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מוצרים הנושאים את 
תו האגודה הישראלית לסוכרת  

שימו לב! תו האגודה ניתן לכל מוצר בנפרד ולא לחברה או למפעל. המוצרים המאושרים לא יכולים להיות 
תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות, שומנים, חלבונים או אחרת. אין 

האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד. 
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 

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

מעודן. 

 .A1C foods LTd
eatsane לחם על בסיס קמחי שקדים אגוזים וזרעים 

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

דיאט,  FIBRE1דגני בוקר עתירי סובין 

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

ארומה אספרסו בר 
לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה אספרסו בר;   

גורי ע.ע.ע. 
Truvia ממתיק ממתיק צנצנת (270 נרם) 

Truia café sweetener ממתיק אישי בשקית0.5 גרם (1000 יחידות) 
Truvia sweetener ממתיק אישי בשקית 1 גרם (80 יחידות ו- 1000 יחידות). 

Truvia  תחליף סוכר חום (320 גרם) 
Truvia  תחליף סוכר – לכל מטרה (360 גרם) 

גלידות פלדמן - פלקו                                

גלידל 900 מ"ל בטעמים: שוקו וניל, שוקו פקאן, וניל תות, ריבת חלב.  
מאגדת שלגוני "גלידל" (8 יח' במאגדת) בטעמים: שוקו, וניל, וניל תות, וניל פסיפלורה, אייס מוקה.  

מאגדת שלגוני "גלידל פרי" (8 יח' במאגדת) בטעמים: פטל, דובדבן, למון ליים; אננס.  גלידל פרי פירות 
טרופיים (מאגדת 8 יחידות במשקל 80 גרם). 

גלידל וניל עוגיות (משווק במאגדת 6 יחידות של 52 גרם וכשלגון בודד במשקל 52 גרם) 
גלידל יוגורט אפרסק (מארז 8 יח'), גלידל תות לימון (מארז 8 יח' ) 

גלידל שוקולד עם ריפל שוקולד ללא תוספת סוכר (מארז 6 יחידות במשקל כ52 גרם) 
גלידל מיני סנדביץ' בטעמי שוקולד וניל (מארז 10 יחידות במשקל כ27 גרם) 

דג טעים 
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט 



דנשר (1963) בע"מ                       

מרמולייט טבליות סטיביה (אריזת 150 טבליות)  
מרמולייט שקיות סוכרלוז (אריזות 100 ו- 200 שקיות ו- 20 שקיות) 

מרמולייט טבליות סוכרלוז (אריזות 150 ו- 300 טבליות) 
מרמולייט ממתיק על בסיס סטיביה (אריזות 100 ו- 20 שקיות) 

ג'לי TUSSO בטעמים תות שדה, אננס, משמש 
תרכיזי מרמולייט בטעמים: ענבים, פטל, תפוחים 

טוסו סטיביה במתיקות מעודנת (55 שקיות של 1 גרם) 
טוסו סטיביה בטעם וניל (55 שקיות של 1גרם) 

 מרמולייט סטיביה, אבקה לקישוט ואפיה (ממתיק שולחני על בסיס אריטריטול וגליקוזידים של סטיביול) 
אריזת 100 גרם 

מרמולייט סטיביה, ממתיק 1:1 אבקה לבישול ואפיה (ממתיק שולחני על בסיס אריטריטול וגליקוזידים של 
סטיביול) אריזת 200 גרם 

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

לחם קל מכוסמין מלא, לחם קל מקמח מלא. 

המאפיה של הרמן 
דינה דרך חיים, 8 לחמניות מקמח כוסמין מלא (8 יח' של כ- 65 גרם), 

דינה דרך חיים, 8 פיתות מקמח כוסמין מלא (8 יח' של כ- 45 גרם), 
דינה דרך חיים, 8 ג'בטות מקמח כוסמין מלא ללא גרעינים (8 יח' של כ- 70 גרם), 

לחם כוסמין אדמה. 
לחם מחמצת כוסמין 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                 
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ – קוקה קולה ישראל  

קוקה-קולה זירו:  
קוקה-קולה זירו בקבוק 1.5 ליטר, קוקה-קולה זירו בקבוק 1 ליטר, קוקה-קולה זירו בקבוק 2 ליטר 

