
 נערך בס"ד ע"י הרב דניאל שיחי' גראבסקי  
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מוצרי טבע במכון הלכה חב"ד
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איזידרינק

איזיליין איזי דרינק
בסדר / קטניותמשקה

למבוגרים וחולים מותר להשתמש

אלטמן
בסדרטבליהאלטמן אבץ פיקולינט

אלטמן אומגה 3 - תשעה 
חודשים

בסדר / קטניותכמוסה צמחית

בסדרמשקהאלטמן אלוורה

בסדר / קטניותכמוסה צמחיתאלטמן אלספה כשר

כמוסה רכהאלספה
בסדר/מכיל ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

כמוסה רכהאלספה 3-6-9
בסדר/מכיל ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

כמוסה רכהאלספה סופר
בסדר/מכיל ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

כמוסה רכהאלספה מקס
בסדר/מכיל ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

אלטמן אלפא ליפואית 
חומצה

בסדרכמוסה צמחית

בסדרטיפותאלטמן ביו דרים

בסדרטבליהאלטמן ביוסיל

בסדרטבליהאלטמן ביוטין

בסדרכמוסה צמחיתאלטמן ברזל רך

E400 כמוסה רכהאלטמן ויטמין
קטניות / ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

בסדרטבליהאלטמן חומצה פולית 400

בסדרטבליהאלטמן חומצה פולית 800

בסדר/קטניותטבליהאלטמן חילבה + כרום

בסדר/קטניותכמוסהאלטמן חילבה קומפלקס

C3 בסדר / קטניותטבליהאלטמן כורכום

בסדר / חשש קטניותטבליהאלטמן כורכום 360 אקטיב

כמוסה רכהאלטמן לוטאין
קטניות / ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

כמוסה רכהאלטמן ליקופן
קטניות / ג'לטין - 

דרוש היתר מרב

בסדרטבליהאלטמן MSM ריליף

אלטמן מגה גלופלקס עם 
MSM

טבליה
בסדר / דרוש היתר 

הלכתי

בסדרכמוסהאלטמן מגנוליה

בסדרכמוסהאלטמן מגנזיום אפ

בסדרכמוסהאלטמן מגנזיום 520

בסדר/קטניותטבליהאלטמן סופרלס

בסדר / קטניותטבליהאלטמן סידן אקוומין

אלטמן סידן ציטראט + 
D ויטמין

בסדר טבליה

בסדרתרסיס לאףאלטמן סינוסין

בסדרטבליהאלטמן פיקנוגינול

בסדרג'לאלטמן קלנדיל סי

בסדרקרםאלטמן קרם ידיים

כמוסה רכהאלטמן שמן נר הלילה
בסדר / ג'לטין - דרוש 

היתר מרב

אקוסופ
אין להשתמשכל המצריםאקוסופ

אקטיב בריין
בסדר / קטניותכמוסה צמחיתאקטיב בריין בד"ץ

ברא צמחים
בסדרטבליהספירולינה

בסדרטבליהגדילן מצוי

בסדרשמןשמן אורגנו

בסדרתפזורתתה ירוק

Bi Yang Planבסדרתמצית

Gan Mao Lingבסדרתמצית

Isatisבסדרתמצית

Pinelliaבסדרתמצית

Resp 3בסדרתמצית

פרנטל
Small Prenatal מקסי הלט )בד"ץ(מקסי פרנטל קטן

סולגאר )קטניות(סולגאר פרנטאב

חומצה פולית
מקסי הלט )בד"ץ(מקסי מתיל פולייט

סופהרב )בד"ץ(סופהרב חומצה פולית 400

סופהרבסופהרב פולאט 400

סולגארסולגאר חומצה פולית 800

סולגארסולגאר מטאפולין 400

אלטמןחומצה פולית 400

אלטמןחומצה פולית 800

ברזל
סולגארסולגאר ברזל עדין

אלטמןברזל רך - כמוסות

ספאטון טבעי נוזל )לא תפוח(
ספאטון קבוצת לפידות 

)בד"ץ(

כצט )בד"ץ(פריפול )תרופה(

חומצה פולית עם ברזל
רפא )בד"ץ(פולקס 400 )תרופה(

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
Resp 10בסדרתמצית

Metab 1בסדרתמצית

Nerv 1בסדרתמצית

Nerv 3בסדרתמצית

Nerv 4בסדרתמצית

Femo 9בסדרתמצית

ד"ר גרין
בסדרכמוסותאסטרלגוס

בסדרכמוסותג'ימננה

בסדרכמוסותג'ינסנג סיבירי

בסדרכמוסותג'ינקו בילובה

בסדרכמוסותגדילן

בסדרכמוסהגרין באלנס

בסדרכמוסהגרין לקס

בסדרכמוסותדי מאנוז

בסדרכמוסותווינטר גארד

C בסדרכמוסותויטמין

בסדרכמוסותויטמין סי 500 לא חומצי

בסדרכמוסותויטמין סי 800 לא חומצי

בסדרכמוסותולריאן

בסדרנוזלזרעי המפ

בסדרכמוסות/טבליותחומצה פולית

בסדרכמוסותחמוציות

בסדרכמוסותכורכומין

בסדראבקה/טבליותכלורלה

בסדרכמוסותלבונה

בסדרכמוסותליקוריץ

בסדראבקהמאקה

בסדרכמוסותמגנזיום אוקסיד

בסדרכמוסותמגנזיום פלוס

בסדרכמוסותמורינגה

בסדרכמוסותמסטיק תימני

בסדרכמוסותסידן פלוס

בסדרכמוסותסמבוק פלוס

בסדרכמוסות/אבקהספירולינה

בסדרכמוסותסרפד'

בסדרכמוסותעלי זית

בסדרכמוסותפטל אדום

בסדרכמוסותפסיפלורה

בסדרכמוסותפרופוליס

בסדרכמוסותפרחי צבר ואבץ

בסדרכמוסותשורש כורכום

בסדר/קטניותשמןשמן זרעי המפ

בסדרכמוסותשן ארי

ד”ר פיטו
בסדרכמוסותאסטרלגוס

בסדרתמציתגאבא 500

בסדרכמוסותווין ווין 

בסדרכמוסותויטמין סי 1000

בסדרכמוסותטוקסון

בסדרטיפותסטביה

בסדרכמוסותסטרונגהר

בסדרכמוסותקליר

בסדרטיפותשיח אברהם

בסדרכמוסותשן ארי

ד"ר פישר
D בסדרטיפותד"ר פישר ויטמין

ד"ר קיי
לא לפסחטיפותד"ר קיי

הוס טבע
הוס טבע  אכיניצאה + 

פרופוליס
בסדרטיפות

בסדרטיפותהוס טבע  אספסת

בסדרטיפותהוס טבע  בבונג

בסדרטיפותהוס טבע אכיניצאה

בסדרטיפותהוס טבע ג'ינסנג

בסדרטיפותהוס טבע ולריאן

בסדרטיפותהוס טבע ילקוט הרועים

בסדרטיפותהוס טבע לואיזה

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע מסטיק תימני

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע נורמה בלוט

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע סימפונוס 2000

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע סימפונוס 5000

בסדרטיפותהוס טבע סרפד

בסדרטיפותהוס טבע עלי זית

בסדרכמוסה צמחיתהוס טבע עצירון

בסדרטיפותהוס טבע פטל

בסדרטיפותהוס טבע פסיפלורה

בסדרטיפותהוס טבע פרופוליס

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע רב קשב

בסדרטיפותהוס טבי ויטמין סי 1000

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע שום פרסי

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע שפע מילק 

הרבה סנטר
בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר  שן ארי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר אכיניצאה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר אלוי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר אספסת
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בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר גדילן מצוי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר גימננה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר גינקו בילובה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר דקל ננסי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר ולריאן

