
 בעולם מלא בהבטחות
אני סומכת על ד״ר פישר

קרן פלס

  מארזי שי
לעובדים וללקוחות



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

 SUPER FUN

₪14990 בלבד! )במקום ₪336(

ערכת הפינוקים האולטימטיבית לכל המשפחה!
מושלמת כשי לחג או כמתנה בנופש חברה.

 הערכה כוללת תכשירים איכותיים לכל אחד מבני המשפחה לשימוש יומיומי,
לטיול או לחופשה.

 

הערכה ארוזה בצידנית איכותית 
וקלה לנשיאה הכוללת:

 • אולטרסול קידס תחליב הגנה לגוף
SPF50, 250 מ״ל

 ,SPF50 אולטרסול ספריי הגנה שקוף •
200 מ״ל

 • אולטרסול קרם הגנה לפנים
SPF50, 75 מ״ל

 • אלכו-ג'ל במתלה מדליק לתיק,
30 מ״ל

• אלכו-ג'ל wipes מגבונים הגיינים 
לידיים, 20 אריזות אישיות

• ג׳נסיס מגבונים עדינים להסרת איפור
• אפקטיב קר קרם גוף, 700 מ"ל

• אפקטיב קר קרם ידיים, 150 מ"ל
• אפקטיב קר תרחיץ פנים, 180 מ״ל

 • קמיל אל סבון היגייני לידיים ולגוף,
1 ליטר



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

BABY CLASSIC

₪9990 בלבד! )במקום ₪195(

מזל טוב! העובדים מרחיבים את המשפחה?
כבר למעלה מ-50 שנה ד"ר פישר מלווה בנאמנות את התינוקות בישראל ומזמין 

אתכם לפנק את העובדים במגוון רחב של תכשירים המספקים את הבסיס הָּבדּוק 
להתחלה החדשה! 

התכשירים מגיעים בתיק החתלה מעוצב, גדול ופונקציונאלי עם מספר רב של תאים, 
פנימיים וחיצוניים לנוחיות מקסימאלית! 

תיק יולדת מעוצב עם מגוון
תכשירים לרך הנולד הכולל:

• קמיל בלו סנסיטיב משחת החתלה 
לתינוק, 120 גרם

• קמיל בלו סנסיטיב אל סבון לתינוק, 
500 מ"ל

• קמיל בלו סנסיטיב שמפו אל דמע 
לתינוק, 500 מ"ל

• קמיל בלו סנסיטיב תחליב גוף לתינוק, 
500 מ"ל

• קמיל בלו סנסיטיב מגבונים לתינוק, 
120 יחידות

• קמיל בלו מגבונאף לתינוק, 30 יחידות
• קרמאף לתינוק, 30 גרם



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

BABY PREMIUM

₪14990 בלבד! )במקום ₪355(

מזל טוב! העובדים מרחיבים את המשפחה?
כבר למעלה מ-50 שנה ד"ר פישר מלווה בנאמנות את התינוקות בישראל ומזמין 

אתכם לפנק את העובדים במגוון רחב של תכשירים המספקים את הבסיס הָּבדּוק 
להתחלה החדשה! 

התכשירים מגיעים בתיק החתלה מעוצב, גדול ופונקציונאלי עם מספר רב של תאים, 
פנימיים וחיצוניים לנוחיות מקסימאלית! 

תיק יולדת מעוצב עם מגוון 
תכשירי פרימיום לרך הנולד 

הכולל:
 • קמיל בלו NATURE משחת החתלה

100 גרם
• קמיל בלו NATURE אל סבון ושמפו 

לתינוק, 400 מ"ל
 • קמיל בלו NATURE קרם גוף לתינוק,

400 מ"ל
 • קמיל בלו סנסיטיב קרם פנים לתינוק,

75 מ"ל
• קמיל בלו סנסיטיב מגבונים לתינוק 

TO-GO, 30 יח' 
• רביעיית מגבוני קמיל בלו, 64*4 יח'

• קמיל בלו מגבונאף, 30 יח'
• אמול נטורל שמן רחצה טיפולי, 200 מ"ל
• אלכו-ג'ל במתלה מדליק לתיק, 30 מ"ל

• אולטרסול בייבינטורל קרם הגנה 
לתינוק +SPF50, 30 מ"ל
• קרמאף לתינוק, 30 גרם



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

FAMILY BOX

₪9990 בלבד! )במקום ₪255(

המתנה האולטימטיבית לכל המשפחה!
מושלמת כשי לחג או כמתנה בנופש חברה.

 הערכה כוללת מוצרים איכותיים לכל אחד מבני המשפחה לשימוש יומיומי,
לטיול או לחופשה.

 

הערכה ארוזה בקופסת קרטון 
מעוצבת הכוללת:

 • אולטרסול קידס תחליב הגנה לגוף
SPF50, 250 מ״ל

 ,SPF50 אולטרסול ספריי הגנה שקוף •
200 מ״ל

 ,SPF50 אולטרסול קרם הגנה לפנים •
75 מ״ל

 • אלכו-ג'ל במתלה מדליק לתיק,
30 מ״ל

• אפקטיב קר קרם גוף, 700 מ"ל
• אפקטיב קר קרם ידיים, 150 מ"ל

 •  אפקטיב קר תרחיץ פנים,
180 מ״ל

 • קמיל אל סבון היגייני לידיים ולגוף,
1 ליטר

*בהזמנה של 500 יח' ומעלה ניתן לקבל 
את הערכה מודפסת עם לוגו החברה



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

 ULTRASOL KIT

₪4990 בלבד! )במקום ₪95(

לא יוצאים לנופש חברה או לחופשה ללא ד״ר פישר אולטרסול!
המותג המוביל בהגנה משמש.
כי על בריאות לא מתפשרים!

