
 

  שם  פריט עבריקוד-בר

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

אריזות עדנים אורגני נטורלין      

 שקיקים20

ADANIM BIO15.9010.108.20תה ירוק לימונית ולואיזה       7290000529424

ADANIM BIO15.9010.108.20תה ירוק יסמין         7290000529806

ADANIM BIO15.9010.108.20ינסנג        'ר וג'ינג'תה ירוק ג7290000529349

ADANIM BIO15.9010.108.20תה ירוק נענע          7290000529851

ADANIM BIO15.9010.108.20תה ירוק ביו             7290000529813

ADANIM BIO15.9010.108.20תה ארל גריי            7290000529714

BIO15.9010.108.20 גרם      1.75תה אנגלי   7290000529707

BIO15.9010.108.20תה נענע                      7290000529721

BIO15.9010.108.20אי מאסאלה                'צ7290000529875

BIO15.9010.108.20תה פטל                       7290000529738

ADANIM BIO גרם                          2.25ורימון  (תה אדום)חליטת רויבוס 7290000529752 15.9010.108.20

ADANIM BIO 15.9010.108.20 גרם                                           2.25חליטת מנגו ופסיפלורה 7290000529776

ADANIM BIO 15.9010.108.20 גרם                             1.5חליטת לואיזה ולימונית 7290000529790

ADANIM BIO 15.9010.108.20 גרם 1.3חליטת קמומיל 7290000529783

ADANIM BIO15.9010.108.20 גרם 2.25חליטת שומר 7290000529820

BIO15.9010.108.20 גרם  1.5חליטת לימונית 7290000529318

BIO 15.9010.108.20 גרם    2.25חליטת פירות יער 7290000529288

BIO 15.9010.108.20 גרם    1.5חליטת אכינציאה 7290000529615

BIO 15.9010.108.20 גרם       1.5חליטת מליסה 7290000529905

15.9010.108.20אי כורכום'צ7290016897067

15.9010.108.20ר'ינג'כורכום ג7290016897043

15.9010.108.20 גרם1.5לואיזה ופריחת תפוז 7290016897012

15.9010.108.20 גרם1.8אי מסאלה רויבוס 'צ7290016897029

15.9010.108.20 גרם1.5טיליה מנטה 7290016897036

15.9010.108.20 גרם1.8ר 'ינג'שומר וג7290000529981

15.9010.108.20 גרם1.5ושינן  (שוש)ליקוריץ 7290000529141

15.9010.108.20 גרם2.25חרוב ופריחת פסיפלורה 7290000529271

15.9010.108.20 גרם2.25קורנית ואקליפטוס 7290000529974

15.9010.108.20 גרם2.0תה ירוק אכינציאה 7290000529561

 שקיקים עדנים 20אריזות של 

רגיל

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

14.509.306.75 גרם    2.25חליטת פירות טרופי 7290000529196

14.509.306.75 גרם    2.25חליטת דובדבן 7290000529240

14.509.306.75 גרם    2.25חליטת קנמון תפוח 7290000529264

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.5חליטת לואיזה 7290000529165

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.1חליטת קמומיל 7290000529219

ADANIM 14.509.306.75 גרם   3.0חליטת שומר 7290000529226

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.5חליטת מנטה  7290000529172

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.5חליטת ורד הבר והיביסקוס 7290000529202



  שם  פריט עבריקוד-בר

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.5תה אנגלי 7290000529158

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.5תה ארל גריי  7290000529509

ADANIM 14.509.306.75 גרם   1.5תה נענע  7290000529233

אריזות תה עדנים בריאות אורגני 

 שקיקים20

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

19.9012.909.36חליטת בריאות טיליה אורגני7290015616546

19.9012.909.36חליטת בריאות סירפד אורגני7290015616560

19.9012.909.36חליטת בריאות שומר אורגני7290000529820

19.9012.909.36חליטת בריאות שן הארי אורגני7290015616553

19.9012.909.36 גרם    1.5חליטת פרחי צבר 7290000529257

 TEA TIME 10אריזות עדנים 

שקיקים

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

6.904.123.40 גרם        1.5תה ירוק נענע 529929 290000 7

6.904.123.40 גרם1.5תה ארל גריי 529912 290000 7

6.904.123.40 גרם1.5חליטת לואיזה ולימונית  529943 290000 7

6.904.123.40 גרם                                           2.25חליטת פירות יער 529967 290000 7

