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תפרחות
אינדיקה - T20/C 4תפרחת 

179.00 24.2%₪יוניבו אינדיקה      LA קוש קייק

סמול

258.00 22.3%₪בזלת אינדיקה סיגריות    BCANN אופל  

IMC     399.00 23.9%₪אינדיקה BLK פארק פייר

OG

199.00 24%₪קרונוס אינדיקה     GMO

299.00 23.3%₪קנדוק אינדיקה     GMO COOKIES

249.00 23.4%₪יוניבו אינדיקה     LA KUSH CAKE

300.00 24.3%₪בטר אינדיקה     PK

220.00 24.1%₪בטר אינדיקה     PK SMALL

129.00 23%₪יוניבו אינדיקה     whitewalker

189.00 22%₪תיקון עולם אינדיקה     zulu

120.00 23.1%₪שאיפה לחיים אינדיקה     אדוות הגלים

109.00 21%₪תיקון עולם אינדיקה     אוסלו מיני

179.00 23%₪פרמוקן אינדיקה     אושן מיסט

270.00 22.5%₪אינדיקה     אירווינג שואו

249.00 24.4%₪בזלת אינדיקה     אפגני דריפטר

109.00 23%₪קנדוק אינדיקה     אפגני סקאנק

259.00 20%₪תיקון עולם אינדיקה     ארז

310.00 24.1%₪אינדיקה     באבל קוש

IMC     399.00 24.4ֵ₪אינדיקה לטו'באציו ג

289.00 23.5%₪קנדוק אינדיקה     בלו קוקיז

179.00 24.3%₪טוגדר אינדיקה     בראון גרדניה

299.00 24.4₪בזלת אינדיקה     בראוניז

289.00 24%₪דוד וגולית אינדיקה     גולית

199.00 22.8%₪בזלת אינדיקה     ייד'ג

199.00 24.2%₪טרפין אינדיקה     מיני'ג

299.00 24.4%₪שיח מדיקלס אינדיקה     דארק דרימר

199.00 23.2ֵ%₪ואגנרז אינדיקה     דארק הלמט

IMC     329.00 24.4%₪אינדיקה דיזל דריפט

249.00 24.1%₪שיח מדיקלס אינדיקה     ההולנדי

199.00 24.1%₪טרפין אינדיקה     הוגו

179.00 24.4%₪טוגדר אינדיקה     וויולט פלאור

249.00 24.2%₪אינדיקה     ונילה פרוסטינג

מיני

168.00 20.3%₪בזלת אינדיקה     זנזיבר

299.00 23.9%₪דוד וגולית אינדיקה     חגי

289.00 23.8%₪קנדוק אינדיקה     טאהו אליין

99.00 21%₪טרפין אינדיקה     טוני ללא הקרנה

179.00 23.9%₪בזלת אינדיקה     טייגר איי

310.00 23.8%₪דוד וגולית אינדיקה     טרופיקנה כוש

199.00 24.4%₪בזלת אינדיקה     יער פראי

279.00 24.3%₪ אינדיקה    9קלאוד  מאד דוג

329.00 23.3%₪קנדוק אינדיקה     מיראקל אליין קוקיז

היברידי - T 1/C20תפרחת  

269.00 ₪תיקון עולם היברידי מטטרון

היברידי - T 3/C15תפרחת 

229.00 ₪בזלת היברידי ניקס

IMC 249.00 ₪היברידי סידני

סטיבה - T 3/C15תפרחת 

229.00 ₪טוגדר סטיבה ארי

אינדיקה - T10/C 2תפרחת 

199.00 13.1%₪טרפין אינדיקה     וירגו

209.00 ₪בזלת אינדיקה שוהם

209.00 ₪בזלת אינדיקה סיגריות שוהם

סטיבה - T10/C 2תפרחת 

209.00 14.2%₪בזלת סטיבה     צור

209.00 ₪בזלת סטיבה סיגריות צור

 - T10/C10תפרחת 

212.00 ₪בזלת  סיגריות  GAYA

היברידי - T10/C10תפרחת 

249.00 8%₪שיח מדיקלס היברידי     ארגמן

269.00 ₪תיקון עולם היברידי ליברה

235.00 ₪היברידי סקיילס

אינדיקה - T15/C 3תפרחת 

229.00 17.8%₪בזלת אינדיקה סיגריות    אופל