קוקה-קולה זירו בקבוק 500 מ"ל, קוקה-קולה זירו בקבוק 350 מ"ל, קוקה-קולה זירו פחית 330 מ"ל , 
קוקה-קולה זירו מארזים לנשיאה ששיה (1.5 ליטר, 2 ליטר)  

קוקה-קולה זירו מארזים לנשיאה 6 פחיות (פרידג'פק), קוקה קולה זירו ללא קפאין באריזות 1.5 ליטר 
קורה קולה זירו לימון באריזות 1.5 ליטר ו- 330 מ"ל  

קוקה קולה זירו עם קפה 
דיאט קוקה-קולה: דיאט קוקה-קולה בקבוק 1.5 ליטר, דיאט קוקה-קולה בקבוק 500 מ"ל , 



דיאט קוקה-קולה בקבוק 350 מ"ל, דיאט קוקה-קולה פחית 330 מ"ל , 
דיאט קוקה-קולה מארזים לנשיאה ששיה (1.5 ליטר) דיאט קוקה-קולה מארזים לנשיאה 6 פחיות 

(פרידג'פק)   ספרייט זירו בקבוק 350 מ"ל, 
ספרייט זירו:ספרייט זירו בקבוק 1.5 ליטר, ספרייט זירו לימון אננס  בבקבוק 1.5 ליטר  

ספרייט זירו בקבוק 500 מ"ל,ספרייט זירו פחית 330 מ"ל, 
ספרייט זירו מארז ששיה (1.5 ליטר), ספריט זירו מארז 6 פחיות (פרידג'פק) 

פאנטה זירו בטעם אורנג' בקבוק 1.5 ליטר 
דיאט פיוז תה בטעם אפרסק: דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק 1.5 ליטר דיאט פיוז תה בטעם אפרסק 

בקבוק 500 מ"ל 
פיוז תה גרין זירו בטעם אננס בבקבוקי 1.5 ליטר ו0.5 ליטר  

פיוז תה זירו בטעם אפרסק * בבקבוקי 1.5 ליטר ו0.5 ליטר 

זנלכל בע"מ (יכין) 
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 

יכין סירופ דיאט בטעם תפוזים 
יכין סירופ דיאט בטעם תפוחים  
יכין סירופ דיאט בטעם דובדבן   

יכין סירופ דיאט בטעם לימון  

טמפו משקאות בע"מ 
7UP FREE  330 מ"ל, 500 מ"ל, 1.5 ליטר 

סודה בטעם למון ליים  
סודה בטעם אננס 

סודה בטעם פירות יער 
סודה, גזוז בנגיעות טעם אפרסק  (בקבוקי 1.5 ליטר) 

פפסי מקס 330 מ"ל, 500 מ"ל ו 1.5 ליטר. 
מירינדה mix it בטעם פטל לימון  (בקבוקי 1.5 ליטר ו500 מ"ל) 

פפסי מקס בטעם דובדבן (בקבוקי 1.5 ליטר ו500 מ"ל) 

י.א.א. עולם הפרי 
קונפיטורה פירות יער לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500 גרם
קונפיטורה תות שדה לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500  גרם

קונפיטורה דובדבן חמוציות לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500 גרם
קונפיטורה אוכמניות  לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500 גרם
קונפיטורה משמש לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 500 גרם

יוניליוור ישראל  מזון בע"מ  
מוצרי תלמה: פתית שיפון, קרנצים תלמה (340)גרם, קרנצים תלמה שפע בד"צ (340 גרם), ברנפלקס, 
ברנפלקס בד"צ, ברנפלקס ללא תוספת סוכר, ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד"צ, ברנפלקס ללא גלוטן, 

ברנפלקס EXTRA FIBER, ברנפלקס אקסטרא חלבון  
ממרח תות שדה לייט 778 באריזה אישית (20 גרם)   



י. כהן בע"מ 
קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער; קונפיטורה אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים;  

יפאורה תבורי   
  

תפוזינה משקה לייט תפוזים  
תפוזינה משקה לייט אשכוליות  

ספרינג  משקה לייט תפוחים 
ספרינג משקה לייט אשכוליות אננס 

ספרינג  (קולקשן) נקטר חמוציות דיאט  
ספרינג תה אפרסק דיאט   

קריסטל אשכוליות דיאט  

 NO SUGAR  אפרסק  WATER שוופס
שוופס סודה בטעם לימון   

שוופס סודה בטעם נענע ליים  
שוופס סודה בטעם פירות יער (1.5 ליטר)  

