
 תקנון מבצעי אוגוסט וספטמבר 2022

 עורך המבצע .1
 "(.החברהאו "עורך המבצע" המבצע נערך על ידי ברא צמחים בע"מ )להלן: "

 
 תקופת המבצע .2

(. עורך תקופת המבצע"כולל )להלן: " 14/09/2021ועד ליום  01/08/2022-המבצע יהיה בתוקף החל מיום ה
 המבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. המבצע יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת

 
 עיקר הפעילות ומהות המבצע: .3

רשת חנויות ברא צמחים, ב לפי הפירוט המופיע בטבלה במסגרת המבצע, יוצעו המוצרים הבאים במבצע .א
 החברה לא לוקחת צד או אחריות על המבצעים השונים שיוצעו ע"י חברות שונות. ובחנות האונליין.

 
 ללא כפל מבצעים .ב

 
 מוצרי המבצע: .ג

 :המסומנים בתוית המבצע בקטגוריות הנ"לכל המוצרים  בחנות האונלייןהמוצרים תקף על 

 40%השני ב –הסופד פוד סדרת 
 הםיהזול מבינ •

 גרם 200לוקומה אורגנית 

 גרם 200אבקת מסקויט אורגנית 

 CAP 60מורינגה אוליפרה אורגנית 

 גרם 200מורינגה אוליפרה אורגני 

 CAP 60 -מאקה פרמיום אורגנית 

 גר' 200 -מאקה פרמיום אורגנית

 cap 60-עשב חיטה אורגני 

 גרם 100 -עשב חיטה  אורגני

 cap 60-עשב שעורה אורגני 

 גרם 100 -עשב שעורה אורגני 

Spirulina 5  - 60 TAB 

 גרם 200 5אבקת ספירולינה 

Spirulina 5+   -60 TAB 

 כמוסות 60כלורלה 

 גרם 200אבקה  -כלורלה

 גרם 200אבקת סרפד אורגנית 

 CAP 60עלי מאצ'ה  אורגנים 

 גרם 100עלי מאצ'ה אורגנים 

 גרם אבקה 200ארוניה ברי אורגנית 

 גרם 200אבקת אסאי אורגנית 

 גרם 200גולדן ברי אורגני 

 גר' 200פולי קקאו ניבס 

 גר' 200פולי קקאו ניבס 

 גרם 200פולן דבורים 

 גרם 200ארוניה ברי פירות אורגני 

  גרם 200אבקת סמבוק שחור אורגנית 
 Bara Q10 60 cap 20%-סדרת הויטמינים ב

Bara Vitamin C 60 TAB 

Bara vitamin B12 90 TAB 

Bara magnesium cap 90 



Bara Vitamin D 1000 60 TAB 

Bara Vitamin D 400 60 TAB 

 גרם 200אבקה בטעם לימון  Cויטמין 

 גרם 200אבקה בטעם תות  Cויטמין 

Bara Iron 60 Cap 

Bara vitamin E 60 cap 

Bara Calcium 60 TAB  
 Citronella-שמן אתרי ציטרונלה 20% -ב בסיססדרת השמנים האתריים ושמני 

 lemon-שמן אתרי לימון

 Bergamot-שמן אתרי ברגמוט

 Eucalyptus -שמן אתרי אקליפטוס

 Clary Sage -שמן אתרי מרווה מרושתת

 Lavender-שמן אתרי לבנדר

 Lemon grass -שמן אתרי עשב לימון

 Manuca -שמן אתרי מאנוקה

 Mentha -שמן אתרי מנטה

 Orange -שמן אתרי תפוז

 Oregano -שמן אתרי אורגנו

 Rosemary -שמן אתרי רוזמרין

 Sweet marjoram -שמן אתרי מיורן

 Tea tree -שמן אתרי עץ התה

 Ylang ylang -שמן אתרי ילנג ילנג

 Ravensara-שמן אתרי רווינטסרה

 Geranium -שמן אתרי גרניום

 Relax –רגועים 

 Dreams –חולמים 

 Happy –שמחים 

 Breath –נושמים 

CITRONELLA+ ציטרונלה + 

Neem Oil 125 ml- נים אורגני שמן 

Grape Seed Oil 125 -שמן זרעי ענבים 
Sweet Almond oil 125 ml- שמן שקדים מתוקים
 אורגני

Hemp Oil 125 ml-המפ אורגני שמן 

Macadamia Oil 125 ml-שמן מקדמיה 

Avocado Oil 125 ml-אבוקדו שמן 

Jojoba Oil 125 ml-חוחובה אורגני שמן 

Castor Oil 125 ml-קיק אורגני שמן  
  20% -ב ממוברא פוקוס וברא 

 
 שונות .4

עורך המבצע שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להאריכו ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא  .א

 הודעה מוקדמת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו. 
הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, היה ותמצא אי התאמה או סתירה בין  .ב

 .תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה


