
הטבות מועדון מאמי ליס - 2023
 מלון יולדות “בייבי ליס”

הטבת מועדון מאמי ליס לנרשמת קורס הכנה ללידה בהצגת 
חשבונית בלבד

300 ₪ הנחה על הזמנה של 2 לילות   •
600 ₪ הנחה על הזמנה של 3 לילות או יותר  •

ההטבה להזמנות חדשות בלבד  •
אין כפל מבצעים והטבות  •

לביצוע הזמנה במלון ״בייבי ליס״ - 03-7770000  •

מיכל ינאי מזמינה אותך למסע אישי, להיות מאושרת יותר, למצוא 
שקט נפשי ולשפר את הקשר בינך לבין האוצר החדש שלך.

הורידו את אפליקציית MY MEDI בחינם.
LISMYMEDI :הכניסו קוד הטבה לתכנים נוספים לשבועיים

https://mymedi.co.il

1 מגש סושי מעורב ב-219 ₪
25% הנחה על כל המוקפצים

03-9744444 להזמנות במספר הטלפון או באתר האינטרנט.
יש לצלצל לבית העסק ולהגיד שאת יולדת מאמי ליס

ללא כפל מבצעים | לא חל על דמי משלוח
WWW.NUCHI.CO.IL

במבלרייד ישראל | היצירה 3 ,רעננה | טלפון: 09-7667681|
WWW.BUMBLERIDE.CO.IL | 09-7663958 :פקס

כל הרוכש עגלת יחיד או תאומים – סט כלי אוכל מדהים במתנה!
במבלרייד עגלות מושלמות לחיים הדינאמיים שלנו: בעיר, 

במדרכות צפופות, בכפר או בחוף הים. העגלות מתאימות לריצה 
וטיולי שטח. עגלות איכותיות עם אופציה לאמבטיה וסלקל.

www.bumbleride.co.il

מיטחברת
מיטחברת המקורית, עריסות מעץ מלא המתאימות לכל סוגי 

מיטות ההורים, שני דגמים לבחירה במגוון חבילות השכרה:
מיטחברת קלאסית – בהזמנת חבילת השכרת עריסה לשלושה / 

חמישה חודשים – מגבת קפוצ'ון במתנה.
מיטחברת גולד - 40 ₪ הנחה! בהשכרת עריסה מיטחברת מדגם 

גולד לחמישה חודשים. לישון קרוב וביחד בעריסה המשלבת 
מיטחברת ועריסה רגילה במוצר אחד.

לקבלת ההטבה ופרטים נוספים צרו קשר 072-2152511 או באתר
www.mithaberet.co.il. יש להזדהות כיולדת בליס.

מאמאסיטה
 מאמאסיטה מעניקה לך 10% הנחה על כריות הנקה מאמאסיטה.

.ynet כרית ההנקה הנבחרת בסקר אמהות של 
baby10 :קוד קופון 

www.mama-sita.com  :להזמנה דרך האתר
או בטלפון  04-6379426

Dolls world
50 ₪ לקניה על כל המוצרים באתר, למעט מתנות לידה.

LIS50 :למימוש ההטבה באתר יש להקיש קוד קופון
משלוח: איסוף עצמי חינם מכפר יונה

שליחות עד הבית - 23 ₪ - או לנקודת איסוף 10 ש"ח
משלוח חינם עד הבית בקנייה ב-299 ₪ומעלה.

www.dollsworld.co - לקנייה באתר

טלוש מתנות לידה מעוצבות
 www.Talush.co.il :מגוון מתנות מקוריות באתר שלנו

 ובאמצעות מוקד ההזמנות הארצי 1-700-70-76-77.
 משלוחים לכל הארץ.

15% הנחה על כל רכישת מתנת לידה, ובנוסף - בובת בד 
במתנה.

חופשת RESTART לאמהות בחופשת לידה 
הטבת מועדון מאמי ליס: 250 ₪ הנחה 

לחופשת Restart לאמהות או Restart לאוהבים עם הבייביז.
 • ההנחה על עלות החופשות בלבד • אין כפל מבצעים •

למימוש ההטבה יש לשים קוד בקופה: ״מאמיליס״ • הטבה עבור  
www.restart4us.com  :היולדת והתינוק  • לביצוע הזמנה באתר

JUST BELIEVE
מתנת לידה המאפשרת תזכורת קטנה לדברים החשובים בחיים. 

את הרגעים הכי חשובים בחיינו ניתן לחרוט על צמיד/שרשרת 
שילווה אותך בכל יום.

10% הנחה ברכישה של צמיד או שרשרת עם חריטה אישית 
השתמשי בקוד קופון: JUSTBU, למימוש באתר או בסטודיו 

ברחוב שבזי 67 תל אביב, 0544534439
www.justbelievejewelry.com

BABY BOOST ONLINE
מנוי שנתי לתוכנית אימוני אונליין אחרי הלידה עם רוני דואני 

וצוות מאמנות בוסט 199 ש"ח בלבד במקום 299 ש"ח
בנינו עבורך 30 אימונים ברמת קושי מתגברת בכדי שהחזרה 

לשגרה שלך תהיה נעימה ואפשרית.
 https://www.babyboost.co.il למימוש ההטבה היכנסי לאתר

mommylis והזיני את קוד הקופון

BOOST סטודיו לאימונים לאמהות ולבייביז
שבוע ניסיון במתנה בתוכנית האימונים אחרי לידה בבוסט פיטנס 

סנטר ברחוב הארבעה בתל-אביב ואז רק 450 ש"ח לחודש ללא 
התחייבות.

מנוי הבייבי-בוסט שלנו כולל: שני אימונים ביום המותאם לגוף 
האישה בחודשים שלאחר הלידה, אימונים לאם ולתינוק, 

בייביסיטר בשעות האימונים ותזונאית אישית שתלווה אותך בזמן 
החופשה. לקבלת ההטבה, צרי איתנו קשר בטלפון 077-6048505 

https://boost-fc.com/baby-boost :או באתר

Sleepybump סליפיבאמפ
15% הנחה למשטח באמפי ייחודי להרדמת התינוק בעגלה

כשקשה להרדים את התינוק, סליפיבאמפ הוא הפתרון בשבילך!
סליפיבאמפ זהו משטח ייחודי שעליו בליטות במרחקים וגבהים 

שונים. נענוע עגלה על המשטח הלוך ושוב, מעניק לתינוק את 
תחושת הנועם והרוגע שהוא אוהב וצריך כדי להירדם עוד מבטן 

האם. קבלי את מתנת הזמן מאימהות מנוסות, רכשי סליפיבאמפ 
בהנחה ששמורה רק לך.

https://stories.sc/sleepybump/mamilis :לינק לאתר
דברי איתנו בוואצאפ: 03-5781653



הטבות מועדון מאמי ליס - 2023
gitta

15% הנחה על כל מוצרי gitta באתר
אין כפל מבצעים/ כפל קופונים

קוד קופון: 569383
www.gittabags.com/he לקניה באתר

חנות הסטודיו שלנו נמצאת בנען,
אפשר לתאם הגעה בטלפון 073-2382394

cs@gittabags.com – לפניות

PICABOOK רגעים שאוהבים
אלבום תמונות פנורמי עם התמונות המרגשות שלך | עריכה 

נוחה ומהירה ללא צורך בהתקנת תוכנה | בחירה ממגוון עיצובים 
מרהיבים.

אלבום "פנורמי" / "פנורמי חלון" )במגוון כריכות בד ודמוי עור( 
או אלבום "פורטרט"

גודל 22/29 ס"מ,  25 עמודים
במחיר מיוחד של 70 ₪ במקום 159 ₪

בתוקף עד 31.12.2023
ההטבה להזמנה ראשונה בלבד | מתאימה להזמנת אלבום 

פנורמי/ פורטרט שנוצרו באפליצקיה לנייד: Picabook AI )שוכב( 
או פורטרט )עומד(.

MAMYLIS2023 למימוש ההטבה יש להזין את הקוד
בטופס ההזמנה באתר לאחר סיום עריכת האלבום.