179.00 18%₪תיקון עולם אינדיקה     ארז

199.00 18.8ֵ%₪טרפין אינדיקה     וירגו ללא הקרנה

229.00 15.2%₪בזלת אינדיקה     קורל

סטיבה - T15/C 3תפרחת 

249.00 19%₪תיקון עולם סטיבה     אלסקה

229.00 16.5%₪בזלת סטיבה סיגריות    גרניט

229.00 17.1%₪בזלת סטיבה     גרניט

229.00 18%₪בזלת סטיבה סיגריות    ספיר

199.00 19%₪שיח מדיקלס סטיבה     תכלת רליף

:כל מה שצריך לעשות הוא לשלוח את, כדי שנוכל לשלוח קנאביס לביתך
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169.00 23%₪תיקון עולם אינדיקה     נגה

329.00 24.4%₪שיח מדיקלס אינדיקה     נייטי נייט

250.00 24%₪פיור סאנפרמז אינדיקה     'סאקורה פאנץ

270.00 24.2%₪גרינמד אינדיקה     סויט גנדי

170.00 24.2%₪גרין פילדז אינדיקה     סויט גנדי סמול

109.00 20%₪פרמוקן אינדיקה     סי בריז

299.00 24.4%₪טרוברה אינדיקה     סנסי סטאר

120.00 21.1ֵ%₪שאיפה לחיים אינדיקה     עין הסערה

120.00 22.8%₪שאיפה לחיים אינדיקה     ערב ערפילי

168.00 20.3%₪בזלת אינדיקה     יגי'פ

269.00 24%₪ואגנרז אינדיקה     פינק בובה

99.00 18.7%₪בזלת אינדיקה     פיקולו

249.00 23.1%₪שיח מדיקלס אינדיקה     פנדורה פנדה

IMC     399.00 24.4%₪אינדיקה פנפל פי

249.00 23.8%₪שיח מדיקלס אינדיקה     פנתר ורוד

249.00 24.4%₪בזלת אינדיקה     פרוואטי

179.00 19%₪טוגדר אינדיקה     פרפל איריס ללא

הדברה

279.00 23.8%₪קנאשור אינדיקה     פרפל גלו

299.00 24.4%₪שאיפה לחיים אינדיקה     צונאמי

310.00 24.1%₪דוד וגולית אינדיקה     קאלי קוש

150.00 23.5%₪שיח מדיקלס אינדיקה     קופר  קוברה

289.00 23.9%₪קנדוק אינדיקה     קוקיז אנד קרים

179.00 23.4%₪בזלת אינדיקה     קרחון נוצץ

IMC     269.00 23.5%₪אינדיקה רומא

249.00 24.1%₪שיח מדיקלס אינדיקה     ריינבו ראש

279.00 21%₪קרונוס אינדיקה     רפאל

229.00 23.2%₪בזלת אינדיקה     שקיעה כתומה

היברידי - T20/C 4תפרחת 

329.00 24%₪גרין בויז היברידי     A.F.

199.00 24.4%₪טרוברה היברידי     אוסקר ללא הקרנה

249.00 23%₪קרונוס היברידי     אטומיק

248.00 23.8%₪בזלת היברידי     אינדרה

219.00 20%₪קרונוס היברידי     אינפיניטי

249.00 23.5%₪שיח מדיקלס היברידי     בלסד בלונדי

252.00 24%₪פרמוקן היברידי     גאיה

250.00 24%₪פיור סאנפרמז היברידי     ט פיול'לטו ג'ג 

24ֵדוד וגולית היברידי     ֵ%₪ 299.00 דויד

199.00 24.2%₪בזלת היברידי     הר אפל

285.00 24%₪קרונוס היברידי     וודינג קייק

IMC     23.8ֵהיברידי %₪ 349.00 ווטרמלון

349.00 24.4%₪שאיפה לחיים היברידי     טרפי סלרפי קווסט

IMC     299.00 24.4%₪היברידי לוסי  דרימר

IMC     24.4ֵהיברידי %₪ 399.00 ליאן וומאק

IMC     329.00 24.3%₪היברידי למון רוקט

IMC     199.00 24.4%₪היברידי סטרוננה
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IMC     299.00 24.3%₪היברידי סנטה קרוז