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר זנגביל

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר חילבה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר כורכום

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר מאקה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר מסטיק תימני

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר מרגוע

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר ספירולינה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר סרפד

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר עוזרר

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר עלי זית

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר פסיפלורה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר פרוסטה ויט

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר פרחי צבר

הרבה סנטר פרחי צבר + 
אבץ

בסדרכמוסה צמחית

ויסאג’
ויסאג' אומגה מרווה 

מרושתת
בסדרנוזלי

זריקות
בסדרכל הסוגיםזריקות

You - חברת יו"ו
בסדרכמוסה צמחית45 מאמי / פלוס

בסדרכמוסה צמחית 17 ליידי

בסדרכמוסה צמחית26

בסדרכמוסה צמחית 31 ליידי

בסדרכמוסה/נוזל88 מאן

בסדרכמוסה צמחית 63 ליידי

בסדרכמוסה צמחית69

בסדרכמוסה צמחית74

בסדרכמוסה צמחיתאלת המסטיק

בסדרכמוסהרליס

חוקן
בסדרכל הסוגיםחוקן

חותם הטבע
חותם הטבע כל הטיפות/

תמציות
בסדרתמצית

Tums - טאמס

Extra Strenght 750מציצה
קטניות - באישור 

רופא ורב

Regular Strenght 500מציצה
קטניות - באישור 

רופא ורב

Smoothiesמציצה
קטניות - באישור 

רופא ורב

Sugar Freeמציצה
קטניות - באישור 

רופא ורב

Ultra Strenght 1000מציצה
קטניות - באישור 

רופא ורב

Chewy Delightsמציצה
קטניות - חלבי 

)חלב עכו"ם( - אין 
להשתמש

טבע מהדרין
בסדר/קטניותנוזליטבע מהדרין שמן מרווה

בסדר/קטניותנוזליטבע מהדרין שמן פשתן

טיפול זן
חמץנוזליטיפול זן היירזן

נוזליטיפול זן שאר המוצרים 
לא חמץ/יש להתייעץ 

עם רב

טיפות אף/אזניים/עיניים
בסדרכל הסוגיםטיפות אזניים

בסדרכל הסוגיםטיפות אף

בסדרכל הסוגיםטיפות עיניים

י.ג.ן 
בסדרכמוסה צמחיתי.ג.ן אצה כחולה ירוקה

יוד
בסדרכל הסוגיםיוד

מדבקות
בסדרכל הסוגיםמדבקות לעור

מורינגה
בסדרסוגים שוניםמורינגה עץ הפלא

בסדרסוגים שוניםמורינגה ערבה

מינרל מור
בסדרסוגים שוניםמינרל מור

בסדרכמוסהאקנול

נווה פארמה
בסדרכמוסהמדנוקס 520

מנטה קליניק
בסדרכמוסה צמחיתמנטה קליניק ביוטק

בסדרטיפותמנטה קליניק ביוטק

בסדרטיפותמנטה קליניק לוטוס פלוס

בסדר /  חשש קטניותתמציתמנטה קליניק מגה מילק

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתמנטה קליניק מגה מילק

חשש חמץכמוסה צמחיתמנטה קליניק מגה פרנטל

למנטה קליניק סופר אכי
ניצאה

בסדרתמצית

למנטה קליניק סופר פרו
פוליס

בסדרתמצית

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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מנטה קליניק סופר פרנדלי 
FE ברזל

