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  החנות למוצרי קוסמטיקה טבעיים וחומרי גלם

  5201 יולי –לאתר   חומרי גלםקטלוג
  
  

  
  , ה/ה יקר/לקוח

  
  להן מחירון חומרי גלם מעודכן 

  
   מידע מפורט על החומרים ניתן למצוא בחנות האינטרנטית-
  )חנות האינטרנטיתהמחירים הקובעים הינם המחירים בבמחירון באם ישנה טעות . (מ"כוללים מעשלנו  המחירים -
  כמויות המופיעים במחירון ניתן למצוא באתר/ כל החומרים-
  .  את הזמנות יש להעביר דרך החנות האינטרנטית-
   ניתן לשלם טלפונית ולחלק לתשלומים-
  לפני ביצוע הזמנה)  בחנותבתפריט העליון( ומבצעים והטבות "חדש על המדף" מומלץ להתעדכן בדפים -
   ₪ 18 – קילו 2ר רשום לחבילה עד  מחיר משלוח דוא-
  )ערבה ואילת, לא כולל יהודה ושומרון( ₪  42) חברת שליחויות( מחיר חבילה עד הבית -
 .  
  
  

  עזור בכל שאלה או בעיהלייעץ ונשמח ל
  
  

   יאלי הוד
  וצוות לילך קוסמטיקה טבעית
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  תמציות אתריות
  ת לאנשי מקצועתמציות אתריות טהורות ברמה תרפויטי

   
ארץ  תמצית אתריות

  מקור
 מחיר כמות  שם אנגלי  שם בוטני

 Eucalyptus סין  גלובולוסאקליפטוס 
globulus 

Eucalyptus 
globulus 

CC10  ₪25.00 

אוסטרלי רדיאטהאקליפטוס 
 ה

Eucalyptus 
radiate 

Eucalyptus 
radiata 

CC10  ₪28.00 

 Cedrus atlantica Cedarwood CC10  ₪28.00 מרוקו אטלסארז 
 Pinus sylvestris Pine Scotch CC10  ₪30.00 אוסטריה סקוטיאורן  

אילנג אילנג  
  אקסטרא

 Cananga odorata Ylang Ylang CC10  ₪60.00 מדגסקר

) חי עד(הליקריסיום 
   בחוחובה10%

 Helichrysum CC10  ₪70.00  ספרד

 Citrus paradisi Grapefruit CC10   ₪25.00 ב"ארה אשכולית
  Cupressus ספרד ברוש

Sempervirens 
Cypress CC10  ₪38.00 

 Styrax benzoin Benzoin לאוס  בנזואין
resinoid 

CC10  ₪35.00 

 Citrus bergamia Bergamot CC10  ₪48.00 איטליה ברגמוט
 Citrus bergamia Bergamot CC5  ₪54.00 איטליה FCF ברגמוט

   Pelargonium מצרים גרניום מצרי
graveolens 

Geranium CC10  ₪48.00 

 Myrtus טוניסיה הדס
communis 

Myrtle CC5  ₪70.00 

       טגטס
  אבסולוט יסמין
  בחוחובה10%אורגני

 Jasminum מצרים
officinale 

Jasmin 
absolute   
10% in 
Jojoba Oil 

CC10  ₪
120.00  

   Lavandula בריטניה אנגלילבנדר 
Angustifolia 

Lavender CC10  ₪30.00 

 aurantifoliaaurantifoliaaurantifoliaaurantifolia  מקסיקו  ליים אורגני
citruscitruscitruscitrus    

Lime 
organic 

CC5  ₪38.00 

 Citrus limonum Lemon CC10  ₪28.00 ספרד  לימון
 CC10  ₪45.00     לילי

 Boswellia סומליה לבונה
carterii 

Frankincens
e 

CC5  ₪45.00 

 Citrus reticulate Mandarin CC10  ₪30.00 איטליה מנדרין
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שרף מור 
  טהור

