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קטגוריה
מקור 

אופי
הערותTHCאחוז מחירספקזן

ח" ש259תיקון עולםארז

T19.1%ח" ש200קנאשורסרנטי

IN DOORגידול ח" ש298בזלתאגט

MADE IN PORTUGALח" ש274בזלתאופל

ח" ש279בזלתזאוס

ח" שAurora297סדאמן

ח" שTogether265אור

שיטת גידול אורגני שחBETTER300קי.סופורט פי

MVAח" ש235שאיפה לחיים

ח" ש210שאיפה לחייםאודם

T20.6%ח" שUNIVO189דיפ בלו

T20.6%ח" שUNIVO189גריזלי

ח" שUNIVO140נפטון

IN DOORגידול ח" שCANNDOC289האשפלאנט

IN DOOR גידול MADE IN CANADAח" שCANNDOC295קנטה
T23%ח" שCANNDOC298י'ג.סקיי ווקר אוו
MADE IN CANADAח" ש269שיחאוג ארסי
ח" ש239שיחקנרית

MADE IN CANADAח" ש228שיחענבר

T22%ח" שBETTER280קיי.אימפקט אל

ENABLE A.KBETTER140שיטת גידול אורגניח" ש

IN DOOR גידול T22.7%MADE IN ISRAELח" שUNIVO289סי סמווק

T22.6%ח" שUNIVO267מטיס

ח" ש260טבע אדירדזרט קווין
T23.8%ח" ש260טבע אדיראמנזיה

MADE IN CANADAח" שAurora309לומינריום

IN DOOR גידול CBD1.1%MADE IN ISRAELח" ש239קנאשורבל

ח" שIMC249תל אביב

טרימינג ידניח" ש210שאיפה לחייםמובי דיק

T21.3%MADE IN CANADAח" ש299שאיפה לחייםיין גאי'ג

IN DOOR גידול MADE IN CANADAח" שCANNDOC289אקדיה

ח" שCANNDOC279ק הרר'ג

ח" שCANNDOC289סאוור קוש

MADE IN CANADAח" שCANNDOC289סופר למון הייז

י הלקוחות"שם הזן יקבע עח" ש249שיחהזן החדש של שיח

ח" ש249שיחתכלת ניצן

IN DOORגידול ח" ש284בזלתאוניקס

T23.9%ח" ש295בזלתאמרלד

ח" שCRONOS ISRAEL279י סי'נל ג'אוריג

ח" שCRONOS ISRAEL279אינפיניטיהיברידי

ח" ש234פרמוקןמגידואינדיקה
ח" ש258בזלתאופלאינדיקה

ח" ש149שאיפה לחייםוואייט ווידוו

ח" שCRONOS ISRAEL229י אס קוש'ג

MayTogether219ח" ש

MADE IN SPAINח" שIMC140ספאניש

ח" שIMC219לונדון

MADE IN CANADAח" שIMC140קנדיאן

ח" שCANNDOC229למון קוש

שיטת גידול אורגניח" שBETTER140בי.קומפורט בי

ח" ש239תיקון עולםארז

ח" ש236בזלתקורל
 -מצורפת גלילית התנסות

לא מוריד ממשקל האריזה

ח"ש 248בזלתגרניט
 -מצורפת גלילית התנסות

לא מוריד ממשקל האריזה

ח" שIMC219קיו.די

ח" ש224פרמוקןרוזלם'ג

ח" ש149שאיפה לחייםתל אביב גולד

ח"ש 249תיקון עולםאלסקה

ח" ש234שיחתכלת ניצן

ח" שCRONOS ISRAEL229י אס סי'מינט גהיברידי

ח" ש236בזלתאופלאינדיקה

ח" ש224פרמוקןאינדיקה

ח" ש224פרמוקןכרמלסאטיבה

ח" ש224פרמוקןרוזליים'גסאטיבה

ח" ש254בזלתספירסאטיבה

סיגריות מגולגלות

אינדיקה

מוצר במחיר חברתי

מוצר במחיר חברתי

מוצר במחיר חברתי

הנחה 15%

מוצר במחיר חברתי

אינדיקה

T20C4

סאטיבה

"השרון"בית מרקחת 

הוד השרון, 55דרך רמתיים 

27.01.21

סיגריות מגולגלות

מגולגלות/מלאי תפרחות

סאטיבה

T15C3



ח" שCANNDOC229קי'קוין ג

ח" שAurora259אקוויפוסה

ח" ש210שאיפה לחייםסי.אמ.סי

ח" ש222בזלתשוהםאינדיקה

ח" ש222בזלתצורסאטיבה

ח" ש209שיחניצן חוםסאטיבה

ח" ש206פרמוקןאל.אןסאטיבה

ח" ש222בזלתשוהםאינדיקה

ח" ש222בזלתצורסאטיבה

T5C10ח" ש140בזלתמדיקייןהיבריד

T5C5ח" ש140בזלתמדיקייןהיבריד

T3C15פי.קיור איBETTER260שיטת גידול אורגניתח" ש

T1C20ח"ש 229תיקון עולםמטטרוןהיבריד

מוצר במחיר חברתי

מוצר במחיר חברתי

סיגריות מגולגלות

T10C2

T10C10היבריד


