נקודות מכירה מורשות
המשתתפות במבצעי חגים 2018

לאיתור נקודות מכירה נוספות
ניתן לפנות 0732-10-20-30

אזור מרכז
תל אביב

בוטיק KISU

תל אביב
קניון רמת אביב
המשתלה
רמת אביב
תל אביב
רמת אביב
בזל
תל אביב
סי אנד סאן
דיזנגוף
ירמיהו
צהלה
יפו שוק הפשפשים
כיכר המדינה
נמל תל אביב
רמת אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
מלון מנדרין
נחלת יצחק
תל אביב
תל אביב

פאם קליניק
סיגל אסולין
כרמן פאוסט
סמדר דרורי
קרן ברטוב
ניילס בזל
שלי כהן
הלן כזום
yullia
yullia
yullia
yullia

עזרא/לילוש
כולה ספא לנשים בלבד
I Care

מספרת גבריאלוב
רונית בן חיים
זוהר פרקש
ציפי רואה
רוית לוין
פנינת חן
זיוה איתן
לורט הלחמי
נטע אסתטיקה ויופי

03-5321541
		03-6437228
054-4441877
		054-7944981
077-7998099
052-9506776
03-6032233
050-7571519
054-3050426
03-5226833
03-6025970
03-6565885
03-5358272
054-2326803
03-5444462
058-7999935
050-8105252
054-6222799
054-7809010
054-4700043
054-7998997
053-7222286
054-7540891
054-3039366
050-5902801

השרון
גלית דור
DELLBAR

חגית כץ
אנדריאה שיפר
רחל ויאטר
שלי קרפלד
שרית כרמל
שרית אורדמן
קיד נימרובסקי
אסתי שטרן
ליאת מורסיאנו
לימור אלישוב
קרן כהן  -סקלי קוסמטיקס
גופא
סטולי
אפרת מירקין

געש/קיבוץ
רמת השרון
רמת השרון
הוד השרון
תל מונד
הוד השרון
בנימינה
עדנים
אור עקיבא
רמת השרון
רמת השרון
הוד השרון
פרדסיה
חרוצים
רמת השרון
הוד השרון

052-3270117
03-6550588
054-4351536
053-2215028
054-2497062
052-4775189
053-4201500
050-7253995
054-3042004
050-9552094
052-5982000
09-7444714
050-7552577
054-8115455
03-5479994
050-5262902

רעננה/כפר סבא
סודות היופי
yullia

הולמס פלייס ספא
שולי נחום Shuli's
שלי בן דור
שירן שפירא
""Dana

גלינה זבישה
דורינה ברש

טירה
רעננה
רעננה
רעננה
רעננה
כפר סבא
כפר סבא
רעננה
כפר סבא

			050-2439114
09-7997756
09-7766430
052-6890079
054-2332000
052-7325102
054-4692776
050-4711777
052-5634690

הרצליה
טלי פלד
Bliss

אביבה אביגדור
נדין קסטנבאום
yullia

טלי איכילוב

הרצליה
קניון שבעת הכוכבים
הרצליה
הרצליה
כפר שמריהו
הרצליה

052-2637878
09-9586555
		054-2266274
052-8951915
09-8827044
050-7171771

נתניה
מירב אדיר
CARE
yullia

נתניה
קניון עיר ימים
רמת פולג

052-6307807
1-700-708-718
09-8349960

פתח תקווה/ראש העין
סיגל בבאי
יוסף גבות
הולמס פלייס ספא
ליאור כהן

פתח תקוה
פתח תקוה
גבעת שמואל
ראש העין

052-8347327
03-5252622
03-7583443
050-9069067

בקעת אונו
חנה רוטקובסקי
אורנה אסתטיק

קרית אונו
אור יהודה

052-3252650
050-6393651

גבעתיים/רמת גן
סופי אגמי
לריסה ולגושה
גליה ישראלי
קרן דניאל

גבעתיים
גבעתיים
רמת גן
רמת גן

052-5951235
052-7256200
054-4242798
054-6906555

ראשון לציון/רמלה
שולי אוזן
אלינה בסקין
הילה זליג
I SPA

ספיר מור
יהבית יעקבי
מכון יופי DIAMOND

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רמלה
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