IMC     349.00 23.5%₪היברידי פינאט באטר

299.00 24.3%₪קנאשור היברידי     פרוייד

249.00 24%₪קרונוס היברידי     קוקואה בומבה

329.00 24%₪היברידי     רויאל

סטיבה - T20/C 4תפרחת 

269.00 24.2%₪סטיבה     G-MAC BLOW

279.00 24%₪תיקון עולם סטיבה     sydney

309.00 24.4%₪קנדוק סטיבה     אולטרה סאוור

299.00 24.1%₪גרינמד סטיבה     אונקאי

269.00 20%₪תיקון עולם סטיבה     אלסקה

258.00 22.9%₪בזלת סטיבה סיגריות    אמרלד

269.00 22.0%₪בזלת סטיבה     אמרלד

179.00 22.8%₪בזלת סטיבה     אקווה מרין

168.00 20.6%₪בזלת סטיבה     באלי

299.00 24.4%₪שיח מדיקלס סטיבה     גראפיטי גראוויטי

199.00 23.2%₪בזלת סטיבה     חוף מוזהב

IMC     269.00 24%₪סטיבה טיקיריין

309.00 23.6%₪קנדוק סטיבה     טרופיקל ראנטז

IMC     329.00 23.4%₪סטיבה טרופיקנה גולד

199.00 24%₪קרונוס סטיבה     מיאמי סקיי

179.00 24%₪תיקון עולם סטיבה     מקאו

299.00 23.3%₪שיח מדיקלס סטיבה     מרמלדה

329.00 24.4%₪בזלת סטיבה     סטולו טוטם

310.00 23.9%₪דוד וגולית סטיבה     ספיישל רוז

24.1ֵטרפין סטיבה     ֵ%₪ 199.00 סקורפיו

169.00 24%₪תיקון עולם סטיבה     פאלקון

299.00 24.4%₪קנדוק סטיבה     פרוזן

199.00 24.1%₪בטר סטיבה     רוז באד

229.00 23.8%₪בזלת סטיבה     שמים זוהרים

279.00 24.3%₪שיח מדיקלס סטיבה     (בקופסא)תכלת 

IMC     179.00 20.3%₪סטיבה תל אביב
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שמנים