שוופס nosugar גזוז בטעם תפוח (1.5 ליטר).    
שוופס nosugar גזוז בטעם אננס (1.5 ליטר)  

שוופס סודה בטעם למון גראס וג'ינג'ר (1.5 ליטר)   
שוופס מי טוניק ללא סוכר (1.5 ליטר)   

שוופס למונייד גזוז בטעם לימון ללא סוכר (1.5 ליטר)   
שוופס no sugar בטעם מוחיטו (1.5 ליטר) 

RC cola no sugar  (1.5 ליטר) 

כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ 
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז; 

מאפיית אגמי 
לחם מלא יום יום, לחם מלא מלא 100%, לחמניות ביס כוסמין  , לחם בריאות ושובע 

לחם בריאות ושובע מועשר בסיבים, לחם מלא מלא דגנים קל      
מארז לחמניה קלה ביס 100% קמח חיטה מלאה, לחם קל , לחם בריאות ושובע כוסמין   

לחם בריאות ושובע 9 דגנים קל ,  פיתה ביס כוסמין  , לחם דגנים קל 
מארז פיתה ביס קלה 100% קמח מלא , לחם בריאות ושובע שיבולת שועל 
לחם דגנים קל עבור מותג חלי ממן10, לחם דגנים קל מרובע מותג חלי ממן 

 פיתות ביס כוסמין עבור מותג חלי ממן 
10 פיתות קלות עבור מותג חלי ממן8,  לחמניות קלות עבור מותג חלי ממן. 

מאפיות אנג'ל בע"מ 
לחם אנג'ל קל בתוספת שיפון;לחם אנג'ל קל;  לחם שבעה דגנים קל;  לחם אנג'ל 100 קל' 
בתוספת שיפון;; לחם שיפון כפרי (אנג'ל אורנים);  לחם פת חי 100% מלא (אנג'ל אורנים); 
הלחמנייה הקלה (אריזת 6 יחידות); לחם עינן פרוס;לחם עינן קל; לחם פשוט מלא; לחם שיפון 

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

לחם אנג'ל ילדים, אנג'ל שיפון וחיטה מלאה, אנג'ל לחם מחמצת 100% שיפון. 
אנג'ל לחם מחמצת מחיטה מלאה עם זרעי צ'יה וקינואה 

לחם 100 אחוז קמח מלא, לחם חיטה מלאה טרום נבוטה. 



לחם מחמצת כוסמין   

מאפיית ברמן 
חלה פלוס ברמן; שיפון קל; לחם דגנים פלוס; לחם לעניין-מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן לעניין פלוס; 

 E free לחם חיטה מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם ברמן אקטיב; לחם פרוס מלא מקמח חיטה
   E FREE לחם פרוס  מקמח כוסמין מסדרת ,E free לחם פרוס מלא שיפון

לחם עננים, לחם פרוסות עבות מקמח כוסמין מלא. 

מאפיית דוידוביץ  
לחם ריחיים קל, לחם פיקס מלא, לחם 100% כוסמין 600 גרם, לחם 100% כוסמין 500 גרם.  

E לחם 7 דגנים וגרעינים קל  , לחם דינקל ברוט, לחם ללא

מאפיית ודש מקבוצת ברמן 
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה פלוס ודש; לחם דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; 

לחם כנען; לחם שחור מקמח מלא. 

מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן 
לחם שיפון;  לחם שיפון עם אגוזים;  לחם 5 דגנים; לחם חיטה מלאה קל; לחם 100% שיפון פלוס; 

לחם כוסמין  

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

מאפיית דגנית  -  עין בר 
לחם דגנים קל (לחם חיטה מלא 

לחם אחיד קל 
לחם קל מחיטה מלאה 

לחם שיפון קל לחם ירוק מקמח מלא 
לחם חיטה מלא + שיפון 

לחם חיטה מלא + כוסמין 
לחם חיטה מלא שגם ילדים אוהבים 

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

פיתות ביס כוסמין 

מאפיית עלית (מזרחי) בע"מ 



פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז 10 יחידות); לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות מקמח 
מלא (10 יחידות), לחם חיטה נבוטה. 