מארז נשיאה הכולל:
 ,SPF50 אולטרסול ספריי הגנה שקוף •

200 מ״ל
 ,SPF50 אולטרסול קרם הגנה לפנים •

75 מ״ל
• ג'ל אלוורה, 100 מ"ל



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

SUMMER KIT

₪5990 בלבד! )במקום ₪110(

לא יוצאים לנופש חברה או לחופשת חג ללא ד״ר פישר אולטרסול!
המותג המוביל בהגנה משמש.
כי על בריאות לא מתפשרים!

מארז נשיאה הכולל:
 ,SPF50 אולטרסול ספריי הגנה שקוף •

200 מ״ל
 • אולטרסול קידס ספריי הגנה שקוף 

SPF50, 200 מ״ל
• אלכו-ג'ל לשמירה על היגיינת הידיים, 

60 מ"ל



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

LADY BOX

₪11990 בלבד! )במקום ₪485(

מחפשים מתנה ליום האישה? פינוק ליום האם? שי לעובדת מצטיינת?
הערכה שכל אחת תשמח לקבל!

 ד"ר פישר GENESIS הינה סדרת אנטי-אייג'ינג מתקדמת מסוגה המשלבת למעלה
מ- 50 שנות מומחיות דרמטולוגית יחד עם מומחיות מדעית מהשורה הראשונה 

בפיתוח תכשירים להגנה משמש.

הערכה ארוזה בקופסת קרטון
מעוצבת הכוללת:

,SPF30 ג׳נסיס דיגיטל אייג׳ קרם יום מגן • 
50 מ״ל

• ג׳נסיס דיגיטל אייג׳ קרם לילה משקם 
לכל סוגי העור, 50 מ״ל

 • ג׳נסיס ספא חמאת גוף מועשרת
וניל-פטצ׳ולי, 250 מ״ל

• ג׳נסיס ספא מוס רחצה קטיפתי 
בניחוח וניל-פטצ׳ולי, 150 מ״ל

• ג׳נסיס ספא קרם ידיים , 100 מ״ל
 • אלכו-ג׳ל במתלה מדליק לתיק,

30 מ״ל



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

DIGITAL AGE

₪11990 בלבד! )במקום ₪480(

מחפשים מתנה ליום האישה? פינוק ליום האם? שי לעובדת מצטיינת?
 האם קרם הפנים שלך מגן עלייך גם מקרינת מסכים דיגיטליים?

הדור החדש בהגנה על עור הפנים!
 סדרת GENESIS DIGITAL AGE, פיתוח חדשני ופורץ דרך ממעבדות המחקר של

ד״ר פישר, המסייעת בהגנה מפני הזדקנות מוקדמת של העור שמקורה גם באור הכחול.

הערכה ארוזה בקופסת קרטון
מעוצבת הכוללת:

,SPF30 ג'נסיס דיגיטל אייג' קרם יום מגן • 
50 מ״ל

• ג'נסיס דיגיטל אייג' קרם לילה משקם 
לכל סוגי העור, 50 מ״ל

• ג'נסיס דיגיטל אייג' פריימר סרום לכל 
סוגי העור, 30 מ״ל



המחיר לא כולל משלוח לבית הלקוח.
כולל הפצה לנקודה מרכזית.

יתכנו שינויים בתכולת המארז תוך שמירה על 
שוויו הכספי ותמהיל המוצרים בו.

FIRST AID

₪2990 בלבד! )במקום ₪50(

רוצים להראות לעובדים שאתם דואגים לבריאותם בבית ובמשרד?
ערכת עזרה ראשונה של ד"ר פישר ואיחוד הצלה המתאימה לשימוש לבית, לרכב, 

לחופשה ולמשרד ומכילה ציוד בסיסי למענה ראשוני לפציעות.

הערכה ארוזה בקופסת מתכת 
הכוללת:

• פולידין תמיסה לחיטוי, 20 מ"ל
• אלכו-ג'ל לשמירה על היגיינת הידיים, 

60 מ"ל
• פדי גאזה

• פלסטרים
• דבק רפואי

• אגד
• תחבושת אלסטית



בד"ר פישר משלבים למעלה מ-50 שנות ניסיון, מחקר וידע רפואי בינלאומי כדי לפתח את התכשירים המתקדמים ביותר 
לבריאות כל בני המשפחה. תכשירי התשלובת מיוצרים במפעלי ד"ר פישר תחת בקרת איכות קפדנית על-פי תקני הייצור 
הבינלאומיים המחמירים תוך שימוש במרכיבים מהמתקדמים, הבטוחים והבדוקים ביותר. מפעלי ד"ר פישר הינם בעלי תו 

 הפלטינה היוקרתי של מכון התקנים הישראלי המעיד על מצוינות תפעולית ועמידה ב-5 תקני איכות מחמירים:
 ייצור תכשירים קוסמטיים ואביזרים רפואיים, איכות הסביבה, בטיחות וניהול מערכות.

תכשירי ד"ר פישר הינם בעלי מוניטין בינלאומי ונמכרים בהצלחה בעשרות מדינות ברחבי העולם.

 להזמנת מתנות לעובדים ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל: 
קוסטה מורגוליס: מנהל סחר ערוץ מוסדי • נייד: 052-8573140

 costa@dr-fischer.com :דוא״ל
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5 תשלובת ד"ר פישר
ת.ד. 39071, תל אביב 6139001

www.Dr-Fischer.co.il