בסדרכמוסה צמחית

בסדרתמציתמנטה קליניק עלי פטל

בסדרטיפותמנטה קליניק פסיפלורה

בסדרטיפותמנטה קליניק רד אוף מקס

בסדרכמוסה צמחיתמנטה קליניק רד אוף מקס

Maxi Health מקסי הלט
Calm בסדרכמוסה צמחיתמקסי הלט

C Bio with Rasberry בסדרכמוסהמקסי

EPO בסדר/ קטניותכמוסות רכותמקסי הלט

Flax Caps בסדר / קטניותכמוסה צמחיתמקסי הלט

 Stomach & מקסי הלט
Acid

בסדרכמוסה צמחית

Thin Supreme בסדרכמוסותמקסי הלט

בסדר /קטניותכמוסות רכותמקסי הלט אומגה 3 בד"ץ

בסדרכמוסה צמחיתמקסי הלט אקטיב לקס

בסדראבקהמקסי הלט אקטיב פרו 5

מקסי הלט אקטיב פרו 
10/20/50

בסדרכמוסה

חמץכמוסה צמחיתמקסי הלט גרין אנרג'י

חמץאבקה/כמוסותמקסי הלט גרין אנרג'י

חמץאבקה/כמוסותמקסי הלט גרין ויטליטי

חמץאבקה/כמוסותמקסי הלט גרין סופרים

חמץכמוסהמקסי הלט גרין קונסנטראט

מקסי הלט דיג'סט טו טה 
מקס

בסדר / קטניותכמוסה רכה

בסדרטיפותמקסי הלט ויטמין די

D בסדרכמוסה צמחיתמקסי הלט ויטמין

חמץכמוסהמקסי הלט ל - טריפטופן

בסדרכמוסהמקסי הלט מטיל פולייט

חמץטבליהמקסי הלט מקסי דיג'סט

חמץאבקהמקסי הלט סופר אנזימקס

בסדר / קטניותאבקהמקסי הלט פיברמקס

E בסדר/ קטניותכמוסה רכהמקסי הלט פרימיום

חמץכמוסהמקסי הלט אינוסיטול

למקסי הלט פרימיום אנזי
מקס

בסדרכמוסות

מקסי הלט פרנטל כמוסות 
קטנות  ייצור לפסח

בסדרכמוסה

בסדרנוזלמקסי הלט שמן אורגנו

Small בסדרכמוסהמקסי פרנטל מיני

משאפים/משחות
בסדרכל הסוגיםמשאפים

בסדררפואימשחות חיצוניות לעור

נוטרי קייר
בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר אל. אקס. קר

נוטרי קייר ויטמין  C 500 לא 
חומצי

קטניותכמוסה צמחית

בסדרתמציתנוטרי קייר ולריאן

חשש חמץטיפותנוטרי קייר ולריאן

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר זרעי אשכוליות

בסדר/חשש קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר חילבה

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר כורכום 

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר כרומיום פיקולינט

D בסדרכמוסותנוטרי קייר קול

בסדראבקהנוטרי קייר מורינגה

בסדר כמוסה צמחיתנוטרי קייר מורינגה

בסדר / חשש קטניותתמציתנוטרי קייר מילק קיט 

בסדר/חשש קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר מילק קיט 

בסדרתמציתנוטרי קייר מסטיק תימני

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר מסטיק תימני 

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר סמבוקר פלוס

בסדר תמציתנוטרי קייר עלי סרפד

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר עלי פטל

בסדרכמוסה/תמציתנוטרי קייר פסיפלורה

בסדרתמציתנוטרי קייר פרופוליס

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר פרופוליס

בסדרתמציתנוטרי קייר פריודיק

בסדרתמציתנוטרי קייר תולאקס

בסדר / חשש קטניותתמציתנוטרי קייר גרפצ'לה

נוטרי קייר מגנזיום ציטראט 
B6 +

בסדרטבליה

בסגרכמוסהנוטרי קייר חרצית ריחנית

נייצ’רס פרו
CNDD Capsבסדרכמוסה

HBP Capsבסדרכמוסה

בסדרכמוסהטוטל קלינס

בסדרכמוסהמורינגה פרו גולד

בסדרנוזלימשקה אלוורה

סולגאר
חשש חמץנוזליסולגאר  E נוזלי

BCCA בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר

NAC בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר

P5P בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אבץ 50 מ"ג

אין להשתמשמציצהסולגאר אבץ למציצה

סולגאר אבץ פיקולינאט 
22 מ"ג

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אבקת שום

בסדר כמוסה צמחיתסולגאר אכיניצאה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אלוורה

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אמינו 75

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר אסטרגלוס

C 1000 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אסטרולה

C 500 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אסטרולה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אספסת

סולגאר אצטיל ל קרניטין 
250 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר אצת כלורלה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אשלגן

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר בוטשר'ס ברום

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ביוטין 600 מ"ג

סולגאר ביופלבונואיד הדרים 
1000 מ"ג

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ברומליין 500 מ"ג

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר ברזל עדין 25 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר גאבא 500 מ"ג

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר גינסנג סיברי

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ד.ל.פ.א. 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר הידרוקסי ציטארט

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר הרפגו

B6 בסדר/חשש קטניותטבליהסולגאר וטמין

A 5000 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

B1 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין

B12 חשש חמץמציצהסולגאר ויטמין

B12 חשש חמץנוזליסולגאר ויטמין

B12 מטילל  סולגאר ויטמין
קובלבין

חשש חמץמציצה

B2 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין

B3 חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

B5 חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

אין להשתמשמציצהסולגאר ויטמין C 100 לילדים

C 1000 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

C 500 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

D 400 אין להשתמשנוזליסולגאר ויטמין

קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין E-200 יבש

קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין E-400 יבש

קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין E + סלניום

K1 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

סולגאר חומצה אלפא 
ליפואית 120 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר חומצה אלפא 
ליפואית 60 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר חומצה פולית 800 
מ"ג

בסדרטבליה

סולגאר חומצה פולית 
Folate 400

בסדרטבליה

חשש חמץכמוסה צמחיתסולגאר חילבה

C + בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר חמוציות

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר טאורין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר כולין 350 מ"ג

סולגאר כרום פיקולינאט 
500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר כרום פיקולינאט 
200 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ל ארגינין 1000מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ארגינין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ארגינין ל אורניתין

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל גלוטמין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל גלוטתיון 50 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל טירוזין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ליזין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ציסטאין 500 מ"ג

חשש חמץנוזליסולגאר ל קרניטין 1500מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל קרניטין 250 מ"ג

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ליטרופ

חמץמציצהסולגאר לקטאז 3500

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מגנזיום סיטראט

B6 + בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מגנזיום

סולגאר מולוי ויטמין ירוק 
Earth Source

חמץטבליה

 VM סולגאר מולטי ויטמין
2000

חמץטבליה

VM 75 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מולטי ויטמין

VM 75 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר מולטי ויטמין

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מולטי ויטמין לנשים

סולגאר מולטי ויטמין לנשים 
הרות

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר נ. נוטריאנט

כמוסהסולגאר נומבר 7
בסדר / דרוש היתר 

הלכתי

D + בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן ומגנזיום

 D + סולגאר סידן ומגנזיום
תות ואוכמניות

אין להשתמשנוזלי

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן מגנזיום ואבץ

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן מגנזיום ובורון

D + בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן ציטראט

סולגאר סיליקה מאצה 
אדומה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

חמץטבליהסולגאר סלניום 200 מ"ג

סולגאר סלניום 200 מ"ג נטול 
שמרים

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ספירולינה 750 מ"ג

קטניותטבליהסולגאר פוספלדיסרין

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה



7פסח תשפ"ב

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר פיקנוגנול 100מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר פיקנוגנול 30 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר פסיליום 500 מ"ג

סולגאר קו אנזים Q 10 במינון 
120מ"ג יבש

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קו אנזים Q 10 במינון 
60 מ"ג יבש

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר קוורציטין קומפלקס

חמץ/חלביכמוסה צמחיתסולגאר קומפורט זון

HNS בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר קומפלקס

סולגאר קומפלקס אוכמניות 
גינקו בילובה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס דובדובן 
וכורכום

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס ויטמין 
B 100

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס ויטמין 
B 50

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס ויטמין 
B+C

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר קינמון

סולגאר קינמון וחומצה 
אלפא ליפואית

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר שורש ג'ינג'ר

חמץטבליהסולגאר שמרי בירה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר שן ארי

סולגאר תמצית אונה דה 
גאטו

בסדרכמוסה צמחית

קטניותטבליהסולגאר תמצית איזוםלאבון 

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית אסטרלגוס

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית בוסוואליה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גדילן מצוי

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גינ'ו בילובה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גינסנג סיברי

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גינסנג קוריני

אין להשתמשכמוסה צמחיתסולגאר תמצית חילבה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סו פלמטו

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סלק

סולגאר תמצית סמבוק 
שחור

בסדרכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סרפד

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עוזרר

לסולגאר תמצית עלי אר
טישוק

בסדרכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עלי זית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עלי מרווה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עלי תה ירוק