052-4580014
052-5940176
052-8939991
077-4418292
052-5797222
052-7337722
054-8044709

חולון/בת ים
לילי רייף
מרה וקסמן

בת-ים
חולון

052-2759043
054-4723759

רחובות/נס ציונה/גדרה
הדר קליין
הולמס פלייס ספא
עדי שינדלר
ביאנקה
רפאל סנטר
איתל טיפולים קוסמטיים

נס ציונה
רחובות
בית גמליאל
נס ציונה
רחובות
מזכרת בתיה

052-3385552
08-9366613
050-7566548
052-7562756
08-9495555
050-8813002

מודיעין/שוהם
 MEמירית אלה
CARE

הולמס פלייס ספא
לריסה לובובסקי
יוכי שחק

מודעין-מכבים-רעות
קניון עזריאלי מודיעין
מודיעין
מודיעין
מודיעין

054-7773717
1-700-708-718
08-9739600
054-4285266
050-3415191

ירושלים
סקין ספא SPATULA -
I SPA
yullia

טלי פלד
ליאת ריבלין
קרן גבריאל
ג׳ין אלישע
מיכל בוטבול
שרון גונן
I SPA

חני שרף ימיני
ביוטי סוניה
אשרת סלמה
אבישג מכון יופי
חנה קאופמן
סוזאנה כהן
יהודית לחיאני
אשרת סלמה

ירושלים
קניון מלחה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
בית שמש  -קניון ביג
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
אפרת
מושב אורה
ירושלים
ירושלים

		054-4581066
		1-700-708-718
02-6741000
02-5633398
050-6440826
052-8462395
		054-5465802
		050-5246116
050-5261001
		1-700-708-718
054-7453354
050-4153218
052-7138560
052-8245888
053-7323450
054-6888246
052-3466404
052-7138560

חיפה והצפון
הולמס פלייס ספא
סוזי קונפורטי
I SPA

אמירה רב טל
גלי זבלוד
נורית אברהם
המכון של מיכל ליפשיץ
אורלי כהן חן
מזל סיאני
ג'סיקה ביוטי קליניק
דיאנה רום
טניה זלצר
I SPA

חלי סיבוני
קורין יתום
״בטי״
דקלה שושן
אמירה מולא
אילנה חונדיאשווילי
מימוס

חיפה
קרית ביאליק
נצרת
קיבוץ ניר דוד
קרית מוצקין
מצפה אביב
בית קשת
נהריה
יוקנעם עלית
נצרת עילית
מצפה עדי
לוחמי הגיטאות
כרמיאל
בית שאן
ספסופה
חיפה  -קניון קסטרא
תל עדשים
ירכא
קרית אתא
טירת הכרמל

04-8122030
052-6203503
04-6893036
050-7803628
052-2222923
054-5207680
050-3431781
04-9510734
053-4271373
050-3072400
04-9866007
054-4993284
04-9022554
04-6480028
054-2874377
050-4666044
054-4849404
054-5429227
052-6552731
04-9968860

אזור הדרום
נירית קוסמטיקה
CARE

הילדה פיציג
MUSE
I SPA

יעל דרי
מכון יופי זוהרה
ארט ספא
אסנת אסולין
מרטין כהן
ציונה כרמי
מעיין ציבולסקי
אליאנה בורוכוב
ארט ספא
ילנה סמבולוב
מאיה ספון

שדה משה
באר שבע
באר שבע
אשקלון
אשקלון
אילת
קרית מלאכי
עין יהב
נתיבות
אילת
אילת
אשדוד
ערד
עין יהב
אילת
אילת

050-2111367
08-8558480
054-4665153
054-4488002
08-9585666
053-7505606
08-8587010
08-6582186
052-4703476
054-8180810
050-5564120
054-4220629
054-6675707
08-6582186
054-3242311
050-7623140

		