   Commiphora סומליה
myrrha 

Myrrh CC5  ₪65.00 

 Mentha spicata Spearmint CC10  ₪25.00 סין נענע
 נרולי

 אבסולוט 
10% 

 בחוחובה

 Citrus טוניסיה
aurantium   
amara 

Neroli (True) 
10% in Jojoba 
Oil  

CC10  ₪120.00 

 סנדלווד
 טהור

 Santalum האוסטרלי
spicatum 

Sandalwood  
Australian 

CC5  ₪140.00 

  Melaleuca אוסטרליה עץ התה
alternifolia 

Tea tree CC10  ₪25.00 

   Cymbopogon אינדונזיה עשב לימון
flexuosus 

Lemongrass CC10  ₪30.00 

 פלמרוזה
  אורגני

 palmarosa   סרילנקה
 

CC5  ₪60.00 

 –פצולי 
 מנתה הודית

 Pogostemon נדונזיהאי
cablin 

Patchouli CC10  ₪40.00 

   ₪ CC10 20      ציטרונלה
קמומיל 

  רומאי
 Anthemis בריטניה

nobilis 
Roman 
Chamomile 

CC5  ₪112.00 

 בולגרי רוז
 אבסולוט 

10% 
 בחוחובה

 Rosa בולגריה
damascena 

Rose 
absolute 10% 
in Jojoba Oil  

CC10  ₪90.00 

 Citrus sinensis Orange ב"רהא תפוז מתוק  
Sweet 

CC10  ₪20.00  
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  שמנים צמחיים

  
  
  
  
  
  

  מחיר שמן צמחי
  ל" מ30

  מחיר 
  ל" מ50

  מחיר 
 ל" מ100

  מחיר 
  ל" מ250

  מחיר
500 

  ל"מ

  מחיר
  ל" מ1000

      ₪ 130   60₪   אבוקדו אורגני כבישה קרה לא מזוכךשמן 
        ₪ 60      . מאכל,לא מזוכך,כבישה קרה שמן אגוז לוז 

       ₪ 170 ₪  80     )קרוטן( גזרשמן 
            85₪    שמן דמדמניות שחורות  

       ₪ 85   40₪     .  מאכל,לא מזוכך,כבישה קרה, שמן זרעי דלעת אורגני
   ₪ 60   ₪ 35   ₪ 20       שמן דקל 

          ₪ 90   כבישה קרה, לא מזוכך, אובליפיחה אורגני 
    חוחובהמן ש
 

    35₪   75 ₪   135 
  ח "ש

  

       ₪ 130  ₪ 60      כבישה קרה, לא מזוכך, מקדמיה אורגני
 .לא מזוכך, כבישה קרה, שמן זרעי מלפפונים

  
40 ₪   
  10CCל 

          

             ₪ 50  כבישה קרה/ שמן זרעי מלון 
         ₪ 60      הודו. לא מזוכך, כבישה קרה, שמן נים אורגני

          ₪ 90   .לא מזוכך, כבישה קרה, אורגנינר הלילה שמן 
     ₪ 135   ₪ 75  35₪       מאכל. כבישה קרה.אורגני , זרעי ענבים

       ₪ SALVIA HISPANICA oil     90 יה' שמן צ
           ₪ 60  שמן זרעי עגבניה

           ₪ 90  ישמן זרעי קיוו
           ₪ 60  שמן זרעי פפאיה אורגני

       ₪ 90   40₪     שה קרהכבי, קלנדולה אורגנישמן 
   ₪ 60   ₪ 35   ₪ 20       שמן קוקוס 
     ₪ 65           מאכל, כבישה קרה טהור שמן קוקוס 

     ₪ 105   ₪ 60   ₪ 30     טבעית נא אורגנית חמאת קקאו 
         ₪ 70      חמאת קפה

       ₪ 130   ₪ 60      שמן קיק אורגני
         ₪ 60      )בבונג (שמן קמומיל

           ₪ 80    שמן שיבולת שועל
   ₪ 110   60₪   ₪ 37   ₪ 17        שיאה מזוכתחמאת 

Shea Butter   לא , שיאה אורגנית כבישה קרהחמאת
  פפואה–מקור . מזוכך

    60 ₪  125₪       

         ₪ 70     חמאת דלעת אורגנית כבישה קרה
         ₪ 70      )אגוז מוסקט פראי. (חמאת יוקובה אורגנית 

          ₪ 80   .לא מזוכך, קרהכבישה ,שמן רוז היפ אורגני 
          90₪  אורגנישמן זרעי רימונים