6.904.123.40 גרם1.5תה ירוק עם לימונית ולואיזה 529936 290000 7

6.904.123.40 גרם1.3חליטת קמומיל 529950 290000 7

6.904.123.40 גרם1.5אי מסאלה 'תה צ897005 290016 7

 TEA TIME 25אריזות עדנים 

שקיקים רגיל

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

12.907.705.85תה ירוק לימונית ולואיזה 7290016897142

12.907.705.85לואיזה ולימונית7290016897104

12.907.705.85תה ירוק נענע        7290016897135

12.907.705.85תה פירות יער7290016897111

12.907.705.85קמומיל7290016897128

12.907.705.85תה ירוק סיני7290016897159

מארזי שי וחיסכון
מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

ADANIM 29.5017.5012.00 גרם   1.5/100תה אינגליש ברקפסט  7290000529516

97.0058.0048.00(תה שחור) 2000תה 7290016897180

MOUNT OF OLIVES32.0019.0015.00מארז משושה 7290000529899

TEA TIME30.0018.0013.50 שקיקים מסדרת 40רביעייה 7290016897234

BON VOYAGE 48.0028.6022.90 שקיקים 60 פירות VALDENAשלישיית 7290016897241

ADANIM BIO   80.0054.00 שקיקים  VITALITY 64חבילת שי 7290000529585

ADANIM BIO60.0039.0030.95 שקיקים 90 טעמים מסדרת נטורלין 6מארז 7290000529578

אביזרים
מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

זוג כוסות

40.0032.00

7290016897616

קנקן זכוכית

55.0044.00
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מחיר 
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מחירון 

סיטונאי

  שם  פריט עבריקוד-בר
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מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

