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תפרחות

אינדיקה - T20/C 4תפרחת 

IMC     399.00 23.9%₪אינדיקה BLK פארק פייר

OG

199.00 23%₪פרמוקן אינדיקה     אושן מיסט

169.00 24%₪תיקון עולם אינדיקה    מלאי נמוך איגל

IMC     399.00 24.4%₪אינדיקה לטו'באציו ג

299.00 24.4ֵ%₪דוד וגולית אינדיקה     ביבה

199.00 20.7%₪שיח מדיקלס אינדיקה     בלאק

249.00 22.8%₪אינדיקה     בלאק קאט

259.00 23.8%₪קנוניק אינדיקה     בלנד קוש

299.00 24.4%₪בזלת אינדיקה     בראוניז

229.00 22.8%₪בזלת אינדיקה     ייד'ג

300.00 24.3%₪בזלת אינדיקה     גנש

199.00 22.6%₪אינדיקה    מלאי נמוך דאבל טראבל

199.00 24.4%₪ואגנרז אינדיקה     דארק הלמט

299.00 24.1%₪אינדיקה     דה מאק

IMC     329.00 24.4%₪אינדיקה דיזל דריפט

229.00 23.1%₪טוגדר אינדיקה     דליה אדומה

249.00 24.1%₪שיח מדיקלס אינדיקה     ההולנדי

159.00 22.6%₪טרפין אינדיקה     הוגו

329.00 23.4%₪אינדיקה     ויקטוריה סאנסט

299.00 23.4%₪דוד וגולית אינדיקה     חגי

289.00 23.8%₪קנדוק אינדיקה     טאהו אליין

249.00 24.2ֵ%₪קנוניק אינדיקה     טו סטארז

329.00 24.4ֵ%₪בזלת אינדיקה     טוטם-טיפי 

269.00 23.4%₪מדי קיין אינדיקה     טקסס

310.00 24.4%₪דוד וגולית אינדיקה     מלאי נמוך  טרופיקנה כוש

299.00 23.9%₪דוד וגולית אינדיקה     יוסף

229.00 24.4%₪בזלת אינדיקה      יער פראי

289.00 24.4ֵ%₪מדי קיין אינדיקה     ליידי באג

279.00 23.2%₪ אינדיקה    מלאי נמוך  9קלאוד  מאד דוג

289.00 23%₪קנוניק אינדיקה     מוזאיק

289.00 24.1%₪אינדיקה     מנדו ברט

259.00 24%₪פרמוקן אינדיקה     נאמסטה

259.00 23%₪תיקון עולם אינדיקה     נגה

329.00 24.4%₪שיח מדיקלס אינדיקה     נייטי נייט

250.00 24%₪פיור סאנפרמז אינדיקה     'סאקורה פאנץ

199.00 23.9%₪גרינמד אינדיקה     סויט גנדי

129.00 20%₪פרמוקן אינדיקה     סי בריז

269.00 24%₪ואגנרז אינדיקה     פינק בובה

250.00 23%₪פיור סאנפרמז אינדיקה     פינקוש

IMC 399.00 24.4%₪אינדיקה    מלאי נמוך פנפל פי

249.00 24.4%₪בזלת אינדיקה     פרוואטי

149.00 23.1%₪טוגדר אינדיקה     פרפל איריס ללא

הדברה

329.00 24.3%₪טוגדר אינדיקה     קוויבק סאנסט

269.00 23ֵ%₪קנוניק אינדיקה     קומבו

סטיבה - T 1/C20תפרחת  

c17%₪ 287.00סטיבה     קנטרה

אינדיקה - T 3/C15תפרחת 

c18%₪ 259.00תיקון עולם אינדיקה     אבידקל

אינדיקה - T10/C 2תפרחת 

219.00 13.1%₪טרפין אינדיקה    מלאי נמוך וירגו

סטיבה - T10/C 2תפרחת 

209.00 ₪בזלת סטיבה צור

 - T10/C10תפרחת 

t9c13.7%₪ 199.00בזלת  סיגריות     GAYA

היברידי - T10/C10תפרחת 

t9c10%₪ 269.00תיקון עולם היברידי     ליברה

249.00 ₪ ללא הקרנהt8/c10.3%היברידי     סקיילס

t6.5/c8.8₪ 229.00קנדוק היברידי     קי'קווין ג

אינדיקה - T15/C 3תפרחת 

229.00 17.8%₪בזלת אינדיקה סיגריות    אופל

189.00 ₪מלאי נמוך15.9%תיקון עולם אינדיקה      ארז

199.00 18.8%₪טרפין אינדיקה     וירגו ללא הקרנה

IMC     199.00 18.8%₪אינדיקה רומא

סטיבה - T15/C 3תפרחת 

149.00 15%₪תיקון עולם סטיבה     SUN

249.00 19%₪תיקון עולם סטיבה     אלסקה

229.00 18.4%₪בזלת סטיבה סיגריות    ספיר

199.00 19%₪שיח מדיקלס סטיבה     תכלת רליף
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169.00 23.5%₪שיח מדיקלס אינדיקה    מלאי נמוך קופר  קוברה

329.00 24.4%₪קאנערבה אינדיקה     קרישנה

IMC     269.00 23.5%₪אינדיקה רומא

279.00 21%₪קרונוס אינדיקה     רפאל

169.00 24.2%₪טוגדר אינדיקה     שושן צחור

229.00 23.2%₪בזלת אינדיקה    מלאי נמוך שקיעה כתומה

היברידי - T20/C 4תפרחת 

329.00 24.1%₪גרין בויז היברידי     A.F.