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית קוהוש שחור

סולגאר תמצית שורש 
אשווגנדה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית שורש 
כורכום

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית שורש 
רודוליה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית תקנית גוטה 
קולה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית תקנית תלתן 
אדום

בסדרכמוסה צמחית

סופהרב
סופהרב Q10 קו אנזים 100 

מ"ג
בסדר / קטניותכמוסה

סופהרב Q10 קו אנזים 60 
מ"ג

בסדר / קטניותכמוסה

חמץמציצהסופהרב אבץ וסי

בסדרטבליהסופהרב אבץ פיקולינט

לסופהרב אגנוס קסטוס/ויט
קס/שיח אברהם

בסדרכמוסה

בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב אומגה 3 

בסדר / חשש קטניותמשקהסופהרב אלו וורה בד"ץ

חמץכמוסהסופהרב אנזימי עיכול

בסדרכמוסהסופהרב אצה כחולה ירוקה

בסדרכמוסהסופהרב אצת ספירולינה

בסדרכמוסהסופהרב ארט 3 קל

חמץכמוסהסופהרב בי קטמפלקס

LR 25 בסדרכמוסהסופהרב ביו

LR 55 בסדרכמוסהסופהרב ביו

בסדרכמוסותסופהרב ביו בולדרי

חמץ/חלבימציצהסופהרב ביו בליס

LR 50 בסדר / קטניותאבקהסופהרב ביוטחקיד

חמץכמוסהסופהרב ברזל קומפלקס

בסדרכמוסהסופהרב ג'ינקו בילובה

בסדרכמוסהסופהרב די-מאנוז

B12 חמץמציצה/טיפותסופהרב ויטמין

בסדר / חשש קטניותכמוסהסופהרב ויטמין C+D ואבץ

D-1000 בסדר / קטניותכמוסה רבהסופהרב ויטמין

D -1000 בסדרטיפותסופהרב ויטמין

D -400 בסדרטיפותסופהרב ויטמין

D 400 בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב ויטמין

D 400 + K2 בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב ויטמין

E 400 בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב ויטמין

חמץסירופסופהרב זינקי

בסדר / חשש קטניותטבליהסופהרב חומצה פולית 

C + בסדרכמוסהסופהרב חמוציות

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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אוכל לבעלי חיים
תערובת אוכל לכלבים, חתולים, צפורים, דגים וכו’ מכיל כמעט תמיד מכיל דגנים )חיטה, שיבולת שועל ועוד מיני דגן(. למשך חג הפסח יש 
להאכיל את הבעלי חיים או קטניות )מותר גם לבני אשכנז, אין איסור הנאה על קטניות( או קמח מצה ושרויה לבעלי חיים שזה מתאים להם

בסדר / קטניותכמוסהסופהרב כוכומין ליקוויד ג'ל

בסדר / קטניותטבליהסופהרב כורכום + פיפרין

B6 + בסדר / קטניותטבליהסופהרב מגנזיום

חמץטבליהסופהרב מולטי-יו דיילי

סופהרב מולטיוחטמינים 
לילדים

חמץסירופ

בסדרכמוסהסופהרב מורינגה

בסדרכמוסותסופהרב מסטיק תימני

NFN בסדרכמוסותסופהרב ניאצין

חמץסירופסופהרב סמבוקיד

בסדר / חשש קטניותטבליהסופהרב סידן 600

D + 600 בסדר / חשש קטניותטבליהסופהרב סידן

D + בסדרטבליהסופהרב סידן ציטראט

בסדר / חשש קטניותטבליהסופהרב פולאט 400

בסדרכמוסהסופהרב פיטו פימייל

חמץטבליהסופהרב פריג'נטלי

לסופהרב קוורציטין קומ
פלקס

בסדרכמוסה

בסדרכמוסותסופהרב קולד אווי

B50 חמץטבליהסופהרב קומפלקס

סופהרב קומפלקס אנזימי 
עיכול

חמץטבליה

סופהרב קומפלקס 
ביופלבונואידים

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדרכמוסהסןפהרב קפאין

בסדר/קטניותכמוסהסופהרב ריליס

בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב שום

בסדר / חשש קטניותכמוסה רכהסופהרב שמן אורגנו

בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב שמן ציה

סופהרב תמצחת ג'ינג'ר 
B6 +

בסדרכמוסה

בסדרכמוסותסופהרב תמצית תה ירוק

Spatone ספאטון
נוזליספאטון ברזל נוזלי

טעם טבעי בלבד )לא 
בטעם תפוח(

עדנה
בסדרכמוסותעדנה אנ-ליקובקטר

בסדרכמוסותעדנה ג'יגה

בסדרכמוסותפיקס אדרנל

בסדרכמוסהוירומיזין

בסדרכמוסותרי דרנל

בסדרכמוסותפרו דרנל

בסדרכמוסהמור

בסדרכמוסהשושנה

בסדרכמוסותקומפלקס אצות

פלוריש
בסדרכמוסה צמחיתפלוריש אוקסימג

בסדרכמוסה צמחיתפלוריש קרבופלור

פתילות
בסדרכל הסוגיםפתילות

צוף גלובוס
בסדרצנצנתאון מל

בסדרצנצנתאיזימל

בסדרצנצנתאנרג'ימל

בסדרצנצנתבונכומל

בסדרצנצנתגסטומל

בסדרצנצנתגרונמל

בסדרצנצנתויטמל

בסדרצנצנתוירמל

בסדרצנצנתחיזוקמל

בסדרצנצנתליידימל יום או לילה

בסדרצנצנתלייף מל

בסדרצנצנתמנגימל

בסדרצנצנתסידמל

בסדרטיפותפלורמל

בסדרצנצנתצחמל

תרימה ורה
בסדרכמוסה צמחיתתרימה ורה כורכומין

בסדרכמוסה צמחיתתרימה ורה פוסטי

I Herbs
בסדרכמוסהאלואה

בסדרטיפותוליריאן 100 מ"ל

בסדרכמוסותוליריאן 

בסדרכמוסהמגה טק 520

טיפותתמצית סטיביה
בסדר - יש להתייעץ 

עם רב

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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חששות חמץ וקטניות בדברים שאינם מיני מאכל, במוצרי היגיינה וקוסמטיקה
דברים שאינם מיני מאכל

יש לקנות ללא אבקה. האבקה היא עמילן דגן או קטניותכפפות מטבח

לא ללקק בגלל עמילן חמץ או קטניותבולים

בחלקם יש עמילן דגן או קטניות: אין להשתמש בפסח אא"כ ידוע שזה ללא עמילןבלונים

ראה פלסטלינהבר בצק

יש לשטוף היטב לפני השימוש עם מים קרים בגלל, ציפוי עמילן דגן או קטניותגומיות לקוביות בשינים

גחלים/פחמים
גחלים רגילים לא מעובדים )כל אחד בגודל שונה( - בסדר גחלים מעובדים, כל הגחלים באותו גודל - לא להשתמש 

בפסח, הם מעובדים בדרך כלל עם אלכוהול.

