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 מוצרים הנושאים את
 תו האגודה הישראלית לסוכרת 

 
להיות  המוצרים המאושרים לא יכוליםשימו 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 
 האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.

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

 
 

 מוצרי מזון
 

 אביב פרויקטים
Sweetango  גרם. 200אבקת ממתיק על בסיס אריטריטול וסטיביה, באריזות 

 

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

 מעודן.
 

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

 עתירי סובין דגני בוקרFIBRE1 דיאט, 
 

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

 
 ארומה אספרסו בר

 ; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;  ת ארומה אספרסו ברלחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצר
 ;לחמניות ביס מקמח מלא

 
 פלקו                                -גלידות פלדמן 

 
 מ"ל בטעמים: שוקו וניל, שוקו פקאן, וניל תות, ריבת חלב.  900גלידל 

 ת, וניל פסיפלורה, אייס מוקה. יח' במאגדת( בטעמים: שוקו, וניל, וניל תו 8מאגדת שלגוני "גלידל" )
.  , אננסמרגריטה אשכולית יח' במאגדת( בטעמים: פטל, דובדבן, למון ליים; 8מאגדת שלגוני "גלידל פרי" )

 .גרם( 80יחידות במשקל  8גלידל פרי פירות טרופיים )מאגדת 
 
 
 

 דג טעים
 גפילטע פיש )קציצות דג( לייט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    בע"מ    (1963) דנשר
 
 

בטעמים: ענבים, תפוזים,  תרכיזי מרמולייט   בטעמים: תות שדה, אננס, משמש;   TUSSOג'לי 
שקיות( ; טבליות סוכלרוז )אריזת  20ו  200,  100שקיות סוכלרוז )אריזת   תפוחים, לימון;   פטל,
שקיות,  100ל בסיס סטיביה )ממתיק ע טבליות(; ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; 300 -ו 150
 סוכלרוז טוויסטר; סוכלרוז סטיקס;    ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח הסטיביה; ;שקיות( 150

TUSSO ,עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכר   TUSSO עוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר 
 

 ד"ר מרק בריאות באפייה בע"מ
 דות(.ייח 5לחמניות קלות מקמח כוסמין מלא )מארז יחידות(,  6לחמניות קלות מקמח מלא )מארז 

 .לחם קל מקמח מלא ,לחם קל מכוסמין מלא
 
 

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

 
 

 הרמזית 
   ריות.בסיס סכרין ללא קלוטבליות ממתיק על  –הרמזית הממתיק הקלאסי 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 קוקה קולה ישראל  – החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
 קולה זירו: -קוקה
 ליטר 2קולה זירו בקבוק -ליטר, קוקה 1קולה זירו בקבוק -ליטר, קוקה 1.5קולה זירו בקבוק -קוקה
 מ"ל , 330קולה זירו פחית -מ"ל, קוקה 350קולה זירו בקבוק -מ"ל, קוקה 500קולה זירו בקבוק -קוקה
 ליטר(  2ליטר,  1.5קולה זירו מארזים לנשיאה ששיה )-קוקה
 ליטר 1.5פחיות )פרידג'פק(, קוקה קולה זירו ללא קפאין באריזות  6קולה זירו מארזים לנשיאה -קוקה

 מ"ל  330 -ליטר ו 1.5קורה קולה זירו לימון באריזות 
 מ"ל , 500קולה בקבוק -הליטר, דיאט קוק 1.5קולה בקבוק -דיאט קוקה קולה:-דיאט קוקה
 מ"ל , 330קולה פחית -מ"ל, דיאט קוקה 350קולה בקבוק -דיאט קוקה
פחיות  6קולה מארזים לנשיאה -ליטר( דיאט קוקה 1.5קולה מארזים לנשיאה ששיה )-דיאט קוקה

 מ"ל, 350ספרייט זירו בקבוק   )פרידג'פק( 
 מ"ל, 330מ"ל,ספרייט זירו פחית  500בקבוק ליטר,ספרייט זירו  1.5ספרייט זירו בקבוק ספרייט זירו:

 פחיות )פרידג'פק( 6ליטר(, ספריט זירו מארז  1.5ספרייט זירו מארז ששיה )
 ליטר 1.5בקבוק  דיאט פאנטה אורנג'

ליטר דיאט פיוז תה בטעם אפרסק  1.5: דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק דיאט פיוז תה בטעם אפרסק
 מ"ל 500בקבוק 

 
 

 )יכין( זנלכל בע"מ
   יכין סירופ דיאט בטעם אשכולית
    יכין סירופ דיאט בטעם לימונענע

 יכין סירופ דיאט בטעם אננס
 יכין סירופ דיאט בטעם מנגו

 יכין סירופ דיאט בטעם ענבים
 יכין סירופ דיאט בטעם פטל

 יכין סירופ דיאט בטעם תות בננה
 יכין סירופ דיאט בטעם תות

 יםיכין סירופ דיאט בטעם תפוז
 יכין סירופ דיאט בטעם תפוחים 
   יכין סירופ דיאט בטעם דובדבן
 יכין סירופ דיאט בטעם לימון 

 



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

 
 
 

 טמפו משקאות בע"מ
7UP FREE 

 סודה בטעם למון ליים 
 סודה בטעם אננס

 סודה בטעם פירות יער
 ליטר. 1.5מ"ל ו  500מ"ל,  330ס פפסי מק

 
 

 י.א.א. עולם הפרי

 גרם 500קונפיטורה פירות יער לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 

 גרם  500קונפיטורה תות שדה לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 

 גרם 500רי קונפיטורה דובדבן חמוציות לייט מופחת קלוריות עולם הפ

 גרם 500לייט מופחת קלוריות עולם הפרי  קונפיטורה אוכמניות 

 גרם 500קונפיטורה משמש לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 

 
  בע"ממזון  יוניליוור ישראל 

 340(גרם, קרנצים תלמה שפע בד"צ )340מוצרי תלמה: פתית בצל, פתית שיפון, קרנצים תלמה )
פת סוכר בד"צ, "צ, ברנפלקס ללא תוספת סוכר, ברנפלקס ללא תוסגרם(, ברנפלקס, ברנפלקס בד

 . EXTRA FIBERברנפלקס  ברנפלקס ללא גלוטן,
 גרם(. 20באריזה אישית ) תות שדה לייטעמים: בט 778יטורות קונפ

 
 
 

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

 ן; סכרי
 שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם דקסטרוזה;-סוויטבע

 ממתיק על בסיס סוכלרוז )שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה(;
 ממתיק על בסיס סוכלרוז )אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם מלטודקסטרין(;

 שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכרלוז )בתפזורת( –מתוק לייט 
 
 
 
 

   ורה תבורייפא
 קולה, RCדיאט  
  RC  קולהNO SUGAR 

RCQ  לימון ליים     
 תפוזינה דיאט משקה תפוזים,

 אשכוליות תפוזינה דיאט משקה
 ספרינג דיאט משקה תפו"ע , 

 אשכולית , -ספרינג דיאט אננס
 )קולקשן( נקטר חמוציות דיאט,  ספרינג 

 ספרינג תה אפרסק דיאט
    קריסטל אשכוליות דיאט,
 שוופס דיאט לימון ליים, 



 קלוריות,  0אפרסק   WATERשוופס 
 קלוריות,  0תפוח   WATERשוופס 

   שוופס סודה בטעם לימון ,
 סודה בטעם נענע ליים, שוופס

   ליטר(. 1.5גזוז בטעם תפוח ) nosugarשוופס 
 ליטר(.  1.5גזוז בטעם לימונדה אדומה ) nosugarשוופס 
 ליטר(.  1.5אננס )גזוז בטעם  nosugarשוופס 
 ליטר( 1.5תות ליים ) גזוז בטעם no sugarשוופס 

 ליטר( 1.5שוופס סודה בטעם למון גראס וג'ינג'ר )

 
 

 
 כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ

 שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז; –סוכרלייף 
 
 