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

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

מאפיית פולנסקי 
לחם שיפון אוקראיני, לחם סקנדינבי שיפון טבעי, לחם שיפון בורודינסקי, לחם חיטה נבוטה, לחם שיפון 

קל , לחם כוסמין מלא, לחם בסגנון כפרי מקמח שיפון וחיטה מלאים. 

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ 
נקטר חמוציות דיאט פריגת, , פריגת משקה קל דיאט אשכוליות 1.5 ליטר, 330 מ"ל; 

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

מור ים מרקטינג 
רסק תפו"ע בצנצנת  

רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם תות שדה (גביעים אישיים של  113 גרם) 
רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם אפרסק (גביעים אישיים של  113 גרם)

רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם אפרסק ומנגו (גביעים אישיים של  113 גרם) 
רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם פירות יער (גביעים אישיים של  113 גרם) 

רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם פירות טרופיים (גביעים אישיים של  113 גרם)	
רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם קינמון (גביעים אישיים של  113 גרם) 

רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר (גביעים אישיים של  113 גרם) 
רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם פטל (גביעים אישיים של  113 גרם) 

רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם אוכמניות (גביעים אישיים של  113 גרם) 
רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר  אורגני (גביעים אישיים של  113 גרם) 

מחלבות גד שיווק בע"מ 
שיבולת שועל (גביע 150 גרם) 

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

Muller simply fruit 0% יוגורט ביו אפרסק, 
Muller simply fruit 0% יוגורט ביו תות (באריזת 150 גרם ובאריזת 90 גרם) 

Muller simply fruit 0% יוגורט ביו אננס 

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

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

מצות אביב 



עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: וניל, קפוצ'ינו, לימון, עוגיות קלות ללא תוספת 
סוכר מחיטה מלאה, עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין מלא בתוספת גרעיני צ'יה.   

מתוק וקל בע"מ 

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

סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת משקאות.	
מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי סטיביה 100,50 ו- 20)

מתוק וקל (שקיות ממתיק אישי סכרין 50 ו – 250 יחידות). 
מתוק וקל זהב (שקיות ממתיק אישי אספרטיים 50 ו – 100 שקיות).

נביעות טבע גליל בע"מ 
נביעות + אפס קלוריות בטעם אפרסק (1.5 ליטר ו 0.5 ליטר) 
נביעות + אפס קלוריות בטעם  תפוח (1.5 ליטר ו 0.5 ליטר) 

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

מאגדת שלגוני לייט בטעם שוקו  (6 יח') לימות השנה וכשר לפסח 
מאגדת קרחון לייט אננס וקרחון לייט לימון (10 יח') 

לה קרמריה לייט תות מנגו (1.4 ליטר) 
לה קרמריה גלידה שוקו וניל מופחתת קלוריות באריזה משפחתית 

סודה סטרים ישראל. 
סירופ דל קלוריות ZERO  סוכר בטעמים : אשכולית אדומה, פטל ופירות יער,  

 PEPSI MAX  סירופ דל קלוריות בטעם ,UP7  סירופ דל קלוריות בטעם

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

Sweetango powder, ממתיק אבקתי, אריזת 100 גרם  
Sweetango ממתיק על בסיס אריטריטול וסטיביה, באריזות חסכון  700 גרם. 

sweetango  שקיות (100 שקיות של 3גרם אבקה, על בסיס אריטריטול 
וסטיביה)   

סוכרזית בע"מ                                                  
סוכרזית קלאסי 100 שקיות, סוכרזית פטריה 300 טבליות, סוכרזית פטנט 700 טבליות, סוכרזית קנקן 

1200 טבליות,  סוכרזית כמו סוכר, סוכרזית קלאסי נוזלי, סוכרזית סוכרלוז 100 שקיות, סוכרזית סוכרלוז 
נוזלי, סוכרזית סוכרלוז 75 טבליות, סוכרזית סוכרלוז  300 טבליות, סוכרזית סוכרלוז  כפית לכפית,   

סוכרזית סטיוויה 100 שקיות, סוכרזית סטיוויה נוזלי,  סוכרזית סטיוויה  75 טבליות, סוכרזית סטיוויה300 
טבליות, סוכרזית סטיוויה כפית לכפית, סוכרזית שקיות ממתיק סטיוויה 0 קלוריות, סוכרזית שקיות ממתיק 

סוכרלוז 0 קלוריות. 

