עיר

שם חנות

כתובת

טלפון

אבן יהודה
אור יהודה
אילת
אילת
אריאל
אשדוד
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בנימינה
בת ים
גבעת עדה
גבעתיים
גבעתיים
גוש עציון
גן יבנה
דימונה
הוד השרון
הרצליה
הרצליה
הרצליה פיתוח
זכרון יעקב
חדרה
חיפה
חיפה
חיפה
טבריה
יהוד
יקנעם
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר ורדים
כפר כמא-כניסה מזרחית
כפר סבא
כפר סבא
כפר קרע
כרכור
כרכור
כרמיאל
כרמיאל
מודיעין
נהריה
נס ציונה
נתניה
עפולה
פתח תקווה
צומת בני דרור
צפת
קבוץ גבעת חיים איחוד
קיבוץ דן
קיסריה
קרית אונו
קרית ביאליק
קרית טבעון
קרית מוצקין
קרית מוצקין
קרית עקרון
קרית שמונה
ראש העין
ראשון לציון
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת השרון
רמת ישי
רמת ישי
רעננה
שער בנימין
שפרעם
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב

מאיה בוטיקטבע
מדי-לינק פארם בע"מ
בראשית פ.ר אילת בע''מ
בראשית פ.ר אילת בע''מ
בית טבע אריאל
באופן טבעי
טבע ובריאות אשדוד
ניצת הדובדבן  -אשקלון או קאילן בע"מ
ויטמין גלובל בע"מ
תמרינדי
בית טבע ויטמין סי
לב הטבע בית שמש
טבע רובינשטיין בע"מ  -אהבת שלום
טבע רובינשטיין בע"מ  -רבי עקיבא
טבע רובינשטיין בע"מ  -שלמה המלך
הריבוע הירוק
בית טבע אמא אדמה בת-ים
בית מרקחת גרין בע"מ
טבע גבעתיים
שקדיה גבעתיים
טבע גוש בע"מ
בית טבע בית בטבע
בית טבע מליסה
שקדיה הוד השרון
בית מרקחת הרצליה
טבע מכל העולם-הרצליה
טבע קסטל מרכז
לונה  -בשביל בטבע
תבלין וטבע חדרה
השוק האורגני בע''מ
קסם הטבע מוצרי בריאות וטבע בע"מ  -חיפה
מכללת רידמן  -קמפוס חיפה
בית מרקחת שוורץ  -ניצת הדובדבן טבריה
בית טבע יהוד
בית הבריאות והטבע
בית טבע הדסא ירושלים
בית טבע זמורה
בית טבע טבע-נט
טבע מלחה
ניצת הדובדבן ירושליים
מחסני מזון בע"מ
מכללת רידמן  -קמפוס ירושלים
קסם הטבע מוצרי בריאות וטבע בע"מ  -כפר ורדים
ויתניה  -תאניה שאמסי
ביו גאיה  -בריאות עד הבית
מ.ש.מ נקודת טבע בע"מ
עמיד פונדק חנות טבע
הירוקה
מי כמוך בע"מ  -טבע כרכור
בית טבע פולט
קסם הטבע מוצרי בריאות וטבע בע"מ
פניני טבע אורגני בע"מ
בית טבע פנציאה -נהריה
בית טבע עלומים
מאיה בוטיק טבע  -קרית השרון
בית מרקחת ישי
טבעי לי
מאיה בוטיק דרורים
שירת הארץ
קו אופ אורגני
בית הטבע רוח הטבע
אורגניק זון בע"מ
אורן בית טבע ובריאות
בית בריא
שלח את רחמים בע"מ
דרך הטבע  -קרית מוצקין
פינת הטבע רב-מד
טבע סנטר שיווק בע"מ
טבע עמק בע"מ
טבע הגבעה
בית טבע אל הטבע
בית השקד והטבע
שקדיה בע"מ
 Bטבע
יופי של טבע
מפגש טבעוני
קול הטבע רמת ישי
ניצת הדובדבן רעננה ( )1998בע"מ
בית מרקחת פארם פור יו בע"מ
סנסיס בע"מ
גדי לוי בי נייצ'ר בע"מ
ד.ר .שיווק בע"מ
חוכמת האדמה בע"מ
טבע שופ מרכז
מנת טבע  -בית טבע
מרכז שורשים
פארמה פלוס טל שחר
תומר ושלי מספרות
בית טבע נירולי
מכללת רידמן  -קמפוס תל אביב