 מאפיית אגמי
 יאות ושובע קללחם בר,  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 
 . לחם מלא יום יום.ביוטי )פיתה ביס עם תוספת סיבים פרה ביוטיים( PREאגמי 

 .גרם( 50יחידות של  10פיתה ביס כוסמין )מארז ,גרם( 50לחמניות במשקל  8לחמניות ביס כוסמין )מארז 
 
 
 
 

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

מלא )אנג'ל אורנים(;  100%;; לחם שיפון כפרי )אנג'ל אורנים(;  לחם פת חי בתוספת שיפון
לחם פשוט מלא; לחם שיפון  לחם עינן קל;לחם עינן פרוס; חידות(;י 6הלחמנייה הקלה )אריזת 

 קל, אנג'ל חיטה מלאה. 100%
 .כוסמין 100%לחם אנג'ל צרפתי  לחם מלא )מותג רמי לוי(, לחם שיפון קל )מותג רמי לוי(.

 לחם אנג'ל ילדים, אנג'ל שיפון וחיטה מלאה.
 , 
 

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

 E freeלחם פרוס מלא מקמח חיטה  שיפון; לחם ברמן אקטיב; 100%מלאה קל; לחם קל 

 E freeלחם פרוס מקמחים מלאים  ,E freeלחם פרוס מלא שיפון 
 
 
 

 מאפיית דוידוביץ 
 500כוסמין  100%לחם  ,גרם 600 מיןכוס 100%חיטה מלאה, לחם  FIX, לחם לחם ריחיים קל

 גרם.
 

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

 
 מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

 שיפון; 100%ה מלאה קל; לחם קל דגנים; לחם חיט 5ון;  לחם שיפון עם אגוזים;  לחם לחם שיפ
 לחם כוסמין 

 
 מאפיית לחם חן )מקבוצת ברמן(



 , לחם קל קמח מלאלחם דני קל, לחם גלילי קל
 

 עין בר  -  מאפיית דגנית
 לחם קל מחיטה מלאה, לחם חיטה מלא, לחם אחיד קל, לחם טבע קל,  

 ון,  לחם שיפון אמיתי קל,  לחם ירוק מקמח מלא,  לחם חיטה מלא + שיפ
 לחם חיטה מלא + כוסמין,  לחם חיטה מלא שגם ילדים אוהבים,  לחם חיטה מלא קל בתוספת 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
לחמניות קלות מקמח  ; לחם דגנים קל; חלה קלה;יחידות( 10קמח מלא )מארז פיתות מיני דל קלוריות מ

 .יחידות( 10מלא )
 
 

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

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

 

 
 מאפיית פולנסקי

 , לחם שיפון קלחם חיטה נבוטה, ללחם שיפון בורודינסקי, לחם סקנדינבי שיפון טבעי, לחם שיפון אוקראיני
 לחם בסגנון כפרי מקמח שיפון וחיטה מלאים. א,לחם כוסמין מל, 

 
 
 

 רה בינלאומיות בע"ממבשלות בי
 מ"ל; 330ליטר,  1.5, פריגת משקה קל דיאט אשכוליות נקטר חמוציות דיאט פריגת, 

 משקה קל בטעם תפוזים דל קלוריות light פריגת , משקה קל בטעם לימונענע דל קלוריות light פריגת 
 
 
 
 

 ודל שיווק ב.ל. בע"ממ
רז בטעמים: ענבים, פירות יער, תות בננה, גרם מא 100יחידות של  8קלקר פלוס שלוקים להקפאה )

 לימונענע(, 
ענבים, פירות יער, תות בננה, גרם מארז בטעמים:  29יחידות של  50קלקר מיני שלוקים להקפאה )

 לימונענע(.
 