     ₪ 100   ₪ 60  ₪ 25    מאכל, לא מזוכך,  כבישה קרהשומשום
        60₪     לא מזוכך , שקדים טהור כבישה קרה

   ₪ 60            זרעי ענבים לעיסוי/שמן שקדים
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  סבונים/ ל בסיס 'ג/ קרם 
  1/4מחיר ל   

  ליטר
 1/2 ל מחיר
  ליטר

   ליטר5מחיר ל   מחיר לליטר

   טבעי97% קרם בסיס
 

50 ₪  80 ₪  140 ₪   600 ₪   

       ₪ 120   ₪ 80  קרם בסיס אובליפיחה
   ₪ 390   ₪ 90   ₪ 60   ₪ 40   טבעיל'קרם ג

   ₪ 260   60₪   ₪ 40  ₪ 30  טבעיל בסיס'ג
   ₪ 390   90₪   ₪ 60   ₪ 40  טבעיל אלוורה 'ג
   ₪ 390   ₪ 90   ₪ 60   ₪ 40   טבעיל קמומיל'ג

סלק ( טבעיסבון מתוק 
  SLS ללא )סוכר

 60ל " מ150
 ₪  

80 ₪   140 ₪   600 ₪   

   טבעיסבון אובליפיחה
  SLSללא 

 60ל " מ150
 ₪  

90 ₪   140 ₪   600 ₪   

   ₪ 600   ₪ 140   ₪ 90    שמן זית טבעיסבון 
  שמן הדרופילי

  מבוסס על שמן שקדים
20 ₪   

   מל100
60 ₪   90 ₪     

  אטיל אלכוהול
99%  

15 ₪   40  65 ₪     

  
  

  גרגרים ומלחים לפילינג
  60₪   גרם100  אפרסקגרעיני 

   ₪ 50    גרם100  גרגרי משמש
   ₪ 60   גרם30  גרגירי חמוציות 

   ₪ 60   גרם100  גרגרי פילינג לבנים
   ₪ 18   קילו1/2  מלח ים

מגנזיום / מלח אנגלי 
 סולפאט

  48₪ קילו 

  
  

  חמרים
  קילו 1/2  ירוקחמר

  גרם 100
60₪   
15 ₪   
 

  קילו 1/2  לבןחמר
  גרם 100

60₪   
15 ₪   
 

  ל " מ250  חמר ורוד
  

60 ₪   

   ₪ 60   גרם100  חמר כחול
   ₪ 70   גרם100  חמר מרוקאי

  קילו 1/2  חוואר
  גרם 100

60₪   
15 ₪   
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  שעוותסיליקונים ו, מעבים, מתחלבים
  ליטר/קילו  ליטר/ קילו1/2  ל"מ/ גרם100  

   ₪ 80   ₪ 50   ₪ 15  בורקס
BTMS 50 ₪   215 ₪     

GMS  16 ₪   68 ₪     
IPM 15 ₪   60  ₪     

       ₪ 20  גליצריל ציטראט
       ₪  25 טריגליצרידים
   ₪ 120   ₪  80   ₪  20  צטיל אלכוהול
      ל" מ50ל  ₪  40  ציקלומנטיקון

     ₪ 52   ₪ 12  דימנטיקון
     ₪ 70   ₪ 20  גליצריל קוקואט

     ₪ 70   ₪ 18  80רבט פוליסו
     ₪ 75   ₪ 20  20פוליסורבט 

     ₪ 75   ₪ 20  20ציטראט 
   ₪ 105  60₪  ₪ 18  לבנהשעוות דבורים

   ₪ 115  70₪  ₪ 20  שעוות דבורים צהובה
     ₪ 60  אורגניתשעוות דבורים 

   ₪ 105  ₪ 60   ₪ 15  שעוות סויה
       ₪ 40 שעוות קרנובה

       גרם50ל  ₪ 40  שעווה מתחלבת

  
  

  חומרים משמרים
   25₪ –ל " מ50  פנוקסיאטנול

   ₪ 100 –ל " מ250
   ₪ 20 – גרם 50  סליגרד אולטימה

   ₪ 25ל  " מ10  משמר אקו
   ₪ 24ל  " מ10  12משמר 

  
  

   הידרוסולים
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ליטר   ליטר1/2  ל" מ250  ל" מ100  
 בולגרי  ורדיםהדרוסול

