
077-8885353, בנושא חיובים ניתן לפנות לטלפון: תוקף ההטבות: 10.12.21-9.1.22. לשאלות ובירורים: בנושא הטבות ניתן לפנות לשירות לקוחות לייף סטייל בטלפון: 
03-6364333. מועדון לייף סטייל ו/או ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ אינם צד לעסקה, והם אינם אחראים לפרסום ו/או לעסקה ו/או לשירות ו/או למוצר 
ובכלל זה למחיריהם, טיבם, איכותם, מועדי אספקתם וכיו"ב. כתובת המועדון: סופר-פארם, רח' שנקר 16 פינת החושלים, הרצליה פיתוח. לאובדן או גניבה חייגו 03-6364400

מק״ט: 12-85-79002 קוד צרופה: 30011501245

עושים קניות, מרוויחים חוויות

2021
עלון דצמבר 



*המוצרים המשתתפים: כובעים, צעיפים, כפפות, מטריות, גרבונים וכריות/בקבוקי חימום )לא כולל חשמלי(.
למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. בתוקף עד 9.1.22 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בחנויות בהן נמכרים מוצרים אלו. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. 

טלפון לבירורים שירות לקוחות: 077-8885353. מבצעים נוספים ללקוחות המועדון בסניפי סופר-פארם.

lifestyle.co.il

ב-% הנחה
כולל כפל הטבות

10
מגוון* פריטים לחורף



למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. *לא כולל מבצעי "קונים, מוסיפים, מקבלים". ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה. בתוקף עד 29.12.21 או עד גמר המלאי, 
המוקדם מביניהם, בחנויות בהן נמכרים מוצרים אלו. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו בכל 
אחת מחנויות הרשת. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. התמונה להמחשה בלבד. טלפון לבירורים שירות לקוחות: 077-8885353. מבצעים 

נוספים ללקוחות המועדון בסניפי סופר-פארם.

lifestyle.co.il

ומקבלים

קונים
ב-₪99 ומעלה
ממגוון* מוצרי החנות 

מוסיפים

₪3990
ליח׳

פיג׳מת חורף מפנקת
בתוספת תיק טואלט תואם למוצרי הטיפוח
שני צבעים לבחירה
S/M, L/XL מידות



https://bit.ly/3wOhMde :הסכום שנצבר יקוזז ברכישה עתידית בחנויות במחלקות אלו בתום 3 חודשי צבירה. כפוף לתקנון המבצע*

היכנסו: לפרטים 
www.lifestyle.co.il

5% צבירה
במחלקות הקוסמטיקה,
הויטמינים והאופטיקה*

בלעדי ללקוחות



*לא כולל: ארגוניות, מראות מגדילות, מכשיר לניקוי מברשות, אביזרי ניקוי, מכשיר להסרת שיער וסט מברשות.
למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. בתוקף עד 9.1.22 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בחנויות בהן נמכרים מוצרים אלו. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. 

טלפון לבירורים שירות לקוחות: 077-8885353. מבצעים נוספים ללקוחות המועדון בסניפי סופר-פארם.

lifestyle.co.il

מגוון* אביזרי 
איפור ומתכת 

20% הנחה
כולל כפל הטבות



למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. בתוקף עד 9.1.22 או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם. תוקף למימוש השובר 5 
 GIFT באתר. לאחר מכן יש לבחור תשלום באמצעות CHECK OUT-למימוש השובר באתר יש לעבור לאזור ה .CASTRO HOME שנים. ניתן לממש את השובר בחנויות ובאתר
CARD/תווי קנייה << בחר כרטיס למימוש << אמצעי תשלום באמצעות LOVE GIFT CARD << הקוד למימוש הינו 16 הספרות שבגב הכרטיס או הקוד הדיגיטלי שקיבלתם. 
כולל מבצעים והנחות. ניתן לממש שובר 1 בעסקה. ניתן לממש יתרת שובר ברכישה הבאה. לא ניתן לממש את השובר בחנויות עודפים ו/או לרכוש פרטי עודפים. לא ניתן 
לרכוש כרטיס מתנה באמצעות תו הקניה. חברי מועדון קסטרו בלבד ייהנו מצבירת נקודות בעת הרכישה עם השובר. השימוש בכפוף לתקנון הנמצא באתר קסטרו. התמונה 

להמחשה בלבד. טל"ח.

שובר לרכישה
ב-85 ₪ ₪100

לרכישת השובר ולכל הפרטים: 
lifestyle.co.il

CASTRO HOME
הרמוניה בבית בסטייל נטול מאמץ!

מגוון רחב של כלי אוכל, אביזרים לאמבטיה, 
טקסטיל, פריטי נוי וניחוחות מיוחדים







למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. בתוקף עד 9.1.22 או עד גמר המלאי, 
לפי המוקדם. כל קופון ניתן למימוש פעם אחת בלבד. אין כפל הטבות. התמונות להמחשה בלבד. ההנחות יתקבלו בהקלדת קוד 

קופון ואינן כוללות דמי משלוח. 

