המכירה ברח" שמוטקין ן, פטל, משמש, לימו שלגוני קרח ארטיקל בטעמים:
 

 תה ויסוצקי ישראל בע"מ
 ויסוצקי קר )תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים קרים, בתוספת סטיביה( בטעמים: 

 אפרסק, לימונענע, פירות יער;
 



 תנובה                                                  
גרם, דיאט יופלה עם  150ע גבי %0  דיאט יופלה אפרסק   , ג"ר 150גביע  %0דיאט יופלה אננס 

גרם בהשגחת בד"ץ; 150 %0אפרסק   

%0  ג"ר דיאט יופלה תות 150גביע ,  %0דיאט יופלה דובדבן     רםג 150גביע     
%0  דיאט יופלה פירות יער    רםג 150גביע    

%0  דיאט יופלה עוגת גבינה ותות    רםג 150גביע    
גר 150גביע  %0 –יאט יופלה בד"צ אננס ד,  ג"ר 150גביע  %0-דיאט יופלה בד"צ תות    
, גרם 150גביע  %0דיאט תות בתחתית    

  גרם; 150 ,%0דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית 
גרם 150 ,%0דיאט יופלה בטעם וניל  עם מנגו בתחתית    

גרם 150גביע  %0דיאט אפרסק פספילורה בתחתית   

ג"ר 150גביע  %1.5טבעי  יופלה  ,ג""ר 200גביע  %1.5יופלה טבעי   
ג"ר 200דיאט גביע  %0 יופלה    

ג"ר 150שומן ביו גביע  %1.5יוגורט תנובה לבן   ג"ר 200שומן ביו גביע  %1.5יוגורט תנובה לבן  ,    
ליטר )סוי מג'יק( 1משקה סויה לייט אריזת     

גרם 100 %0דיאט יופלה עם תות   ,גרם 100 %0דיאט יופלה עם אפרסק   
 
 
 

 ומיכשור רפואי מוצרי עזרמזון,  יתוספ
 

                                                                                                                                    
 

ABBOTT  - GLUCERNA  )גלוצרנה( 
 ה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקומזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם סבילות לקוי

 

B.LAOR  ארומה קוסמטיקה ייחודית 
 קרם רגליים ארומטי 

 
 אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

תחת השגחה  , מאושרת לשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה או פתולוגיה PG Lite נעליים: 
,  השגחה רפואיתלשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה או פתולוגיה. תחת    Molinavi, רפואית

Mendivi  מאושרת לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף רגל ובאצבעות. תחת השגחה
    תחת השגחה רפואית ,מדרס מתאים לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בלבד, רפואית

 

 סוכנות לביטוח אופציה

לחולי סוכרת,  ביטוח סיעודי לחולי סוכרת, ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי סוכרת, ביטוח חיים
ביטוח בריאות לחולי סוכרת, ביטוח אי כושר עבודה לחולי סוכרת, ביטוח משכנתא לחולי 

 סוכרת.
 
 

 ברייסון שיווק בע"מ
 מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות הידיים והרגליים

cuticle away - .מסיר ללא מאמץ את העור סביב הציפורן 
callus away -  דקות. 5-וקשה מכפות הרגליים במסיר עור גס 

dry heel - .קרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים וסדוקים 
 

Callus eliminator – .לשימוש על ידי אנשי מקצוע 
Cuticle eliminator – .לשימוש על ידי אנשי מקצוע 

 

 גאמידה בע"מ
 dermagran-Bמערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית, משחה   

 
 דין דיאגנוסטיקה

 , Accu-Chek Sensor, Accu-Chek GO, Accu-Chek Active סוכר: מדי



Accu-Chek Inform,Accu-Chek Performa, Accu-Chek Performa Nano    

 Accu-Chek Spirit Combo : משאבה

                                                                                   Infusion set )   )Accu-Chek TenderLink:  מתכלה למשאבות ציוד

Accu-chek Flexlink 

 Accu-Chek 360, Accu-Chek Smartpix: מידע מערכות

 Accu-Chek Multiclix, Accu-Chek Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Pro,:דוקרנים