 אורגני
48 ₪   102      

      102   ₪ 48  הדרוסול נרולי אורגני
  215  127  75   ₪ 35 גרניום בורבון הדרוסול

         ₪ 40  הדרוסול קלנדולה
  215  127  75   ₪ 35  בולגרי לבנדרהדרוסול
  215  127  75   ₪ 35   עשב לימוןהדרוסול
         ₪ 40   נענעהדרוסול

         ₪ 40  הדרוסול פלמה רוזה
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  מינרלים , ויטמינים
  פלמיטט Aויטמין 

  
   ₪ 60 –ל " מ20

   ₪ 240 –ל " מ100
   3Bויטמין  

Niacinamide  
   ₪ 50 – גרם 30

   אסקורביל פלמיטט - Cויטמין 
 

   ₪ 80 –ל " מ20
   ₪ 160 –ל " מ50

 C  - Sodium Ascorbylויטמין 
Phosphate  

   

   ₪ 80 – גרם 10
  

   ₪ 50 –ל " מE  50ויטמין 
   ₪ 210 –ל " מ250
  ₪ 360 –ל " מ500

  פואיתחומצה אלפא לי
  

   ₪ 75 – גרם 10

   ₪ 15 – גרם 100 אבץ
   ₪ 60 – גרם 500
  ₪ 110 –קילו 

  )ליקופן+ אומגה  (ליקומגה
  

   ₪ 50 –ל " מ10

   ₪ 48 –ל " מ100  פנטינול די 
   ₪ 105 –ל " מ250

  10קו אנזים 
Q10 

   ₪ 120 – גרם 5

  
  
  

  לחותנים
   גרם100 - ₪ 12  אוריאה

   גרם500 - ₪ 52
  ל " מ100 - ₪ 12 גליצרין צמחי

  ליטר- ₪ 60
  ל " מ30 - ₪ 50  1%חומצה היאלרונית 

  ל " מ120 - ₪ 120
  
   

 ל " מ50 - ₪ 60  צמחיסקוואלן
 ל " מ250 - ₪ 255
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  מחי מרפאצ

  קליפת אורן
Pine Bark 

Proanthocyanidins  
  יבש' אקס

   ₪ 50 – גרם 15

  אבקת מלפפונים
  )ייבוש בהקפאה(

    60₪ –  גרם30

  אלנטואין
 

   ₪ 30 – גרם 100
  ₪ 70 – גרם 250

 )גוטו קולה(סנטלה 
  בגליצרין

   ₪  60 –ל " מ30

   ₪ 70 –ל " מ20  )לקריץ(שוש קריח 
אקסטרקטים אורגניים  

: גליצריןב
גפן ,רימונים,מלפפונים

  אדומה

   ₪  40 –ל " מ10

אקסטרקט תה לבן 
  בגליצרין

   ₪  70 –ל " מ20

אקסטרקט במבוק 
  צריןבגלי

   ₪ 70 –ל " מ30

   ₪ 60 –ל " מ50  אקסטרקט פרופוליס
   ₪ 60 –ל " מ50  אקסטרקא אתרוגים

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  100 
  ל"מ

250 
  ל "מ

500 
  ל "מ

  

תה ירוק ' אקס
  במים

30 ₪   65  110 ₪     

קמומיל ' אקס
  במים

30 ₪   65  110 ₪     

אלוורה ' אקס
  במים

30 ₪   65  110 ₪     

  הממליס'אקס
 במים

30 ₪   65  110 ₪     
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  חומצות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  חלבונים

      
חומצות  (פרוטאין משי

 )אמינו
   ₪ 80   גרם5

  ל" מ20  קרטין
  

60 ₪   

   ₪ 46   גרם10  קולגן
  

   ₪ 60  ל" מ20  חלבון חיטה
  

  
  

  נוספיםחומרים פעילים 
  

 מחיר כמות תפקיד חומר גלם
  חומצה פרולית
Ferulic acid  

 טבעית המופקת מסובין 100%קה טהורה אב, חומצה פרולית הינה חומצה חשובה
  . היא נוגדת חמצון ראשונה במעלה וכן משמשת לטיפול בהבהרת כתמים בעור. אורז