מחירון תה וחליטות אורגני    בתפזורת
276.79193.75155.00תה ארל גריי אורגני

223.21156.25125.00תה ארל גריי 

187.50131.25105.00תה ציילון אורגני

151.79106.2585.00 הודוASSAMתה שחור 

FIRST FLUSH585.71410.00328.00ילינג אורגני 'תה דרג

205.36143.75115.00

187.50131.25105.00תה ירוק עם לימונית ולואיזה 

187.50131.25105.00תה ירוק אורגני   

214.29150.00120.00תה ירוק ארל גריי אורגני

223.21156.25125.00תה ירוק יסמין אורגני

151.79106.2585.00חליטת פירות יער

151.79106.2585.00חליטת קינמון ותפוחים

151.79106.2585.00חליטת הדרים ולואיזה

151.79106.2585.00ר ואשכוליות'ינג'חליטת ג

169.64118.7595.00תה רויבוס אורגני

151.79106.2585.00אי מאסלה תה'צ

205.36143.75115.00אי מאסאלה רויבוס'צ

169.64118.7595.00ר אורגני'ינג'ג

169.64118.7595.00היביסקוס אורגני

169.64118.7595.00קינמון אורגני

169.64118.7595.00קורנית אורגני

187.50131.25105.00מרווה אורגני

169.64118.7595.00נענע אורגני

158.93111.2589.00לימונית אורגני

158.93111.2589.00חליטת תערובת לימונית אורגני

169.64118.7595.00חליטת תערובת ארץ ישראל אורגני

187.50131.25105.00מטה ירוק מברזיל אורגני

330.36231.25185.00ה ירוק מסין אורגני'מאצ

348.21243.75195.00תה אואולונג אורגני ירוק

241.07168.75135.00תה אואולונג אורגני שחור

348.21243.75195.00שינן אורגני

214.29150.00120.00ר אורגני'ינג'ג

223.21156.25125.00לינג אורגני'דרג

223.21156.25125.00מנטה אורגני

158.93111.2589.00לואיזה לימונית

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

44.2030.9424.75חליטת קינמון ותפוחים

44.2030.9424.75חליטת חמוציות ופירות יער

44.2030.9424.75חליטת הדרים ולואיזה

44.2030.9424.75ר ואשכוליות'ינג'חליטת ג

48.6634.0627.25חליטת תערובת ארץ ישראל

57.5940.3132.25תה ירוק עם נענע אורגני

53.1337.1929.75תה ירוק אורגני

93.3065.3152.25תה ירוק  אואולונג אורגני

55.8039.0631.25אי  מאסלה רויבוס'תה צ

55.8039.0631.25תה צאי מסאלה

62.0543.4434.75תה ארל גריי

170.54119.3895.50 אורגניFIRST FLUSHילינג 'תה דרג

48.6634.0627.25תה רויבוס אורגני

53.1337.1929.75תה ציילון אורגני



  שם  פריט עבריקוד-בר

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

מחיר 

צרכן כולל 

מ"מע

מחיר 

קמעונאי

מחירון 

סיטונאי

           10.10₪     12.63₪       18.04₪חליטת קינמון ותפוחים7290016897432

           10.10₪     12.63₪       18.04₪חליטת חמוציות ופירות יער7290016897449

           10.10₪     12.63₪       18.04₪חליטת הדרים ולואיזה7290016897456

           10.10₪     12.63₪       18.04₪ר ואשכוליות'ינג'חליטת ג7290016897463

           11.10₪     13.88₪       19.82₪חליטת תערובת ארץ ישראל7290016897470

           13.10₪     16.38₪       23.39₪תה ירוק עם נענע אורגני7290016897494

           12.10₪     15.13₪       21.61₪תה ירוק אורגני7290016897500

           21.10₪     26.38₪       37.68₪תה ירוק  אואולונג אורגני7290016897517

           13.10₪     16.38₪       23.39₪אי  מאסלה רויבוס'תה צ7290016897524

           14.10₪     17.63₪       25.18₪תה ארל גריי7290016897531

           FIRST FLUSH69.64₪       48.75₪     39.00₪לינג אורגני 'תה דרג7290016897548

           12.10₪     15.13₪       21.61₪תה ציילון אורגני7290016897555

           13.00₪     16.25₪       23.21₪קורנית אורגנית 7290016897593

           13.00₪     16.25₪       23.21₪היביסקוס אורגני

           13.10₪     16.38₪       23.39₪תה ירוק עם יסמין אורגני7290016897562

           13.10₪     16.38₪       23.39₪חליטת צאי מסאלה7290016897517

           28.00₪     35.00₪       50.00₪ גרם בצנצנת100ה ירוק מסין אורגני 'מאצ

           12.00₪     15.00₪       21.43₪ גרם50לואיזה  

           11.25₪     14.06₪       20.09₪ גרם50לואיזה לימונית רגיל 

           18.00₪     22.50₪       32.14₪ גרם50לואיזה אורגנית 

           11.90₪     14.88₪       21.25₪ תה שחור

           16.00₪     20.00₪       28.57₪ גרם50קמומיל אורגני 

           16.00₪     20.00₪       28.57₪זוטה אורגני

           16.00₪     20.00₪       28.57₪רוזמרין אורגני

           16.00₪     20.00₪       28.57₪מרווה אורגני

מ"בע (1991)תה עדנים 

מ"שורש הטבע בע: יצוא
 נוף הגליל1הגביש 

3601702  קרית טבעון 1445.ד.ת

054-2221850: נייד • 04-9534683: פקס • 04-9534603: טלפון

www.adanim-tea.co.il  •   orit@adanim-tea.coml



2021מחירון 

תכונה בריאותית

הרגעה, נוגד חימצון, הרזייה

הרגעה, נוגד חימצון, הרזייה

ממריץ, נוגד חימצון, הרזייה

עיכול, נוגד חימצון, הרזייה

נוגד חימצון, הרזייה

חילוף חומרים, עיכול, הרזייה

חילוף חומרים, עיכול, הרזייה

חילוף חומרים, עיכול, הרזייה

חילוף חומרים, עיכול, הרזייה

חילוף חומרים, עיכול, הרזייה

בוסטר- אנטי אוקסידנט 

Cויטמין , כושר ואנרגייה

שינה, הרגעה

שינה, ילדים

הנקה, גזים

אנטיאוקסידנט

מערכת חיסונית

אנטיאוקסידנט, הרגעה



תכונה בריאותית



תכונה בריאותית

ג" ק1אריזות 

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

ג"ק

 גרם250אריזות 

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם  250

גרם 250

גרם  250

גרם  250

גרם  250



תכונה בריאותית

 גרם100אריזות 

גרם 100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם  100

גרם 50

גרם 50

גרם 50

גרם  100

גרם  50

גרם  50

גרם  50

גרם  50