189.00 19%₪קרונוס היברידי     אינפיניטי

199.00 22%₪פרמוקן היברידי     גאיה

250.00 24.3%₪פיור סאנפרמז היברידי     ט פיול'לטו ג'ג 

299.00 24%₪דוד וגולית היברידי     דויד

285.00 24%₪קרונוס היברידי     וודינג קייק

IMC     299.00 24.4%₪היברידי ווטרמלון

289.00 24.1%₪שיח מדיקלס היברידי     זוקיני זו

IMC     299.00 24.4%₪היברידי לוסי  דרימר

IMC     399.00 24.4%₪היברידי ליאן וומאק

IMC     329.00 24.3%₪היברידי למון רוקט

IMC     24.4ֵהיברידי ֵ %₪ 219.00 סטרוננה

IMC     299.00 24.3%₪היברידי סנטה קרוז

295.00 23.7%₪קאנערבה היברידי     OGספאייר 

IMC     299.00 23.5%₪היברידי פינאט באטר

סטיבה - T20/C 4תפרחת 

299.00 24.1%₪גרינמד סטיבה     אונקאי

307.00 20%₪סטיבה     אלגרו

258.00 22.4%₪בזלת סטיבה סיגריות    אמרלד

269.00 22%₪בזלת סטיבה     אמרלד

129.00 20.6%₪בזלת סטיבה     באלי

199.00 22.9%₪מדי קיין סטיבה     בוסנובה

289.00 24.2%₪מדי קיין סטיבה     דראגונפליי

279.00 23.2%₪סטיבה     Bהאני 

IMC     329.00 23.9%₪סטיבה טרופיקנה גולד

329.00 24.4%₪בזלת סטיבה     לקוטה  טוטם

129.00 19.6%₪מדי קיין סטיבה     מדי פיור

219.00 21%₪קרונוס סטיבה     מיאמי סקיי

159.00 21.1%₪סטיבה     מיני למון מדיקיין

299.00 24.2%₪שיח מדיקלס סטיבה     מרמלדה

299.00 24.1%₪דוד וגולית סטיבה     נטע

329.00 24.4%₪בזלת סטיבה     סטולו טוטם

169.00 22.6ֵ%₪שיח מדיקלס סטיבה    מלאי נמוך סילבר סטאר

299.00 24%₪קנוניק סטיבה    מלאי נמוך י'סינרג

199.00 24%₪טרפין סטיבה     סקורפיו

159.00 23.8%₪בזלת סטיבה     שמים זוהרים

279.00 23.1%₪שיח מדיקלס סטיבה     (בקופסא)תכלת 

IMC     199.00 20.3%₪סטיבה תל אביב
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שמנים

T20/C 4שמן 

G200₪ 249.00אינדיקה   אינדיקה

227.00 ₪אינדיקה  בלאק אינדיקה

IMC 269.00 ₪אינדיקה  רומא אינדיקה

258.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

258.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמינה אינדיקה

199.00 ₪טרפין אינדיקה  וירגו אינדיקה

307.00 ₪היברידי  אדאגיו היברידי

279.00 ₪היברידי  טבעקאן היברידי

258.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

G150₪ 249.00סטיבה   סטיבה

307.00 ₪סטיבה  אלגרו סטיבה

special T₪ 350.00בזלת סטיבה   סטיבה

258.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

258.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

199.00 ₪ק'טרפין סטיבה  ג סטיבה

T15/C 3שמן 

IMC 219.00 ₪אינדיקה  שמן רומא אינדיקה

Silver₪ 236.00בזלת אינדיקה   אינדיקה

236.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

IMC סטיבה  D.Q. 219.00 ₪שמן סטיבה

236.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

T10/C10שמן 

B₪ 350.00בזלת אינדיקה  ספיישל  אינדיקה

BCANN₪ 262.00בזלת היברידי   היברידי

B₪ 350.00בזלת סטיבה  ספיישל  סטיבה

262.00 ₪בזלת סטיבה  שמן סטיבה

262.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמיקאן סטיבה

T10/C 2שמן 

307.00 ₪היברידי  אדאגיו היברידי

222.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

307.00 ₪סטיבה  אלגרו סטיבה

222.00 ₪סטיבה  סילבר ביקאן סטיבה

222.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

T 5/C10שמן 

236.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

236.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמינה אינדיקה

DM   SILVER ₪ 236.00בזלת היברידי   היברידי

236.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

236.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

236.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

T 5/C5שמן 

222.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

222.00 ₪בזלת אינדיקה  סילבר אינדיקה

222.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

222.00 ₪בזלת סטיבה סטיבה

222.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

222.00 ₪בזלת סטיבה  סילבר סטיבה

T 3/C15שמן 

236.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה אינדיקה

236.00 ₪בזלת אינדיקה  פאמיקן אינדיקה

DM   SILVER₪ 236.00 בזלת היברידי   היברידי

236.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

236.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

T 1/C28שמן 

special C₪ 350.00בזלת אינדיקה    אינדיקה

ASD₪ 325.00בזלת אינדיקה   אינדיקה

289.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

289.00 ₪בזלת אינדיקה  פמיקאן אינדיקה

279.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

special C₪ 350.00בזלת סטיבה    סטיבה

289.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

T 1/C20 שמן 

Silver₪ 262.00בזלת אינדיקה   אינדיקה

262.00 ₪בזלת אינדיקה  פמיקאן אינדיקה

DM   SILVER₪ 262.00 בזלת היברידי   היברידי

262.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

262.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

ASD₪ 262.00בזלת סטיבה  שמן  סטיבה

T 0/C24שמן 

279.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

279.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

279.00 ₪בזלת סטיבה  פמיקאן סטיבה