 מספקת הגנה מצוינת בנטרול C + E+ מחקים מעידים כי שילוב של חומצה פרולית 
 ניתן להוסיפה לפילינג פנים כמוצר משלים ופעיל . רדיקלים חופשיים ובמלחמה בנזקי גיל

  .מתאימה לכל סוגי העור. לקבלת תוצאות גבוהות

   ₪ 120   גרם15

  .  בטא גלוקן הוא פוליסכריד טבעי המגביר פעילות רכיבי מערכת החיסון נגד תאי סרטן  בטא גלוקן
משמרים ומסיבי , בטא גלוקן מופק מסוגים שונים של פטריות כמו שיטקי או מיטקי

סוגל להגביר את הפעילות של ממערכת בטא גלוקן מ .קליפת שיבולת שועל ושעורה
בטא . החיסון על פי אותו עקרון פעולה הדומה לצמח האכינצאה או שורש האסטרגלוס

באמצעות , ים או פגוציטים אחרים'גלוקן מתקשר לכדוריות הדם הלבנות מסוג מקרופאג
  .קולטנים מסוימים הנמצאים עליהם ומדרבן אותם לפעולה

   
להפחית , לקידום ייצור הקולגן, דלקתי, מש כחומר פעילביתא קלוקן בקוסמטיקה מש

  .לצילוק בריא וטיפול בפצע וכנוגד חמצון המאט את הזדקנות העור, קמטים והקמטוטים
ובעל יכולת גבוהה לריפוי , מרכיב טיפול בעור זה יש את היכולת לחדור עמוק לתוך העור

.  
  !לא להרתיח. מיםמסיס במים ח .מופק משיבולת שועל. אבקה טהורה : מכיל

   .1%מינון מומלץ 

   גרם10
  

90 ₪   

 מחיר כמות חומר גלם
  ל" מ10  חומצת פירות טבעית

  ל " מ30
70₪    

180 ₪   
   ₪ 90   גרם10  ית'חומצה קוג

  חומצה סליצילית 
  

   ₪ 40    גרם100

  ל" מ20  חומצה לקטית
  ל" מ100

15 ₪   
60 ₪   

   מל20  70%חומצה גליקולית 
  ל" מ100

40 ₪   
170 ₪   

   ₪ 80   גרם20  חומצה אזלאית
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אנטי , עור בוגר, הגנה מנזקי קרינה, עור פצוע, דלקות, מתאים לשימוש לכל סוגי העור

  .קמטים וקמטוטים, ינג'אייג
      

טיפול בעיגולים כהים , מכווץ, נוגד חמצון, מעניק מרקם חלק,  מחזק טונוסקפאין טהור  קפאין 
  מוצרי פילינג וקרמים להרזיה, תתונפיחות מופח

   
, מוצרים לטיפול מכוון להרזיה, קרם עיניים, מוצרי טיפול נגד הזדקנות עור: יישומים
  פילינגים

   ₪ 56   גרם20

 למצליח בטיפול No7אחד המרכיבים העיקריים שהפך את הסרום של המותג הידוע   פפטידים תורמוס
  .בקמטים

   
הם חלק מהמרכיבים החדשים ביותר . אמינופפטידים מורכבים מחמש חומצות 

הם אפשרויות האנטי ". בוטוקס בצנצנת"המכונים לעתים , בתעשיית הקוסמטיקה
שחלקם יכולים באופן זמני לגרות , ינג רבים'ינג העדינים יותר ממוצרי אנטי אייג'אייג

  .ולגרום נזק לשכבה העליונה של העור כדי לעורר צמיחה חדשה
   

מפחית את , )מטריקס(עוזר לחדש את השכבה החיצונית של העור פפטידים תורמוס 
מעניק לעור מראה צעיר ומפחית , מעורר את ייצור קולגן ואלסטין, עומק הקמטים

מפחית את , מעורר עיבוי העור, מפחית כתמים כהים, מעורר ריפוי פצעים, קמטים
  .חספוס העור

   
  :לשימוש במוצרי קוסמטיקה

מומלץ לשלב עם חומרים נוספים . 'וכו , ל'ג, סרומים ,  בקרמים נגד קמטים ועור
  .חומצה היאלרונית; A, C & Eנוגדי חמצון כגון ויטמיני /הפועלים נגד קמטים