 

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

 
 
 

 וק בע"ממחלבות גד שיו
 גרם( 150שיבולת שועל )גביע 

 
 
 

  (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 
Muller simply fruit 0%  יוגורט ביו דובדבן 
Muller simply fruit 0% יוגורט ביו תפוח אגס 

 
 
 

 מכוורת עמק חפר 
 לייט מעדן 

 
 מכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ

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

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

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

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

   .עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין מלא בתוספת גרעיני צ'יה, סוכר מחיטה מלאה
 
 
 
 

 נגה –נסטלה גלידות 
 יח'( 6מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב )   

 יח'( 6) מאגדת שלגוני לייט בטעם שוקו   

 יח'( 6מאגדת שלגוני לייט בטעם וניל עוגיות )  

 יח'( 8) מאגדת קרחון לייט מנגו וקרחון לייט לימון  

 ליטר( 1.4) לה קרמריה לייט תות מנגו 
 

   
 
 

 .סודה סטרים ישראל
סוכר בטעמים : אשכולית אדומה, למון ליים, פטל ופירות יער, קולה,   ZEROסירופ דל קלוריות 

 אשכולית; -סירופ דיאט בטעם פטל חמוציות, סירופ דיאט בטעם אננס
 
 
 וויטאנגוס

Sweetango 200 גרם 
 
 

 בע"מ )מתוק וקל( 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 קנקן טבליות,  700טבליות, סוכרזית פטנט  300 השקיות, סוכרזית פטרי 100סוכרזית קלאסי 

וז רלשקיות, סוכרזית סוכ 100וז רלטבליות,  סוכרזית כמו סוכר, סוכרזית קלאסי נוזלי, סוכרזית סוכ 1200
וז  כפית לכפית,   רלטבליות, סוכרזית סוכ 300וז  רלטבליות, סוכרזית סוכ 75וז רלנוזלי, סוכרזית סוכ
 300טבליות, סוכרזית סטיוויה 75כרזית סטיוויה  שקיות, סוכרזית סטיוויה נוזלי,  סו 100סוכרזית סטיוויה 

כרזית שקיות ממתיק וקלוריות, ס 0טבליות, סוכרזית סטיוויה כפית לכפית, סוכרזית שקיות ממתיק סטיוויה 
 קלוריות. 0וז רלסוכ

 
 

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

 שקיות  100לייף וולנס סטיביה 
 שקיות 100וולנס סוכרלוז  ףליי

 לייף וולנס סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים: מנטה, לימון, תות.
 

 ענבי ציון
טורה ביתית תות שדה לייט באריזה גרם, קונפי 600קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של 

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

 
 פוגל תעשיות מזון בע"מ

 גרם 20באריזת  ממרח תות שדה ללא תוספת סוכר
 גרם 20באריזת  ללא תוספת סוכר משמשממרח 

 
 פיתה אקספרס בע"מ

   מקמח מלא,פיתה ביס , פיתה כוסמין מלא, פיתה קלה מקמח מלא
 
 
 
 
 
 

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

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

 שופרסל )מותג פרטי(
 

 ברנפלקס ללא תוספת סוכר, גדלים שונים)מותג פרטי שופרסל(
 שקיות )מתוצרת ביסקול,המשווק על ידי שופרסל( 100ממתיק על בסיס סוכרלוז,

 שקיות ממתיק על בסיס סטיוויה 
 ליטר )מתוצרת מחלבות רמת הגולן,המשווק על ידי שופרסל( 1שוקו נטול לקטוז ללא תוספת סוכר 

 גרם(, 113יחידות של  4) greenרסק תפוחי עץ טבעי אורגני ללא סוכר 
 
 
 
 



 בע"מ   גלידות שטראוס
 מאגדת שלגוני לייט פרי פירות יער עם יוגורט וציפוי בטעם פרי יער

  מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות
  מאגדת שלגוני לייט שוקולד עם ריפל שוקולד

  - מאגדת שלגוני לייט פרי אפרסק עם יוגורט וציפוי בטעם אפרסק
  מאגדת לייט מיני סנדביץ' 

   אשכולית אדומה ומנגומאגדת אייס לייט לימון 
   ליטר ,לייט שוקו וניל 1.33קרמיסימו 

 
 
 

