
תוקף ההטבות: 10.12.22-9.1.23. לשאלות ובירורים: בנושא הטבות ניתן לפנות לשירות לקוחות לייף סטייל בטלפון: 077-8885353, בנושא חיובים ניתן לפנות לטלפון:
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

עלון דצמבר
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*הזול מביניהם

מגוון מוצרים לחורף נעים במיוחד
1+2 מתנה*

WINTER MUST HAVE

לפרטים היכנסו:
www.lifestyle.co.il

למשלמים בכרטיסי לייף סטייל. בתוקף עד 9.1.23 או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם, 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.



למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. לא כולל מבצעי "קונים, מוסיפים, מקבלים". ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה. בתוקף עד 28.12.22 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. 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

90 ₪39 ליח׳

תיק גב מבית

שטח פנים מרווח | קל משקל
עמיד ונוח במיוחד | שני כיסים קדמיים וכיס צדדי
מידות: 38x29 ס״מ | דופן צד 14 ס"מ
צבעים לבחירה: אפור/שחור

Airflow Systems

תא פנימי
מרופד ללפטופ

תא קדמי
מרופד לטאבלט



למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. *בהצגת מודעה זו. בתוקף עד 9.1.23. אין כפל הטבות. 
המציגה אינה מטופלת

לפגישת ייעוץ עם רופא ללא עלות חייגו 5808*

מצמצם נשירהמעבה את השיער מעודד צמיחה

סובלים משיער דליל או מבעיות נשירה?
יש לנו פתרון מושלם עבורכם

!PRP הכירו את טיפול

10% הנחה
בלעדי ללקוחות 

רשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר-פארם,
מזמינה אתכם לבחור בטיפול מתקדם המסייע ביצירת מראה 

שיער עבה, צפוף ובריא יותר. 
PRP הינו טיפול חדשני, מתקדם ובטוח הנעשה ע"י צוות 

מקצועי של רופאים מנוסים.



או 3% החזר בחשבון החודשי
בכל קנייה במקדונלד'ס ב-150  ₪ ומעלה
% 6 החזר בחשבון החודשי

בכל קנייה ב-₪50 ומעלה
*תקף לרכישה בכרטיס לייף סטייל בלבד.

*בתוקף בתאריכים: 10.12.22 ועד 9.1.23 *אין כפל החזרים.





גמר  עד  או   9.1.23 עד  בתוקף  בלבד.  אקספרס  אמריקן  סטייל  ישראכרט/לייף  פלוס  סטייל  לייף  בכרטיסי  למשלמים 
המלאי, לפי המוקדם מבניהם. יש להזין קוד הטבה STYLE10 במעמד הרכישה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

פרשוק מאגדת את החקלאים הטובים ביותר בארץ 
ומספקת פירות וירקות תוצרת כחול לבן. באתר 

של Freshuk תוכלו למצוא מבחר עשיר של פירות, 
ירקות, שמן זית איכותי, משקאות יין ובירות. הכל מגיע 

במשלוח מהיר ומקצועי ישירות אליכם עד הבית!

היכנסו: לרכישה 
www.lifestyle.co.il

10% הנחה באתר 
Freshuk

ובנוסף, 5% הנחה במעמד החיוב
STYLE10 :קוד הטבה



בתוקף מה-10.12.2022 ועד ה- 09.01.2023. 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.
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שובר בשווי ₪100
לרכישה ב-₪80
Kitan ברשת חנויות
לרכישת השובר ולכל הפרטים: 

lifestyle.co.il

למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. בתוקף עד 9.1.23 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. כולל כפל מבצעים 
והנחות. לא ניתן למימוש באתרי הסחר ובחנויות עודפים. ניתן לרכוש עד שובר 1 בחודש ולממש עד 2 שוברים ברכישה אחת. תוקף למימוש השובר - 5 שנים. לאחר 

חלוף תוקף מימוש השובר, לא ניתן יהיה לממש את השובר ולא יינתן זיכוי או החזר כספי בגינו. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח



ק י ל ק ב ם  י ח ר פ

למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. בתוקף עד 9.1.23 או עד גמר המלאי, 
לפי המוקדם. ניתן למימוש פעם אחת בלבד. אין כפל הטבות. התמונה להמחשה בלבד. ההנחה מתייחסת לכל המוצרים באתר

בהקלדת קוד קופון ואינה כוללת דמי משלוח. טלפון לבירורים: 1-700-556-557

היכנסו: לרכישה 
www.lifestyle.co.il

17% הנחה
על כל הזמנה

בוחרים בהטבת 
באתר לייף סטייל

לקבלת ההנחה יש להקליד קוד
life17 :קופון בטופס ההזמנה

ק י ל ק ב ם  י ח ר פ

 הבית שלך 
להזמנת פרחים ומתנות



גמר  עד  או   9.1.23 עד  בתוקף  בלבד.  אקספרס  אמריקן  סטייל  ישראכרט/לייף  פלוס  סטייל  לייף  בכרטיסי  למשלמים 
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

ב-40% הנחה כל האתר
ALLSN40 :קוד קופון

ב-50% הנחה יומנים
ALLSDN50 :קוד קופון

A4 אלבום
ב-50% הנחה כריכה קשה

ALLSA450 :קוד קופון 24 עמודים



מחפשת מתנה 
שווה לחברה 

הריונית?
לנו יש את

מתנת הלידה המושלמת

עכשיו במבצע בלעדי
 ללקוחות

100 ₪ הנחה
!PIPO ברכישת חבילת הלידה

LIFESTYLE100 :קוד קופון

צבע** המזוודה לבחירתך:   לתשומת הלב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. *בתוקף עד 9.1.23 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. תכולת ערכת 
MY FIRST BOX עשויה להשתנות מעת לעת. **צבעים לבחירה: כחול/ורוד/אפור, הבגדים במזוודה הם יוניסקס. 

לפרטים סירקו את הקוד או חייגו 1700-500-845



לפרטים היכנסו:
www.lifestyle.co.il

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

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- 





americanexpress.co.il :אמריקן אקספרס | isracard.co.il :ישראכרט
למחזיקי כרטיס לייף סטייל ישראכרט – כרטיס ב-1+1 תמורת הטבת פרימיום | מחזיקי כרטיס לייף סטייל אמריקן אקספרס – כרטיס ב – 49 ₪ בתוספת נקודות | 
בכפוף לתנאי ההטבה כפי שמפורטים באתר ובאפליקציית ישראכרט / אמריקן אקספרס | אין כפל מבצעים והנחות | התמונה להמחשה בלבד | תוקף הורדת ההטבה 

עד ה- 21.01.23 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | מחיר כרטיס מלא – 119 ₪ | טל"ח 

כרטיס 1+1 להצגה "מתנות קטנות"
בכיכובם של רמי קלינשטיין , טל מוסרי, ענבלי וחברים | מאת: נעם חורב | חנוכה - ברחבי הארץ



*בכפוף לאישור החברה ותנאיה. המלווה ישראכרט מימון בע"מ ו/או לייף סטייל מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה 
לפועל. אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה את שיקול הדעת המוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה. ההלוואה 
תינתן בריבית החל מפריים +1%. שיעור ריבית הפריים מפורט בדף ההלוואה. דחיית החזר ההלוואה בכפוף לתשלום ריבית גישור. תקופת ההלוואה היא מ - 18-84 תשלומים.

מציע הלוואה לכל מטרה

עד 200,000 ₪
החל מריבית פריים+1%

ועד 84 תשלומים

חייגו 5847*
סרקו את 
הברקוד 
להצטרפות
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