  .לריפוי פצעים לשלב פפטידים תורמוס עם מוצרי קלנדולה וקומפרי
, במוצרים להפחתת כתמים כהים על העור השתמשי בפפטידים תורמוס עם מבהירי עור

  . ותמצית מלפפוןCמין ויט
   

  .0.1-1%: מינון  .מסיס במים. פפתידים תורמוס: מכיל
להוסיף אותו בשלב האחרון של הכנת הקרמים והתחליבים או כאשר הטמפרטורה של 

  .C ° 40המוצר היא מתחת לגיל 

  ל" מ5
  

120₪   

עולת ילין הינו פפטיד סינטטי הנפוץ בשימוש בעולם הקוסמטיקה המחקה פ'ארג  ילין'ארג
 . להרפות את הקשר בן העצב לשריר וכך מסייע בטשטוש קמטי ההבעה–הבוטוקס 

ילין עובד באמצעות מנגנון ייחודי אשר מרגיע מתח שרירי פנים אשר עשוי 'הארג
  .עם שימוש קבוע, להפחית את מראה קמטים שטחיים על עור הפנים וקמטים

   ₪ 150  ל " מ5

מסייע לחידוש עור בשכבה העליונה , בהיר יותר ורך יותר, חלק יותרהופך את העור ל  אקס פפאין בגליצרין
 . מקושקש, עור יבש, קמטים , שלו מפחית את הנראות של שינויי גוון עור וכתמי שמש

 .לים ליום וללילה'קרמים וג. ידיים ורגליים, מוצרי סקראב לגוף, מתאים למוצרי פילינג
  . אחסן קריר וחשוך .סיס מים בכל המוצרים על ב3-6%: מינון. מסיס במים

   ₪ 60  ל" מ20

, מגנזיום: ביניהם בכמות גדולה,  מינרלים ויסודות קורט פעילים32האצה עשירה ב   אצה אדומה
מינרלים ויסודות קורט אלו תורמים להתחדשות והגנה . מנגן וסלניום, אבץ, סידן, נחושת

  .ת לשיפור זרימת דם פועלים כנוגדי חמצון ובעלי יכול, מספקים לחות, על העור
למראה עור , לטיהור והזנת העור, תוספת למסכות לטיפול שוטף כל סוגי העור: שימוש

כתוספת , עור בעייתי, עור שמן, עמום ועייף, לטיפול בעור גדוש, חלק וזוהר, נקי
  . לטיפולי גוף ומי אמבט, לתערובות לצחצוח שיניים

   
  5%-1%:  לשימוש

 50   גרם20
  ח "ש

, E- וA, B6, B12 טבעי המיובש בהקפאה עשיר בוויטמינים 100%אבקת חלב עזים   עיזיםב חלאבקת 
ה מכיל גם כמויות גבוהות של חומצהוא  .אשר נספגים בקלות ועוזרים להזין את העור

קפרילית אשר תורמת לאיזון רמת החומציות הטבעית של העור ולפעול כמו חומצות 
  .אלפא הידרוקסיות טבעיות

  סכות ובסבוניםמומלץ במ
  

   ₪ 60   גרם50
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 מרי גלם נוספיםחו

     ₪ 40  קילו  'דאודורנטים ועוד, להכנת פצצות אמבט  סודיום ביקרבונט
     ₪ 48  קילו  להכנת סבונים  לבן/פתיתי סבון שקוף
        להכנת סבון טבעי מוצק  סודיום הדרוקסיד

        להכנת סבון טבעי נוזלי  פוטסיום הדרוקסיד
     ₪ 35  קילו  להכנת פצצות אמבט  חומצת לימון

  ל" מ50 ל 80   ₪ 20  ל" מ10  יש להתעדכן באתר. מבחר ניחוחות  תמציות בושם
  ל" מ50 ל 60   ₪ 15  ל" מ10  כחול, סגול, צהוב, אדום, ורוד, ירוק  תמציות צבע 

 פגמנטים –מיקה 
  טבעיים

     ₪ 30   גרם5  מבחר גוונים יפים

  

  
  

  התעדכנו דרך האתראנא ,  יש מבחר– עזריםצנצנות ו
   

 
 

 ח.ל.ט.  ) קוסמטיקה טבעיתlilac(ליאלי הוד  ©כל הזכויות שמורות 