 Comfort 20/40  Visomat,  דגם  UEDEמתוצרת גרמניה מכשור ביתי למדידת לחץ דם 
 פתרונות קירור לתרופות. – Frioנרתיקי לפרק היד,   Visomat Handyזרוע, דגם ל

 קרם קצף לעור יבש עבור רגל סוכרתית, – אלפרסן
Timesulin- מכסה חכם לעט האינסולין 

Dailly Dose – מזרק האינסולין הקטן בעולם 
 
 

 ד"ר אולנג'ין בע"מ  
:Magic Mineral Body Lotion נרלים של ים המלח, המזינים את העור קרם גוף מועשר במי

 ומסייעים לגמישותו, מלחח את העור ומגן עליו מפני נזקי הסביבה; 
Magic Mineral Foot Lotion קרם רגליים מבוסס על המינרלים מים המלח, מזין ומלחח את :

 העור ע"י דונג דבורים וחמאת קקאו ובתוספת מנטול לקירור כפות הרגליים;
Magic Mineral Hand Cream ,קרם ידיים המועשר במינרלים מים המלח, שומר על לחות :

רכות וגמישות העור, מגן ומאט את קצב הזדקנות העור, נספג במהירות ומאפשר שימוש קל ונוח 
 במהלך היום;

:Magic Mineral Shampoo שר במינרלים מים המלח, המזינים את השיער עושמפו לשיער מ
המשמש כאנטיאוקסידנט ,  Eלמניעת התקלפות ופטרת. מכיל ויטמין ומלחחים את עור הקרקפת, 

 וחלבון נבט חיטה להענקת רכות וברק לשער.
:Magic Mineral Hair Conditioner שר במינרלים מים המלח, מסייע עומרכך לשיער המ

בהזנת עור הקרקפת והשיער ובמניעת יובש. מכיל תמצית קמומיל המסייע בהרגעת הקרקפת 
 וגירודים. מעניק לשיערך גמישות ורכות נחוצים. מגירוים

:Magic Mineral Hair Mud Mask  ,מסכת בוץ לשיער המבוססת על מינרלים מים המלח
מסייעת  בניקוי עור הקרקפת, משפרת את זרימת הדם , טיפול בקשקשים והזנת השיער. מעניקה 

 לשיער מראה זוהר.
 
 
 
 
 

 ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
 יפולי פורטה לרגלייםקרם ט

 
 דיאדנוסטיקה טאיקו –פריגו ישראל 

, גלוקומטר אסנסיה קונפירם ואביזריו. גלוקומטר אספרי ואביזריו  XL עליתאסנסיה גלוקומטר 
  .ואביזריו

,  Bayer :ASCENSIA ELITE  ,ASCENSIA ELITE XLערכות לבדיקת סוכר של חברת 
ASCENSIA ESPRIT 2 , מגוון מחטים עדינות(unilet משאבת אינסולין מתקדמת ,)Insulin 

Pump Cozmo 
 
 

 אלטמן -טעם טבע 

קרם לטיפוח  –פלקסיטול  קרם ידיים לעור יבש מאוד; –פלקסיטול  משחה לכף הרגל; –פלקסיטול 
 .אלפא ליפואיתהציפורן, פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול איזי סטיק; 



 

  כצט

  

 ;קרם ידיים טיפולי -לקטופיל  ;קרם גוף טיפולי-לקטופיל   ;י לפניםמוס ניקוי טיפול -לקטופיל 
 קרם כף רגל טיפולי לעור רגליים יבש וסדוק. –, לקטופיל תחליב סבון טיפולי -לקטופיל 

TZAREVET X –  צרבתX 

 קלציצ'ו   D3 בטעמים מנטה, לימון, תפוז
  Dויטמין 

 

 מ.א. מוצרי בריאות וטבע
 תמציות צמחים ללא תוספת סוכרסירופ עם  – Dטננבלוט 

                                                

 מורז צמחי מרפא
משחה לטיפול בפצעים פתוחים. משחת עיסוי להמרצת מחזור  –קרם לרגליים. משושת  –כפתן 

 ןהדם ולהקלת כאבים ראומטיים. מגן ציפורניים לטיפול בפטריות ובדלקות מתחת לציפור
 
 