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

לייף וולנס סטיביה 100 שקיות  
לייף וולנס סוכרלוז 100 שקיות 



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

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

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

קונפיטורה אוכמניות לייט באריזת 400 גרם  
קונפיטורה פירות יער לייט באריזת 400 גרם 
קונפיטורה תות שדה לייט באריזת 400 גרם 

קונפיטורה ביתית דובדבן חמוציות לייט באריזה של 600 גרם 

פוגל תעשיות מזון בע"מ 
ממרח תות שדה ללא תוספת סוכר באריזת 20 גרם 

ממרח משמש ללא תוספת סוכר באריזת 20 גרם 

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

רוקחמן בע"מ 

עוגיות חיטה מלאה בטעם חמאה ללא תוספת סוכר 
עוגיות גרנולה ללא תוספת סוכר 

עוגיות חיטה מלאה ללא תוספת סוכר 
עוגיות בטעם גרנולה קינמון ללא תוספת סוכר 

ר.ס. יבוא וייצור מזון בע"מ 
סוויטלוז – ממתיק על בסיס וכלרוז (שקיות 0.8 גרם בתפזורת) 

HILDA -  ממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות 0.8 גרם בתפזורת). 

שופרסל (מותג פרטי) 

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

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

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



שטראוס גלידות  בע"מ  

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

מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה ומנגו 

שטראוס בריאות בע"מ  

          
     

דנונה light and free  בטעמים: תות, קפוצ'ינו, 150 גרם. . 

דנונה light and free  בטעמים:  אפרסק (בגביע רגיל ובגודל מוסדי 100 גרם 

דנונה 0% 200 גרם. 

אקטיביה 1.5% 150 גרם. 
דנונה 1.7% 150 גרם ו 100 גרם. 

מעדן שטראוס דל קלוריות 0% שומן בטעמים: שוקולד, וניל. 
מעדן שטראוס דל קלוריות 0.5% שוקולד מריר. 

דנונה יוגורט light and free תות עם חלבון 150 גרם    
דנונה יוגורט light and free וניל עם חלבון 150 גרם    

שלגוגו 
קרחוני ארטיקל בטעמים: לימון, פטל, משמש, אננס, לימונענע, תה אפרסק  

קרחוני פריטיקל בטעם: פסיפלורה. 

תנובה                                                   

יופלה דיאט 0% אפרסק 150 גרם בדצ, יופלה דיאט אננס גביע 150 גרם

יופלה דיאט אפרסק 0% גביע  150 גרם,  יופלה דיאט יוגורט תות 0% גביע 150 גרם

יופלה דיאט עוגת גבינה ותות 0% גביע 150גרם, יופלה דיאט פירות יער 0% גביע  150 גרם,

יופלה דיאט 0% מלבי  גביע 150 גרם, יופלה דיאט 0% אננס קרמל  גביע 150 גרם 

יופלה לבן 1.5% גביע 200 גרם, יופלה לבן דיאט 0% גביע 200 גרם

יופלה בטעם אפרסק פסיפלורה 0%  

יופלה לבן 1.5% גביע 150 גרם , יוגורט תנובה לבן 1.5% גביע 150 גרם

אלטרנטיב מעדן סויה BIO טבעי , אלטרנטיב מעדן סויה BIO במתיקות מעודנת,

אלטרנטיב משקה סויה ללא תוספת סוכר , אלטרנטיב משקה סויה לייט, מעדן חלב דל קלוריות בטעם שוקולד 0.2%



 

תוספי מזון, מוצרי עזר ומיכשור רפואי 

                                                                                                                                   

GLUCERNA -  ABBOTT (גלוצרנה)  
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו 

B.LAOR  ארומה קוסמטיקה ייחודית 
קרם רגליים ארומטי  

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

סוכרת. 