המייסדים 66
משה אביב 8
הסתת 2
הסתת 2
יהודה 14/16
רח הבנים  1מרכז הקריה
משה שפירא 22
מתחם פוואר סנטר,כפר סילבר
הנרייטה סאלד  4מלון גולדן טוליפ
רופין 7
נהר הירדן  - 38בחנייה
נחל ניצנים 8/1
אהבת שלום  2פינת עזרא
רבי עקיבא 147
שלמה המלך 7
המסילה 21
בלפור 87
הזיית 29
סירקין 18
כצנלסון 56
צומת הגוש מתחם רמי לוי
העצמאות 6
מרכז מסחרי שלב ד חנות מס 16
הבנים 14
סוקולוב 18
בן גוריון 2
רח' משכית  ,27כניסה אחורית מימין קומה 2
מרכז מסחרי השמורה
רוטשילד 15
האורן
מוריה 58
שד' הנשיא  ,77בית רוטנברג
הגליל 7
סעדיה חתוכה 26
התמר  6מרכז מסחרי
בית יעקב 2
נג'ארה  37גבעת שאול
אגריפס 99
קניון מלחה ק -קרקע
כנפי נשרים 22
אגריפס 65
רחוב יפו  208בניין בית אגד
מרכז מסחרי  -כפר ורדים
כפר כמא  -כניסה מזרחית
משעול בית הבד 23
ויצמן 108
כפר קרע ת.ד66 .
המושב 29
המייסדים 54
מורד הגיא  ,100חנות  307קניון לב העיר
החרושת 13
א.ת שילת בית מגה אור
הרצל 75
ויצמן 27
טום לנטוס ,26קרית השרון,מרכז אלון
הרב לוין 9
ההסתדרות 3
קניון דרורים קומת כניסה מול סטימצקי
ירושלים 37
גבעת חיים איחוד
קיבוץ דן (מאחורי הכלבו(
האשל  7א.תעשייה דרומי
שלמה המלך 40
קרן היסוד 22
כלניות 2
דבורה 9
שד` בן גוריון 82
המלך חאסן ( 11בילו (2000
איזור תעשייה דרומי ( ליד הום סנטר(
משה דיין 2
רוטשילד 32
קריניצי 10
שד` ירושלים 48
כתובת :תובל ( 11מתחם הבורסה) רמת גן
סוקולוב 38
מרכז מסחרי ישי סנטר ת.ד 786
הצפצפה
אוסטרובסקי 39
מרכז מסחרי,שער בנימין ,בנין 101
ללא רחוב (מול קפה קפה(
דרך סלמה  59חנות 3
יהודה מכבי 52
קינג ג'ורג' 74
המלך ג`ורג' 62
רח` הדר יוסף 10
בן יהודה 35
שלום אש 9
לבונטין  9ק3-
לילנבלום 3
חיים לבנון  ,26פינת ג'ורג' וייז 2

09-7490940
1-700-700-920
054-7717228
052-5051670
03-9365299
08-8669383
08-8552262
08-6756066
08-6285898
04-6807060
02-9921980
02-9923799
03-5462229
03-5793595
03-6787535
04-6389777
03-6597882
04-6180587
03-6700154
03-7319958
052-8308173
08-8574871
08-6573221
09-7481486
09-9545353
09-9516035
09-7791020
04-6292924
04-6330633
04-8256592
04-8262728
04-8361687
04-6720994
03-5364308
04-9890176
02-6244442
02-6519392
02-6234859
02-6784693
02-6515697
02-6232101
02-5002450
04-9574333
052-7300893
1-700-720-740
09-7670613
050-6994240
04-6377508
04-6371299
04-9585147
04-9889669
08-9762431
049512625
08-9380035
09-8871166
04-6594650
03-9308460
09-9500490
04-6827050
052-3990225
077-6262360
03-5289890
04-6827575
04-9530933
0775548081
04-8762550
08-9453670
04- 6940030
03-9016507
03-9503289
03-6725432
03-6746491
1-700-70-5353
03-5408623
04-9530244
04-6224969
09-7744717
02-6291029
054-7591510
052-3534063
03-6049270
03-5252512
03-6297823
03-6478480
03-5161517
03-6499312
03-5606704
03-5107869
03-7453000