 קאר בע"מ  מנפאואר
 מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת

 
 שרותי בריאותמכבי 

 דרמה סב.,  Care Sens N, קרם רגליים שיקומי,  200Dקלציום + 

 יח'. 24במארז בן  Cלכסניות בתוספת טימין, אובלפיחה, אבץ וויטמין  Strep Car -סטרפ קאר
 סיבים תזונתיים מסיסים באבקה.  CAREפייבר 

 
 

 AHAVA –דות ים המלח מעב
-Dקלינרל  ; קרם רגליים לעור יבש ורגיש ;קרם ידיים לעור יבש ורגיש ;ור יבש ורגישקרם גוף מזין לע

MEDIC קלינרל  ;קרם לכף הרגלD-MEDIC ג'ל גרגרים לכף הרגל; 
 
 
 

 מעבדות מדיג'ל בע"מ
 

Nail Drops Medifoot  (לציפורניים )סיוע בטיפול בפטרת ואקזמת כף הרגל 
Multipurpose cram (Medigel) קרם רב שימושילחות והזנה לעור 

Medifoot סיוע בהסרת עור קשה וגס בכף הרגלללא צורך בסכין או משייפים חדים 
 
 

 נובונורדיסק )פארמדיה(
 .NOVOPEN 3  ,NOVOLET  ,NEEDLE NOVOLIFE , PENMATEעטי הזרקה מסוג: 

 
 

 סוכנות ביטוח אלי ארליך
 ח סיעודי, בריאות, תאונות אישיות, נסיעות לחו"לתוכניות ביטו

 
 

 סיגמא בי די בע"מ
 מד סוכר לא פולשני –גלוקוטרק 

 
 סילון ספורט שיווק בע"מ

 927נעליים דגם 
 990V4נעליים דגם 



 880V6נעליים דגם 
 860V6נעליים דגם 

 
 

 און בע"מ-סם
   Gluco-Gel)יה, גלוקו ג'ל )קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע במניעת נוירופת –נוירובטיק 

 טיפות. 400ויט -טיפות, די 200ויט -ויט טבליות, די-, דילספיגה מהירה
 

  פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

-בריכוזים שונים(, יו Ureaלקטין קרם פורטה טיפולי )מכיל -לקטין קרם טיפולי / יו-יו 

לקטין קרם ידיים -פולי, יולקטין תחליב גוף טי-לקטין קרם פורטה טיפולי לכף הרגל, יו

לקטין -לקטין אל סבון טיפולי, יו-לקטין ג'ל פילינג טיפולי לכף הרגל, יו-טיפולי, יו

 לקטין קרם פנים טיפולי. -שמפו טיפולי, יו

 מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים  -אייקר / אייקר פורטה 

  שמן אמבט -אמול / אמול פורטה / אמול נטורל 

 -פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל, פדיסול תרסיס דאודורנט לכף הרגל 

 מרענן, סופג זיעה ומונע ריח
 

 
 קארט קוסמטיקס בע"מ

משחה טיפולית לכף הרגל, ציפורנית, מוקוסווט, קורנקס ג'ל, תחליב טלק טיפולי, קרם טיפולי לכף 
 רגל יבשה וסדוקה, ג'ל ספורט

 
 

 ( בע"מרקיט בנקיזר )ניר איסט
 נורופן לילדים בטעם תפוז, נורופן לילדים בטעם תות, להקלה על כאב גרון  -סטרפסילס תות ללא סוכר

קרם טיפולי לסדקים  ; גביסטון מנטה טבליות, גביסטון נוזל מנטה, סטרפסילס ללא סוכר לימון
 ;Schollבעקב בתוספת קרטין מבית 

 

 
באייר ישראל סטרה זניקה ישראל בע"מ, אתרופות במרשם רופא בלבד:   –ברות תרופות ח

 , נובונורדיסק )פארמדיה(,MSDמארק שארפ ודוהם ברינגר אינגלהיים ישראל בע"מ,  בע"מ,
 נוברטיס פארמה, סנופי אוונטיס, 

 