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

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

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ 
קרם טיפולי פורטה לרגליים 
אוראדרם קרם ידיים טיפולי 

אוראדרם קרם טיפולי 
אוראדרם קרם טיפולי פורטה  

אוראדרם קרם טיפולי פורטה לכף הרגל  

לבנת פורן – זכויות רפואיות 
שירותים למימוש זכויות רפואיות  

טופ נייל שיווק בע"מ 
קלירנס – סבון טיפולי 1 ליטר/250 מ"ל 

קלירנס – מחזק ציפורניים טיפולי 
קלירנס – קרם ידיים טיפולי 

קלירנס – תערובת ציפורניים אקטיבית 
קלירנס – דיאודורנט ספריי לכף הרגל 

כצט 



לקטופיל  -קרם גוף טיפולי; לקטופיל - קרם ידיים טיפולי; לקטופיל - תחליב סבון טיפולי,  
 X צרבת – TZAREVET X

  קלציצ'ו  D3 בטעמים מנטה, לימון, תפוז
 D ויטמין

לוריאל ישראל בע"מ 
קרם רגליים משקם לעור יבש במיוחד,	מחוספס וגבשושי,		טיובה 88	מ"ל	

קרם לחות לעור יבש עד יבש מאוד,		ג'ארה 454	מ"ל	
תחליב לחות לעור יבש עד יבש מאוד,	בקבוק עם משאבה,	473	מ"ל	

קרם לחות לעור יבש עד יבש מאוד,		טיובה 177	מ"ל	
קרם לחות לעור יבש עד יבש מאוד,		ג'ארה 340	מ"ל		

תחליב לחות לעור יבש עד יבש מאוד,	בקבוק עם משאבה 236	מ"ל	

מ.א. מוצרי בריאות וטבע 
טננבלוט D – סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת סוכר 

סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר  בטעמים: 
בטעם סמבוק, בטעם לימון, בטעם פירות יער, בטעם מנטה, בטעם מנטה חריפה.                                        

מורז צמחי מרפא 
כפתן – קרם לרגליים. כפתן ספריי לנעליים. משושת – משחה לטיפול בפצעים פתוחים. משחת 
עיסוי להמרצת מחזור הדם ולהקלת כאבים ראומטיים. מגן ציפורניים לטיפול בפטריות ובדלקות 

מתחת לציפורן 
ניילס קר תמיסה לפטרת ציפורניים.  

מכבי שרותי בריאות 
קרם רגליים שיקומי,  

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) 
 .PENMATE  ,NEEDLE NOVOLIFE , NOVOLET , NOVOPEN 3 :עטי הזרקה מסוג

נטורל ביוטק בע"מ 
 EATLESS – איטלס

טבליות למציצה בטעמים: מנטה, לימון, פירות יער. 

נשיונל קוסמטיק 

CLEANAIL – FORTE   תכשיר לציפורניים בעייתיות

 CLEAN FOOT תכשיר טיפולי לכפות רגליים סדוקות ויבשות



סופר-פארם בע"מ 
קרם ידיים לעור יבש במיוחד 

משחה לכף הרגל 
משחה לשפתיים יבשות במיוחד 

 E לייף קרם טיפולי לעור סדוק וקשה בעקב כף הרגל – עם קרטין וויטמין

סילון ספורט שיווק בע"מ, 
נעליים מהדגמים הבאים: 

 411V2
 V6 1080

 V6 860
 V5 880
 V4 990
 V2 928
 V2 847

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

לספיגה מהירה, די-ויט טבליות, די-ויט 200 טיפות, די-ויט 400 טיפות., אוראה קר. 

פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ  
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D&'2'!6D%)!<4'?!"8&D+2!+%= פדיסול – דיאודורנט ספריי לכף הרגל!
            פדיסול – קרם טיפולי לכף הרגל 

!EYE CARE SENSITIVE EXTRA מגבונים
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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, פילינג לציפורן ,נוזל לציפורניים, פילינג אניזמטי לכף הרגל 

קבקב יבוא הנעלה בע"מ 

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

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

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

רייז ננו אופטיקס בע"מ 
מסנן אופטי למניעת רטינופטיה וקטרקט בחולי סוכרת 

חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד:   
ברינגר אינגלהיים ישראל בע"מ,  MSD, נובונורדיסק (פארמדיה), סאנופי, אלי לילי. 
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