)A4 לוח שנה שולחני או קלאסי )לתליה בגודל
- 13 חודשים + עמוד כריכה

- 14 תמונות משפחתיות
- ניתן לקבוע את חודש ההתחלה, סוג הלוח עברי / לועזי, עם/ללא 

זמני שבת
- ניתן לציין ימי הולדת בתמונה או בטקסט

מחיר 35 ש"ח במקום 70 ש"ח
MAMYCAL2023 למימוש ההטבה יש להזין את הקוד

בטופס ההזמנה באתר לאחר סיום עריכת האלבום.
www.picabook.co.il

טומי ואניקה 
10% הנחה על כל המוצרים בחנויות הצעצועים

TOMMY & ANNIKA ובאתר של
MOMMY23 :למימוש ההטבה יש לציין קוד קופון

אין כפל מבצעים והנחות  |  ההטבה בתוקף עד 31.12.23
כתובות: דוד המלך 1 תל אביב 0775523753

מוזיאון הטבע, קלאוזנר 12, תל אביב 073-3802053
www.tommy-annika.co.il

סטודיו נועה איזנשטט
הטבה למשתתפות בקורס הכנה ללידה באיכילוב:

200 ₪ הנחה על אלבום מודפס למצטלמות בסטודיו נועה 
איזנשטט – צילומי הריון או צילומי משפחה.

לפני הנחה – 380 ₪
אחרי הנחה – 180 ₪

www.noale.co.il :אתר

המנשא הנכון
lis23 :10% הנחה על כל המנשאים באתר בהזנת קוד קופון

 • תקף להזמנות אונליין בלבד  • לא כולל קטגוריית מוצרים 
משלימים • כולל קטגוריית האאוטלט • בתוקף עד 31.12.23 או עד 

www.minsaim.co.il  .גמר המלאי

)Yomima( יומימה
ספר עם מבחר סיפורים קצרים של אימהות, כולל תוכן על השנה 
הראשונה בחיי התינוק ובנוסף אלבום המאפשר לתעד את השנה 

הראשונה.
www.Yomima.co.il   | 052-5731723 טלי כצנלסון

קוד קופון: מאמי ליס - 20% הנחה

La Famille Israel
20 ₪ מתנה למימוש ברכישה מעל 249 ₪ על כל האתר,

באתר La Famille Israel עם קוד קופון: מאמיליס.
איסוף עצמי חינם מהרצליה | שליחות עד הבית ב-35 ₪ | ללא כפל 

www.lafamilleisrael.com - מבצעים. לקנייה באתר

MEDZ
בית מרקחת און ליין עם משלוח מידי בתוך שעתיים! מהיום את 
כבר לא צריכה לעמוד בתור לבית מרקחת כדי לרכוש תרופות, 

פארם ואת כל המוצרים לבייבי שלך. 
קבלי מאתנו הטבה מיוחדת עבור מועדון מאמי ליס:

40 ש"ח מתנה לרכישה ראשונה באתר!
קוד קופון: Lis40  |   תוקף עד ה- 1.5.23

PLAY DATE
15% הנחה קבועה לחברות מועדון מאמי-ליס עבור טיפולי 

www.playdate.co.il :אתר |  LIS15 :הוואטסו שלנו. קוד קופון

בית חנה
10% הנחה על חודש ראשון במנוי אימהות.

מותנה ברכישת מנוי אימהות ל-3 חודשים מינימום.
למימוש ההטבה יש לציין הטבת מועדון מאמי ליס.

https://hanna.house | 073-3245731

LITIK
10% הנחה על כל תיקי הלידה

lis10 :קוד קופון
www.Litik.co.iI  |  054-8002280

דליה פרחים
10% הנחה מהמחיר המצוין
פלוס משלוח חינם לאיכילוב

SIMPLY GOOD מותג מוצרי התינוקות הישראלי
מאפשר 20% הנחה על כל מוצרי המותג בקוד קופון: 6519

השימוש בקוד מאפשר כפל מבצעים!
ותקף החל מ-01.09 ועד סוף שנת 2022.

. את מוצרי המותג סימפלי גוד אפשר להשיג בסניפי ובאתר 