  בע"מבריאות שטראוס 
           ., אננס, ונילתות טריפל זירו בטעמים:  PROדנונה  

     
 לבן PRO 0%דנונה 

 
          ם(גר 150, מנגו אפרסק ) גרם(, פירות יער 100גרם ו  150דנונה טריפל זירו בטעמים: תות, אננס, אפרסק )

 
 0%אקטיביה 

 
 גרם 200 0%דנונה 

 
 גרם 150 1.5%אקטיביה 

 
 גרם 100גרם ו  150 1.7%דנונה 

 

 
 שלגוגו

 קרחוני ארטיקל בטעמים: לימון, פטל, משמש, אננס, לימונענע, תה אפרסק 
 .קרחוני פריטיקל בטעם: פסיפלורה

 
 תנובה                                                  

גרם,  150גביע  0%  דיאט יופלה אפרסק   , ג"ר 150גביע  0%דיאט יופלה אננס   

גרם בהשגחת בד"ץ; 150 0%דיאט יופלה עם אפרסק   

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

   רםג 150גביע  %0  דיאט יופלה עוגת גבינה ותות   

ג"ר 150גביע  0%-דיאט יופלה בד"צ תות    
 

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

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

גרם 150 0%ופלה בטעם לימון דיאט י  
גרם 150 0%דיאט יופלה בטעם קוקוס   

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

גרם 100 0%דיאט יופלה עם תות    
 סוי מג'יק, מעדן סויה במתיקות מעודנת

 
 
 

 ומיכשור רפואי מוצרי עזרמזון,  תוספי
 

                                                                                                                                    
 

ABBOTT  - GLUCERNA  )גלוצרנה( 



 מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו
 

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: 
,  לשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה או פתולוגיה. תחת השגחה רפואית   Molinavi, רפואית

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

 

 סוכנות לביטוח אופציה

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

 סוכרת.
 

 אלטמן בריאות שותפות כללית
קרם לטיפוח הציפורן,  –קרם ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול  –משחה לכף הרגל; פלקסיטול  –פלקסיטול 

 .אלפא ליפואיתפלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול איזי סטיק; 
 
 

 וק בע"מברייסון שיו
 מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות הידיים והרגליים

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

dry heel - .קרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים וסדוקים 
 

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

 

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

 
 

 גפן מדיקל  בע"מ                                                                  
 

 מד סוכר אופטיום נאומד סוכר פריסטייל לייט, מד סוכר פרידום לייט, 
 סטיקים פריסטייל לייט, סטיקים אופטיום, סטיקים אופטיום קטנים
 משאבת אינסולין אומניפוד,  מחטים קליק פיין, מחט ויטרקס סופט

 מד סוכר נצמד לזרוע, משדר במשך כשבועיים, מד המוגלובין מסוכרר
 

 די.סי.וי. פרו בע"מ
 לי סוכרתמסנן אופטי למניעת רטינופטיה וקטרקט בחו

 
 

 ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
 קרם טיפולי פורטה לרגליים

 
 

 המרכז למימוש זכויות רפואיות
 

  שירותים למימוש זכויות רפואיות

 



 טופ נייל שיווק בע"מ
 מ"ל 250ליטר/ 1סבון טיפולי  –קלירנס 
 מחזק ציפורניים טיפולי –קלירנס 
 קרם ידיים טיפולי –קלירנס 
 ציפורניים אקטיבית תערובת –קלירנס 
 דיאודורנט ספריי לכף הרגל –קלירנס 

 

 

 כצט

 ;קרם ידיים טיפולי -לקטופיל  ;קרם גוף טיפולי-לקטופיל   ;מוס ניקוי טיפולי לפנים -לקטופיל 
 קרם כף רגל טיפולי לעור רגליים יבש וסדוק. –, לקטופיל תחליב סבון טיפולי -לקטופיל 

TZAREVET X –  צרבתX 

טה, לימון, תפוזבטעמים מנ  D3   קלציצ'ו 
 בטעם לימון 3Dקלצ'יצ'ו אקסטרא 

 Dויטמין 
 
 

 מרקמן את טומשין משרד עו"ד ונוטריון
 

 שירותים משפטיים לזכויות רפואיות
 
 