T20/C 4שמן 

PK₪ 300.00בטר   שמן 

227.00 ₪אינדיקה  בלאק אינדיקה

special T₪ 350.00בזלת אינדיקה   אינדיקה

258.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

258.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמינה אינדיקה

199.00 ₪טרפין אינדיקה  וירגו אינדיקה

289.00 ₪קנדוק אינדיקה  שמן גורילה גלו אינדיקה

258.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

150.00 ₪פרמוקן היברידי  שמן מגידו היברידי

קרונוס היברידי  שמן בטעם
פטל לימון

₪ 264.00 היברידי

IMC 269.00 ₪סטיבה  תל אביב 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

160.00 ₪מאק-יוניבו סטיבה  גי סטיבה

תיקון עולם סטיבה  שמן
T20אלסקה 

₪ 160.00 סטיבה

T15/C 3שמן 

IMC 160.00 ₪אינדיקה  שמן רומא אינדיקה

Silver₪ 236.00בזלת אינדיקה   אינדיקה

236.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

M₪ 350.00בזלת אינדיקה  ספיישל  אינדיקה

236.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמיקאן אינדיקה

249.00 ₪היברידי  טבעקאן היברידי

236.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

249.00 ₪קרונוס היברידי היברידי

IMC סטיבה  D.Q. 149.00 ₪שמן סטיבה

Silver₪ 236.00בזלת סטיבה   סטיבה

236.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

M₪ 350.00בזלת סטיבה  שמן ספיישל  סטיבה

236.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

227.00 ₪שיח מדיקלס סטיבה  תכלת סטיבה

149.00 ₪תיקון עולם סטיבה  אלסקה סטיבה

T10/C10שמן 

227.00 ₪שיח מדיקלס   ארגמן

בזלת אינדיקה  ביקאן מעושר
בטרפנים

₪ 262.00 אינדיקה

B₪ 350.00בזלת אינדיקה  ספיישל  אינדיקה

262.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמינה אינדיקה

249.00 ₪היברידי  טבעקאן היברידי

BCANN₪ 262.00בזלת היברידי   היברידי

T 5/C10שמן 

236.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

236.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמינה אינדיקה

236.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

232.50 ₪רפא היברידי  אקסיבן 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  פמיקאן אינדיקה

222.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

222.00 ₪רפא היברידי  אקסיבן היברידי

222.00 ₪בזלת סטיבה סטיבה

222.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

T 3/C15שמן 

236.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה אינדיקה

249.00 ₪שאיפה לחיים אינדיקה אינדיקה

239.00 ₪היברידי  טבעקאן היברידי

236.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

239.00 ₪רפא היברידי  אקסיבן היברידי

236.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

236.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

T 1/C28שמן 

special C₪ 350.00בזלת אינדיקה    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

289.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

T 1/C20 שמן 

Silver₪ 262.00בזלת אינדיקה   אינדיקה

בזלת אינדיקה  ביקאן עשיר
בטרפנים

₪ 262.00 אינדיקה

262.00 ₪בזלת אינדיקה  פמיקאן אינדיקה

299.00 ₪תיקון עולם אינדיקה  אבידקל אינדיקה

269.00 ₪היברידי  טבעקאן היברידי

262.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

264.00 ₪רפא היברידי  אקסיבן היברידי

Silver₪ 262.00בזלת סטיבה   סטיבה

262.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

262.00 ₪בזלת סטיבה  פמיקאן סטיבה

T 0/C24שמן 

:כל מה שצריך לעשות הוא לשלוח את, כדי שנוכל לשלוח קנאביס לביתך
import@shor.co.il  או למייל 0549550885הרישיון ותעודת הזהות אלינו לווטסאפ , המרשם

.נתאם את כל הדרוש ונשלח אליך את הקנאביס במהרה, אנו ניצור קשר



פתח תקווה10ברגמן , סניף סגולה

08:30-17:00ה -פתוח ימיום א

0549550885: ווטסאפ להודעות ומרשמים

import@shor.co.il: מייל

25/05/2023:מלאי קנאביס רפואי ליום

משלוחי קנאביס לכל הארץ

264.00 ₪קרונוס היברידי  שמן מנטה היברידי

239.00 ₪רפא היברידי  אקסיבן היברידי

229.00 ₪שאיפה לחיים היברידי היברידי

B₪ 350.00בזלת סטיבה  ספיישל  סטיבה

262.00 ₪בזלת סטיבה  שמן סטיבה

262.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמיקאן סטיבה

T10/C 2שמן 

222.00 ₪בזלת אינדיקה  ביקאן אינדיקה

222.00 ₪בזלת אינדיקה  שמן פמינה אינדיקה

219.00 ₪היברידי  טבעקאן היברידי

222.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

204.80 ₪רפא היברידי  אקסיבן היברידי

222.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

222.00 ₪בזלת סטיבה  שמן פמינה סטיבה

279.00 ₪בזלת אינדיקה אינדיקה

279.00 ₪בזלת היברידי  ביקאן היברידי

279.00 ₪בזלת סטיבה  ביקאן סטיבה

279.00 ₪בזלת סטיבה  פמיקאן סטיבה

:כל מה שצריך לעשות הוא לשלוח את, כדי שנוכל לשלוח קנאביס לביתך
import@shor.co.il  או למייל 0549550885הרישיון ותעודת הזהות אלינו לווטסאפ , המרשם

.נתאם את כל הדרוש ונשלח אליך את הקנאביס במהרה, אנו ניצור קשר