היכנסו: לרכישה 
www.lifestyle.co.il

A4 אלבום
כריכה קשה

48 עמודים

ב- ₪88   ₪203
ALLIFEA4 :קוד קופון

ב-40% הנחהכל האתר
ALLIFE40 :קוד קופון

ALLIFE50 :קוד קופון
ב-50% הנחה לוחות שנה



סטימצקי מציעה
מגוון ספרים

במבצע מיוחד

בתוקף מה-10.12.2021 ועד ה-09.01.2022. למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס, ישראכרט/לייף סטייל אמריקן
אקספרס בלבד. לא תקף בחנויות נתב“ג, רמון אתר האינטרנט וירידים. אין כפל הנחות. למימוש חד פעמי. ט.ל.ח

39.90₪ 
98₪ 

34.90₪ 

84₪ 

29.90₪ 
68₪ 

34.90₪ 

98₪ 

34.90₪ 
98₪ 

39.90₪ 
98₪ 



 .9.1.2022 המבצעים  תוקף   .quik.co.il/lifestyle לכתובת  להיכנס  יש  המבצעים  למימוש  ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס.  לייף סטייל פלוס  למשלמים בכרטיס 
ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המשלוח הינו כפוף למדיניות המשלוחים של בית העסק. כפוף לאזורי החלוקה המופיעים באתר. בית העסק רשאי לשנות/להפסיק 

את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתנאי המבצע. טל"ח.

quik.co.il/lifestyle :משלוח מהיום להיום או איסוף עצמי בלי לצאת מהרכב! מחכים לכם באתר

4 ב- ₪20 
במקום 4 ב-3160 ₪

קפה קר 
יטבתה

230 מ"ל | מגוון סוגים

קונפיטורת פירות
יד מרדכי

340-230 גרם | מגוון סוגים

2 ב- ₪18 
במקום 2 ב-2580 - 2980 ₪

 ₪1990
2 ב- 

במקום 2 ב-2780 ₪

אורז בסמטי  
סוגת
1 ק״ג

3 ב- ₪12 
במקום 3 ב-1770 ₪

2 יח׳ מרק נמס
אסם

30-15 גרם | מגוון סוגים

דניאלה
שטראוס

3 ב- ₪9 
במקום 3 ב-1230 ₪

88 גרם | מגוון סוגים

ונהנים ממבצעים בלעדיים
ללקוחות  

מזמינים בקוויק, מפסיקים לבזבז זמן סופר יקר

 
למימוש 

המבצעים 
היכנסו ל:

quik.co.il/lifestyle 



רשת מרפאות אסתטיקה מבית סופר-פארםרשת מרפאות אסתטיקה מבית סופר-פארם

לפיגמנטציה, אקנה, צלקות וקלפיגמנטציה, אקנה, צלקות וקמטוטים בעורמטוטים בעור

הנחההנחה

10%%ב-ב-

טיפולי פנים בלייזר

להילהיוות בטות בטוחה ביחה ביוופי שפי שלךלך  
זהזה

 ללא עלות חייגי
לפגישת אבחון

*5808

בתוקף עד 9.1.22 | המציגה אינה מטופלת היכנסו:למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד.  לפרטים 
www.lifestyle.co.il



נהנים עם ביטוח לייף דיירקט לקוחות
במחירים שיפתיעו אתכם ועד 12 תשלומים ללא ריבית!

להצעה טלפונית:
03-721-2222

עושים ביטוח רכב 
ומקבלים

חצי שנה מתנה 
בביטוח המקיף

בתוקף עד 31/12/21, לרוכשים חדשים, מקיף+חובה, בעלי עבר ביטוחי מלא ונקי, פרמיה לפני הנחות מעל 3,500 ₪, אוכ' שנוהגת עד 10,000 ק"מ בחודש

L I F E - D I R E C T . C O . I L

 בנוסף ₪100 הנחה

לקניות בסופר-פארם



למשלמים בכרטיס אשראי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס. מימוש הטבת הרחיצה למשלמים בכרטיס לייף סטייל 
באמצעות אפלייקציית yellow בלבד. רחיצת פנים וחוץ לרכב מסחרי/קרוסאובר תהיה כרוכה בתשלום נוסף של ₪8. בכפוף לתקנון הפעילות: 

https://bit.ly/3uOPoq9

היכנסו: לפרטים 
www.lifestyle.co.il

הטבה בשטיפת רכב פרטיהטבה בתדלוק

איך מממשים?
משלמים בכרטיס אשראי לייף סטייל 
באמצעות אפליקציית yellow בלבד

30 אג' פחות 
לליטר בנזין
בתדלוק בפז
בשירות מלא

9 אג' פחות 
לליטר בנזין
בתדלוק בפז

בשירות עצמי

רחיצה
חיצונית
 

₪990
ב- 

 yellow באמצעות אפליקציית
בה הוזנו פרטי כרטיס אשראי לייף סטייל

איך מממשים?
בתשלום בכרטיס אשראי לייף סטייל פלוס
ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס

או

*ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בחודש. 
ההטבה אינה תקפה בשבתות וערבי חג

או רחיצה
פנימית וחיצונית

 
₪2990

ב- 



ולייף סטייל מימון בע"מ. בכפוף לאישור  ההלוואה תינתן ללקוחות כל הבנקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ 
החברה ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 מציע הלוואות
בתנאים משתלמים במיוחד

לקבלת הלוואה לכל מטרה 5847*



 TOPCASH -לא קונים אונליין מבלי להיכנס ל

 חסכון ממוצע של
מאות שקלים בשנה

אזור אישי למעקב
אחר הקאשבק החודשי

עדכונים שבועיים
על הדילים החמים

נכנסים לאתר TOPCASH, הכולל מאות אתרי מותגים 
מובילים בארץ ובעולם, נרשמים ומקבלים החזר כספי 

ישירות לכרטיס הלייף סטייל שלכם!
הקאשבק  סכום  על  בונוס  החזר   7% נוסף!  ובונוס 

החודשי שצוברים!

בכפוף לתנאים המפורטים באתר TOPCASH. שירות TOPCASH ניתן ע"י חברת קאשדו טכנולוגיות בע"מ. 

לפרטים נוספים:
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