כל הסוגים ללא טעמים הם בסדרחוט דנטלי

או עם כשרות או לבדוק שאינו מכיל: שיבולת שועל, אלכהול וויטמין E. )ראה רשימת רכיבים להלן(.מגבונים

לא צריך כשרות. יש להשתמש בחדש לפסחמסיכות

לא ללקק בגלל עמילן דגן או קטניותמעטפות

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן דגן או קטניות.מפות ניילון

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן דגן או קטניות.מפיות

חייב כשרות בגלל רכיבי דגן ורכיבים מן החי.משחת שיניים

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן דגן או קטניות.נייר מטבח

עשוי מדגן, יש למכור לפני פסח. )נבדק שהוא עדיין ראוי למכאל אדם!(פלסטלינה

ללא דגן, עשוי להכיל קטניות, יש להרחיק מאוכלפלסטלינה ללא גלוטן

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן דגן או קטניות.צלחות נייר

חייב כשרות בגלל רכיבים מן החי, ורכיבי דגן.שפטונים

Adwe

Aim

Aqua Fresh

Arm and Hammer

Baby Orajel

Biotenne

 Colgate

 Wisp :סוגים שונים בסדר חוץ מ 
on the Go

Colgate Phos-Flur

Colgate Prevident 5000 Plus

מאושר לפסח אבל מכיל רכיבים מן 
החי - אין להשתמש

Colgate Prevident Varnish

מאושר לפסח אבל מכיל רכיבים מן 
החי - אין להשתמש

Crest

Fresh N Brite

Freshguard

Jason

כשרות OU לימות השנה, לא מכיל 
דגן, אבל OU לא מאשרים לפסח

Native

Optic White

Orajel

Pepsodent

Schmidts

Sensodyne

Smartmouth

Super Smile

The Natural Dentist

TheraBreath

Toms of Maine

Tri Oral

Dentek

Glide

Listerinne

Oral B

Stimudent

Super Smile

The Natural Dentist

Toms of Maine

Toms of Maine

Tri Oral

רשימת משחות שיניים מאושרים:
* לכתחילה עדיף משחת שיניים עם השגחה מיוחדת לפסח אם אפשר

חוט דנטלי מאושרים: כל חוט דנטלי ללא טעמים



רשימת תוספי מזון ומוצרים 10

עלול להכיל רכיבי דגן, ורכיבים מן החי יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל אודם
מיני דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם איפור
כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

אסור כל השנה )איסור קעקוע( הנקרא גם דרמו-פיגמנטציה או מיקרו-פיגמנטציה. אסור  - איפור קבוע
ראה שו"ת שבט הלוי ח"י סימן קל"ז, שו"ת מנחת אשר ועוד.

עלול להכיל רכיבי דגן. יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה בושם ודאודורנט
רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה וכו'( מטעמי צניעות וחששות חציצה, מומלץ כל השנה ג'ל לצפרניים
לא להשתמש בלק צפרניים

עלול להכיל רכיבי דגן. יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה דאודורמט
רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם חומר להסרת לק/ג'ל צפרניים
כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה וכו'( מטעמי צניעות וחששות חציצה, מומלץ כל השנה לק צפרניים
לא להשתמש בלק צפרניים

עשוי בדרך כלל מחלבון חיטה יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי מחזק צפרניים
דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם משחת ידיים
כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או סבון
לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולץ שועל וכו'( יש לקנות עם סומק
כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם עיניים
כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( מטעמי צניעות צבע אקרליל לצפרניים
וחששות חציצה, מומלץ כל השנה לא להשתמש בלק צפרניים

עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או שמפו
לבדוק ברכיבים שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(

מוצרי היגיינה וקוסמטיקה
נהגו להדר בפסח מכמה טעמים להשתמש רק במוצרי היגיינה שאינם מכילים חמץ.

)ראה פסקי תשובות  תמ”ב הערה 5, תשובות והנהגות פסח, ועוד(
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AdweBlush

AdweLipstick

AdweTransparent Lip Gloss

AdweDeodorant

Afterglow Cosmeticsמאושר

Ahava
קרם לחות וקרם רגליים, לא מאושרים, שאר 

המוצרים בסדר

Aimמשחת שיניים מאושר

Aneley Cosmetics
עיפרון לעין ועיפרון לשפתיים לא מאושרים, שאר 

המוצרים מאושרים

Aqua Freshמשחת שיניים מאושר

AramisHours high performance spray 24

AramisHours high performance stick 24

AramisBody shampoo on a rope

AramisHair Contrller

AramisInvigorating Body shampoo

AramisKiton Shower gel

AramisProtein Hair gel

Arien LauderCream Eyeshadow

Arien LauderFleur de Peony Body Cream

Arien LauderFloarl Illumating Pressed Powder

Arien LauderLip Gloss

Arien LauderPretty Bronze powder

Arien LauderRose body wash

Arien LauderRose de grasse roll on

Arien LauderRose de grasse perfume

Arien LauderRose lip conditioner

Arien LauderRose revitaling facial

Arien LauderThe mini lipstick

Arien LauderWet/dry eyeshadow

Arm and HammerDry Spray

Arm and HammerDeodorant

Arm and HammerEssentials

Arridדאודורנט בסדר

ArridDeodorant

Avedafeed my lips

מוצרי קוסמטיקה שנבדקו ונמצאו בסדר לשימוש בפסח
על מנת לבדוק שאין רכיבי דגן במוצרי קוסמטיקה, יש לבדוק ברכיבים של המוצר שאינו מכיל את הרכיבים הבאים:

 Alcohol, avena sativa, barley, beta glucan, cyclodextrin, dextrin palmitate, gluten, malt extract, oat, vegetable protein,
.wheat, maltodextrin, rye, secale cereale, tricitum vulgare, prolamine, yeast extract, vitamin e, tocopherol

alcoholעלוי להיות מדגן

avena sativaשיבולת שועל

barley extractתמצית שעורה

beta glucanעשוי בדרך כלל מסובין דגן

cyclodextrinעשוי בדרך כלל ממיני דגן

 dextrinעשוי בדרך כלל ממיני דגן

dextrin palmitateעשוי בדרך כלל ממיני דגן

glutenעשוי מדגן

ethyl alcoholאלכוהול, ייתכן ממיני דגן

malt extractעלול להחות עשוי משעורה

maltodextrinעשוי בדרך כלל ממיני דגן

oat amino acidsשיבולת שועל

oat beta glucanעשוי משיבולת שועל

oat extractתמצית שיבולת שועל

oat flourשיבולת שועל

prolamineעשוי בדרך כלל ממיני דגן

secale cerealeשיפון

sodium lauroyl oatעשוי משיבולת שועל

speltכוסמין

tocopherol acetateעלול להיות מחיטה

triticum vulgareחיטה

vegetable proteinעלול להיות עשוי  ממיני דגן

vitamin Eעלול להיות מחיטה

wheat branסובין חיטה

wheat germנבט חיטה

wheat proteinחלבון חיטה

wheat proteinחלבון חיטה

wheat starchעמילן חיטה

yeastעלול להיות עשוי  ממיני דגן

רשימת רכיבי דגן במוצרי קוסמטיקה הרוצה לבדוק לבד מוצר קוסמטיקה 
מסויים לא מכיל רכיבי דגן, יש לבדוק שאינו מכיל רכיבים הבאים:

המצורים הבאים נבדקו ומאושרים לפסח תשפ"ב: * מטעמי צניעות, יש לשמור על איפור וביסום עדין

המוצרשם החברההמוצרשם החברה
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Avedagloss lips

Avedalip saver

Avedanourish mint lip

Avedauruku lip

Axeדאודורנט, סבונים, מרכך ושמפו מאושר

Axeדאודורנט בסדר

Axeמרכך בסדר

Axeשמפו בסדר

AxeDeodorant

BeccaBlacknight radiance

Beccaever matte

Beccafirst light

Beccaliptuitive

Beccaliquid crystal lip

Beccamineral blush

Beccashimmering skin

Beccaskin love

Beccasunlit bronzer

Beccaultimate coverage

Beccaunder eye

Blincboxy charm

Blinceyebrown mousse

Blinceyebrown pencil

Blincgel eyeliner

Blincglow & go cream

Blincliquid eyeliner

Blinclong lash serum

Blincoriginal mascara

Blincsemi-permanent eyeliner

Blincthe rare gem palette

Blincultra-thin liquid eyeliner

Blistex
אולטר ריצ' וחמש כוכבים לא מאושרים, השאר 

מאושר

Bobbi Brownart stick liquid

Bobbi Browncreamy color for lips

Bobbi Browncreamy lip color

Bobbi Browncreamy matte lip color

Bobbi Browncrushed lip color

Bobbi Browncrrusher liquid lip

Bobbi Brownextra lip tint

Bobbi Brownhigh shimmer lip gloss

Bobbi Brownlip balm

Bobbi Brownlip color

Bobbi Brownlip crayon

Bobbi Brownlip gloss

Bobbi Brownlip pencil

Bobbi Brownlip sheer

Bobbi Brownluxe defining lipstick

Bobbi Brownluxe lip color

Bobbi Brownluxe liquid lip

Bobbi Brownluxe matte lip

Bobbi Brownluxe metal lip

Bobbi Brownluxe prismatic lip

Bobbi Brownmetallic lip

Bobbi Brownnourishing lip

Bobbi Brownpot rouge for lips

Bobbi Brownrich lip color

Bobbi Browntinted lip balm

Bobbi Brown blush

Bobbi Brownshimmer blush

Bobbi Brownnail polish

Bobbi Brownshimmer nail polish

Bobbi Brownlong wear gel eyeliner

Bobbi Brownluxe eyeliner

Bobbi Brownperfectly defined gel eyeliner

Boitherm
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

BorgheseActive Booster Serum

BorgheseAdvanced Fango Active

BorgheseAdvanced Fango Delicative

BorgheseBagno Di Vita Shower Gel

BorgheseCrema Saponetta

BorgheseCura Di Vita SPF 15

BorgheseCura Forte Moisturizer

BorgheseDeep Hydration Mask

BorgheseEfetto Tonic

BorgheseFango Mask

BorgheseFluido Eyes

BorgheseGel Delicato

BorgheseInstafirm

BorgheseIntensive Age

BorgheseOcchi Eye

BorghesePower C Serum

BorgheseRadiante Renew Night Crème

BorgheseRadiante Mask

BorgheseRestorative Mask

BorgheseRinfrescante Polish

BorgheseSplendide Hand Crème

BorgheseTrinted Moisturizer SPF 20

BorgheseTono Body Crème

Brutדאודורנט מאושר

Brutcologne

Brutsplash on

BrutDeodorant

Bull Dogדאודורנט בסדר

Bull DogDeodorant

Burberryblush edp

Burberrybrit for women

המוצרשם החברההמוצרשם החברה
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Burberrymy burberry edt

BurberryBlush EDP

BurberryBrit EDP

BurberryEDT

BurberryLondon

BurberryWeekend

Cacharel
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Calvin KleinEscape for Women