 מ.א. מוצרי בריאות וטבע

 סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת סוכר – Dטננבלוט 
 בטעמים: סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר 

                                        בטעם לימון, בטעם פירות יער, בטעם מנטה, בטעם מנטה חריפה.מבוק, בטעם ס

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

 ןות מתחת לציפורהדם ולהקלת כאבים ראומטיים. מגן ציפורניים לטיפול בפטריות ובדלק
 

 שרותי בריאותמכבי 
 , סטרפ קאר Care Sens N, קרם רגליים שיקומי,  200D סידן + ויטמין

 
 מנפאואר  קאר בע"מ

 מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
 
 

 שרותי בריאותמכבי 
 , סטרפ קאר  Care Sens N, קרם רגליים שיקומי,  200D סידן + ויטמין

 
 

 AHAVA – מעבדות ים המלח
-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: 

 
 פארם בע"מ-סופר

 קרם ידיים לעור יבש במיוחד
 כף הרגלמשחה ל

 
 

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

 
 

 סילון ספורט שיווק בע"מ
411V2 

1080 V6 
860 V6 
880 V5 
990 V4 
928 V2 
847 V2 

 
 און בע"מ-סם

   Gluco-Gel)קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע במניעת נוירופתיה, גלוקו ג'ל ) –נוירובטיק 
 טיפות. 400ויט -טיפות, די 200ויט -, דיויט טבליות-, דילספיגה מהירה

 
 

  פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

לקטין -בריכוזים שונים(, יו Ureaלקטין קרם פורטה טיפולי )מכיל -לקטין קרם טיפולי / יו-יו 
-לקטין קרם ידיים טיפולי, יו-לקטין תחליב גוף טיפולי, יו-קרם פורטה טיפולי לכף הרגל, יו

-לקטין שמפו טיפולי, יו-לקטין אל סבון טיפולי, יו-יפולי לכף הרגל, יולקטין ג'ל פילינג ט
 לקטין קרם פנים טיפולי. 

 מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים  -אייקר / אייקר פורטה 
 שמן אמבט  -אמול / אמול פורטה / אמול נטורל 

 -ורנט לכף הרגל פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל, פדיסול תרסיס דאוד
 דיאודורנט ספריי לכף הרגל –פדיסול  מרענן, סופג זיעה ומונע ריח

 קרם טיפולי לכף הרגל –פדיסול             
 EYE CARE SENSITIVE EXTRAמגבונים 

 
 טאיקו דיאדנוסטיקה –פריגו ישראל 

ואביזריו. גלוקומטר אספרי ואביזריו, גלוקומטר   XLגלוקומטר אסנסיה עלית 
 סיה קונפירם ואביזריו. אסנ

 Bayer: ASCENSIA ELITE , ASCENSIAערכות לבדיקת סוכר של חברת 
ELITE XL , ASCENSIA ESPRIT 2( מגוון מחטים עדינות ,unilet משאבת ,)

 Insulin Pump Cozmoאינסולין מתקדמת 
 

 
 
 

 קארט קוסמטיקס בע"מ



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

 פילינג אניזמטי לכף הרגל ,נוזל לציפורניים, פילינג לציפורן ,יבשה וסדוקה, ג'ל ספורט
 
 
 
 
 
 

 לה בע"מעקבקב יבוא הנ
 

 11035גרביים לסוכרתיים דגם 
 לחולי סוכרת ABSOLUTE  COMFORT 4412נעליים 
 וכרתלחולי ס ABSOLUTE  COMFORT 4411נעליים 
 לחולי סוכרת ABSOLUTE  COMFORT 8411נעליים 
 לחולי סוכרת ABSOLUTE  COMFORT 8413נעליים 
 לחולי סוכרת ABSOLUTE  COMFORT 4302נעליים 

 
 ט בנקיזר )ניר איסט( בע"מ

 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, ללא סוכר לימון סטרפסילס

 ;Schollבעקב בתוספת קרטין מבית 
 

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

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

 