Careline Cosmeticsme perfumed

Careline Cosmeticspretty you

Careline Cosmeticsblusher color blush

Careline CosmeticsGirls roll on  spray and stick

Careline Cosmeticspretty you pink and white body lotion

Careline Cosmetics zero deodorant spray

Careline Cosmeticszero deodorant roll on

Careline CosmeticsBB cream

Careline Cosmeticsblush

Careline Cosmeticsbronzer

Careline Cosmeticseye inkliner gel

Careline Cosmeticseye shadow set

Careline Cosmeticseyebrown pencil brown and beige

Careline Cosmeticsfix and go powder

Careline Cosmeticsfoundation

Careline Cosmeticsfull coverage concealer

Careline Cosmeticsmakeup set

Careline Cosmeticsmascara la diva

Careline Cosmeticsmascara enigma

Careline Cosmeticsprimer

Careline Cosmeticssetting spray

Careline Cosmeticsanti gravity cream

Careline Cosmeticsbody lotion me

Careline Cosmeticsface wash blue

Careline Cosmeticsmakeup remover 2 phase

Careline Cosmeticscleansing milk

Careline Cosmeticsmakeup remover wipes

Careline Cosmeticsmoist reserve

Careline Cosmeticsmulti effect

Careline Cosmeticsoil free moisturizer

Careline Cosmeticsperfect care

Careline Cosmeticspower C

Careline Cosmeticsrevival 55+

Careline Cosmeticsyoung

Careline Cosmeticsurban defense

Careline Cosmeticsface toner dry/normal

Careline Cosmeticssplash

Careline Cosmeticsskin booster

Careline Cosmeticshemp -  oil

Careline Cosmeticseverlast lip color 701,703,706-711,713-717,720

Careline Cosmeticsspark gloss lipstick 901,903-908,911,912

Careline Cosmeticscolor matt

Careline Cosmeticscolor code

Careline Cosmeticsneca 7 bar soap

Careline CosmeticsMe Classic Deodorant

Careline CosmeticsFloral Deodorant

Careline CosmeticsMystique Deodorant

Careline CosmeticsMusk Deodorant

Careline Cosmeticspretty you pink and white body deodorant

Careline Cosmeticszero deodorant roll on

Careline Cosmetics zero deodorant spray

Chapstick Classic

ChapstickLip Butter

ChloeEDP

CliniqueAlmost lipstick

Cliniquebutter shine lip

Cliniquecartrigde pencil for lips

Cliniquechubby plump

Cliniquechubby stick

Cliniquedifferent lip

Cliniquehigh shimmer lip gloss

Cliniqueeven better pop

Cliniquehigh impact lip

Cliniquelong last soft

Cliniquemoisture surge

Cliniquepop laquer

Cliniquepop lip shadow

Cliniquepop liquid matte

Cliniquepop matte

Cliniquepop oil

Cliniquepop reds

Cliniquepop splash

Cliniquequickliner for lips

Cliniquesweet pots

Cliniquetake the day off makeup remover

Cliniquearomatics elixir

Cliniquehappy heart

Cliniquehappy wealth

Cliniquehint of citrus

Cliniqueblushing blush

Cliniqueblushwear

Cliniquegradient powder blush

Cliniquesoft pressed powder blusher

Cliniquea different nail enamel

Cliniquewater resistant eyeliner

Coachfloral blush

Colgateמי פה ומשחת שיניים בסדר

ColourPopכולם בסדר חוץ מחלב פנים שיבולת

Coluregel eyeliner

המוצרשם החברההמוצרשם החברה
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Crestrinse

Crestמשחת שיניים מאושר

Crestwhitening

Degree Girlדאודורנט בסדר

Degree GirlDeodorant

Degree MenDeodorant

Degree Womenדאודורנט בסדר

Degree WomenDeodorant

Dermablend
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

 Donna Karenbe delicious

 Donna Karenbig apple saop

 Donna Karencashmere mist

 Donna Karen dkny

 Donna Karennail laquer

Doveדאודורנט בסדר

Doveמרכך בסדר

Doveשמפו בסדר

DoveDeodorant

Dri Ideaדאודורנט בסדר

Dri IdeaDeodorant

Elf Cosmetics
 Lash Extending Mascara, :כולם בסדר חוץ מאלו
 Mascara primer, Volumizing mascara, Wrinkle

refiner

Estee LauderAzuree d'or

Estee Lauderbeautifull belle

Estee Lauderbeautifull perfumed

Estee Lauderbeautifull solid

Estee Laudermodern muse

Estee Lauderpleasures eau

Estee Lauderpleasures intense

Estee Lauderpleasures perfume pencil

Estee Lauderpleasures perfumed body lotion

Estee Lauderpleasures solid perfume

Estee Lauderwhite linen

Estee Lauderyouth drew

Estee Lauderblush

Estee Lauderbronze g-oddes exotic

Estee Lauderbronze g-oddes sunblush

Estee Laudergenuine glow blushing cream

Estee Lauderpure color blush

Estee Lauderpure color envy blush

Estee Laudersignature silky blush

Estee Lauderthe estee edit blush

Estee LauderLc gel nail

Estee Laudernail laquer

Estee Lauderpure color jewel finish

Estee Lauderpure color nail laquer

Estee Laudercourreges eyeliner

Estee Lauderdouble wear eyeliner

Estee Lauderpure color eyeliner

Estee Laudervictoria beckman  eyeline

Esther Fogelgel eyeliner

Faigy Cosmeticsgel eyeliner

Five Dar Deodorantדאודורנט בסדר

Free & Clearדאודורנט בסדר

Free & Clearמרכך בסדר

GA-DEicon french

GA-DEicon pearl

GA-DEicon roses

GA-DEicon vanilla

Garnier
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Gilette MenDeodorant

Gilletteדאודורנט בסדר

Giogio Armani
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Glam GlowBerryglow Mask

Glam GlowBright Mask

Glam GlowBubblesheet Mask

Glam GlowGalacticcleanse Cleanser

Glam GlowGlowsetter Spray

Glam GlowPlumprageous Lip

Glam GlowSupercleanse Cleanser

Glam GlowSupermatiffy Primer

Glam GlowSupermud

Glam GlowSuperwatergel Moisturizer

Glam GlowYouthmud Glow Treatment

Glam GlowSupersmooth Scrub

Gucciguilty

Head and Shouldersשמפו בסדר

Herpecin-Llip ointment

Ivoryדאודורנט בסדר

IvoryHint of Oatmael :כל דאודורנט חוץ מ

Jack BlackJB Eau De Parfum

Jimmy ChooL'eau EDT

Johnsonsכל השמפו בסדר חוץ מוונילה שיבולת שועל

Keratase
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Kiehls
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Kirklandמרכך בסדר

Lab SeriesAnti Age Lotion

Lab SeriesDaily Rescue Lip Balm

Lab SeriesRose 31 Conditioner

LacostePour Elle sparkling

Lancome
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Laroche-Posay
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Lip ChicLipstick sealer

המוצרשם החברההמוצרשם החברה
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L'oreal
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Lypsyllip ointment

Maccasual color lip

Macdare to wear lip

Macdazzle lip

Macfrost lip

Macglaze lip

Macglow play lip

Macgrand illusion glossy liquid

Machint of colour lip

Machuggable lip

Maclip erase

Maclip pencil

Maclip srubtious

Maclipgelee

Maclipglass lip gloss

Maclipglass pencil

Maclipmix

Macliptensity

Maclove me lip

Maclustre lip

Macmatte lip

Macmattene lip

Macmetalic lip

Macoh sweetie

Macpatent paint lip

Macpatentpolish lip

Macpowder kiss lip

Macpowder kiss liquid lip

Macprep lip

Macpro longwear lip

Macretro matt lip

Macsatin lip

Macsheen supreme lip

Macshot of colour lip

Macslimshine lip

Mactendertalk lip

Mactricolour lip

Macultimate lip

Macvamplify lip

Macvelvetrease lip

Macversicolour varnish lip cream

Macblush

Macblush ombre

Maccremeblend blush

Macextra dimension blush

Macglow play blush

Macmineralize blush

Macpro longwear blush

Macsheertone blush

Macsheertone shimmer blush

Macnail laquer

Macstudio nail laquer

MacMixing Medium  eyeliner

Marc JacobsDaist Dream Forever

Marc JacobsEau So Fresh

Marc JacobsDaisy Dream EDT

Marco PriveeLiquid Face Makeup :כולם בסדר חוץ מ

Mary KayChromafusion blush

Mary Kayeyeliner

Matrix
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Maybelline
 Great lash, Instant :כולם מאושרים חוץ מאלו
age, super stay, city kids, total temptation

Mennen Speed StickLady Speed Stick

Michael KohrsFabulous Body Lotion

Michael KohrsBronze Powder

Michael KohrsGorgeous Body Lotion

Michael KohrsLeg Shine Stick Shimmer

Michael KohrsLip Luster

Michael Kohrsnail laquer

Michael KohrsSilky Body Lotion

Michael KohrsWonderlust Body Lotion

Michael KohrsWonderlust Body Oil

Mineraz.)איפור מינרלי - אבקות, בסדר )לא לשבת

Mineraz)אודם בסדר )לא בשבת

Mizani
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Model In A BottleLipstick sealer

Model In A BottleOriginal Setting Spray

Nativeדאודורנט בסדר

NativeDeodorant

Natural Icelip ointment

Neutrogenacheeky wink blush

Neutrogenahealthy skin blush

Neutrogenagel eyeliner

Neutrogenakohl eyeline

Neutrogenanourishing eyeliner

Neutrogenaprecision liquid eyeliner

Nivealip ointment

Niveanivea for men

Niveanivea soft

Niveacream

Niveabody wash

NiveaLip Care

Norwegian FormulaLip Moisturizer

Old Spiceדאודורנט בסדר

Old SpiceDeodorant

המוצרשם החברההמוצרשם החברה



רשימת תוספי מזון ומוצרים 16

Palmoliveסבון מוצק בסדר

Pantene Gold Seriesמרכך בסדר

Pantene Prodry shampoo

PC ProfilesBrightening CC Cream :כולם בסדר חוץ מ

Pepsodenthמשחת שיניים מאושר

PhilosopphyNature in A Jar Moisturizer

PhilosopphyNature in A Jar Cleanser

PhilosopphyNature in A Jar Gentle Warming

PhilosopphyNature in A Jar Shower Oil

PhilosopphyNature in A Jar Body Lotion

 Posh Pampering
Cosmetics

כל קוסמטיקה בסדר

Ralph Lauren
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Redken
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Remedies Cosmeticsgel eyeliner

Revloncolorstay overtime lip color

Revloncolorstay ultimate liquid lipstick

Revloncolorstay makeup

Revlonovertime lipcolor

Revlonplumping lip

Revlonultimale lip

Revlonultimate suede lip

Revloncolorburst lip

Revlonhd matte lip

Revlonhd matt metalic lip

Revlonhd hyper matt lip

Revlonhd lip ultra gel

Revlonkiss cushion lip

Revlonsuper lustrous lip

Revloncolorstay lipliner

Revlonkiss balm

Revloncolorstay pressed powder

Revloncolorstay eyeliner

Revlonso fierce eyeliner

Revloncolorstay crystalize eyeliner

Revloncolorstay skinny liquid liner

Revlonall in one mascara

Revlonultra volume mascara

Revlonsuper lenght mascara

Revlonmascara volume + lenght

Revlonmascara multiplier

Revlonvolumazing mascara

Revlonso fierce mascara

Revlonbrown pencil and gel

Revloncolorstay brown crayon/pencil/fiber

Revloncolorstay creme eyeshadow

Revloncolorstay 16hr eyeshadow

Revloncolorstay look book pallet

Revlonphotoready kajal eyeliner

Revlonphotoready makeup

Revloncandid makeup/concealer/powder

Revlonpowder blush

Revlonphotoready redness pen

Revlonphotoready dark spots pen

Revloncolorstay concealer

Revlonphotoready color corect primer

Revlonphotoready eye primer

Revlonphotoready perfecting primer 

Revlonphotoready prime plus perfecting

Revlonnew foundation brush

Revlonnew blush brush

Revlonendless glow highliter

Revlonhighliter skin light

Right Guardדאודורנט בסדר

Right GuardBody wash

Right Guardדאודורנט בסדר

Right GuardDeodorant

Rockland Cosmeticsdeo zero roll and spray

Rockland Cosmeticsfor girls deodorant

Rockland Cosmeticsme deodorant classic

Rockland Cosmetics
 neca 7 body wash aloe and green tea, rose

and jasmine, chamomile

Rockland Cosmetics
 neca 7 body wash cucumber and lime,

coconut and jasmine

Rockland Cosmetics
 neca 7 body wash vanilla musk, vanilla

almind, lavender

Rockland Cosmeticsneca 7 conditioner normal/dry

Rockland Cosmetics
 neca 7 shampoo normal, dry, 2 in 1, for men

3 in 1

Rockland Cosmeticsneca 7 shampoo grapefruit and mint

Rockland Cosmeticsneca 7 bar soap kids, classic and rose

Rockland Cosmeticspretty you body lotion white, pink

Rockland Cosmeticspretty you deodorant white, pink

Rodin Olio LussoMermaid Luxury Liquid

Secretדאודורנט בסדר

Secretדאודורנט בסדר

SecretDeodorant

Sensodynepronamel fluoride rinse

Sensodyneמשחת שיניים מאושר

Sensodyne

Shain Dee Cosmeticsgel eyeliner

Skinceuticals
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Smashboxcreamy eyeliner

Smashboxlimitless eyeliner

Smashboxlongwear eyeliner

Softsheen Carson
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

המוצרשם החברההמוצרשם החברה



Speed Stickדאודורנט בסדר

StaticBrow Master

StaticCarol Lipstick

StaticClear Lipstick

StaticDaniella Lipstick

StaticDebbie Lipstick

StaticDina Lipstick

StaticEve Lipstick

StaticForever Eyeliner

StaticMakeup Finishing

StaticMali Lipstick

StaticMichelle Lipstick

StaticPro Volume Mascara

StaticRebecca Lipstick

StaticSarah Lipstick

StaticShay Lipstick

StaticSheva Lipstick

StaticSophia Lipstick

StaticSue Lipstick

StaticTara Lipstick

Suaveדאודורנט בסדר

Suaveמרכך בסדר

SuaveDeodorant

SuperlanLip Tube

SureDeodorant

Therabreath

Tom Ford Beautyblack orchid

Tom Ford Beautyvelvet orchid

Tommy HilfingerAll Over body spray

Tommy HilfingerAntiperspirant deodorant stick

Tommy Hilfingerbody wassh

Tommy Hilfingergirl over body spray

Tommy Hilfingergirl energizing body wash

Tommy Hilfingerimpact grooming oil

Tommy Hilfingerpeach blossom body wash

Tommy Hilfingertommy girl body lotion

Tommy Hilfingertwinkling lip shine

Toms of Mainsדאודורנט בסדר

Toms of MainsDeodorant

Too Facedbetter than S eyeliner

Too Facedglitter pop eyeliner

Tri Oralמי פה ומשחת שיניים בסדר

Trish McEvoygel eyeliner

Vanicreamדאודורנט בסדר

VanicreamDeodorant

VanicreamLip Protectant

 VaselinTherapy

 Vaselinמאושר

Versacebright crystal

Vichy
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

Victor & Rolf
האלכוהול בסדר, אבל יש לבדוק שאינו מכיל את 

שאר הרכיבי דגן המוזכרים מעלה

ZegnaEssenze Exfoliating Body Bar
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