נקודות מכירה מורשות
(רשימה חלקית)

דרמתרפיסטית מומחית
בשיטת דרמלוג׳יקה

קוסמטיקאית מוסמכת
דרמלוג׳יקה

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

אזור מרכז
תל אביב

בוטיק KISU

פאם קליניק
חנה גור
סיגל אסולין
כרמן פאוסט
שרי טיפולי פנים
סמדר דרורי
קרן ברטוב
הולמס פלייס ספא
yullia
yullia
yullia
yullia
yullia

שלי כהן
לי עזרא/לילוש
הלנה מונטניול
MOR & MORE

אלה גולובין
סבטלנה קלנדריוב
טלי שליו (לגזיאל)
כולה ספא
שולמית מייזלר
אלי 7
רונית בן חיים

03-5321541
		03-6437228
		058-6721705
054-4441877
		054-7944981
		052-2226806
077-7998099
052-9506776
03-6910601
03-5226833
03-6025970
03-6565885
03-5712461
03-5358272
		050-7571519
054-2326803
		052-8022846
		054-5501414
		050-8954599
		052-6787270
		054-2044455
03-5444462
050-5408765
03-5249415
054-6222799

תל אביב
קניון רמת אביב
סמוך למתחם הבורסה
המשתלה
רמת אביב
תל אביב
תל אביב
רמת אביב
קניון עזריאלי  -תל אביב
דיזנגוף
ירמיהו
צהלה
יהודה הלוי
יפו שוק הפשפשים
תל אביב
כיכר המדינה
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
נמל תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב

השרון
גלית דור
DELLBAR

חגית כץ
אסנת דקל
שגית גיל
אנדריאה שיפר
עדי פביאן
מאיה לנדאו
רחל ויאטר
ביוטיסרי Beautyserie
סיוון צרפתי ברדה
גלית קרן
שלי קרפלד
שרית כרמל
לימור קוסמטיקה
מורן ארמון
אסתי שטרן
ליאת מורסיאנו
לימור אלישוב

052-3270117
03-6550588
054-4351536
054-4887002
054-2499499
053-2215028
054-4320332
052-8453540
054-2497062
09-7736030
050-4945230
054-2296244
052-4775189
053-4201500
054-8179992
050-5610869
050-9552094
052-5982000
09-7444714

געש/קיבוץ
רמת השרון
רמת השרון
כוכב יאיר
פרדסיה
הוד השרון
בת חפר
פרדס חנה
תל מונד
תל מונד
פרדס חנה
בנימינה
הוד השרון
בנימינה
חדרה
חדרה
רמת השרון
רמת השרון
הוד השרון

רעננה/כפר סבא
סודות היופי
yullia

הולמס פלייס ספא
עינת אברהמוב
ורד הר לב
שרי שפר

			050-2439114
09-7997756
09-7766430
		 054-3974955
050-5369966
09-7447447

טירה
רעננה
רעננה
כפר סבא
רעננה
כפר סבא

הרצליה
טלי פלד
אייריס זנדר
Bliss

אביבה אביגדור
ליטל בן חמו
נדין קסטנבאום
yullia

052-2637878
052-2725068
09-9586555
		054-2266274
054-3400644
052-8951915
09-8827044

הרצליה
הרצליה נוף ים
קניון שבעת הכוכבים
הרצליה
הרצליה
הרצליה
כפר שמריהו

נתניה
CARE
yullia

מירב אדיר
אפרת טל
אורלי תמם
אסטרייה בר ששת
רונית ג'אנח ימין

1-700-708-718
09-8349960
052-6307807
050-5440297
054-4210474
054-4699619
054-5434335

קניון עיר ימים
רמת פולג
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה

פתח תקווה/ראש העין
סיגל בבאי
שרית אדמון
סלי לוי פרג׳
יוסף גבות
הולמס פלייס ספא
נופר קוסמטיקס

052-8347327
054-5326664
050-5415961
03-5252622
03-7583443
050-7775077

פתח תקוה
פתח תקוה/מזור
פתח תקוה
פתח תקוה
גבעת שמואל
פתח תקוה

קרית אונו
חנה רוטקובסקי

052-3252650

קרית אונו

גבעתיים/רמת גן
סופי אגמי
חנה גור
נורית עשור
לריסה ולגושה
מיכל נקר
הולמס פלייס ספא

052-5951235
058-6721705
077-3531717
052-7256200
054-5203064
03-5722922

גבעתיים
סמוך למתחם הבורסה
רמת גן
גבעתיים
רמת גן
קניון גבעתיים

ראשון לציון/רמלה
טטיאנה ניצן
שולי אוזן
מירה פרידמן
אלינה בסקין
I SPA

052-3778158
052-4580014
052-5679945
052-5940176
077-4418292

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רמלה

חולון/בת ים
לילי רייף
פנינה פן
מרה וקסמן
להיות יפה  -גילה עלימה

בת-ים
חולון
חולון
חולון

   

052-2759043
052-8074625
054-4723759
054-3043019

רחובות/נס ציונה/גדרה
הדר קליין
הולמס פלייס ספא
גלינדה רבזין
עדי שינדלר
קורין הרוש שרעבי
ביאנקה

נס ציונה
רחובות
רחובות
בית גמליאל
רחובות
נס ציונה

052-3385552
08-9366613
052-3571615
050-7566548
054-6808407
052-7562756

מודיעין/שוהם
 MEמירית אלה
CARE

הולמס פלייס ספא
מירה חסין
ליאורה ליבוביץ

מודעין-מכבים-רעות
קניון עזריאלי מודיעין
מודיעין
כפר אוריה
שוהם

054-7773717
1-700-708-718
08-9739600
054-6345144
054-4786798

ירושלים
מלון אוריינט
מלון ישרוטל כרמים
סקין ספא SPATULA -
I SPA
yullia

טלי פלד
סימה וולף
ליאת ריבלין
קרן גבריאל
ג׳ין אלישע
מיכל בוטבול
יעל חזן
איריס פלייס
אנסטסיה קוסמטיקס
נעמי גרבר
שרון גונן
יפעת רז
חגית קוסמטיקס
I SPA

ירושלים
קרית ענבים
ירושלים
קניון מלחה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים/מבשרת
ירושלים/הר אדר
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
בית שמש  -קניון ביג

02-9310402
02-5489825
		054-4581066
		1-700-708-718
02-6741000
02-5633398
02-5812848
050-6440826
052-8462395
		054-5465802
		050-5246116
		052-3356991
054-5637744
		02-6734994
		02-6519988
050-5261001
052-2383369
02-5632252
		1-700-708-718

חיפה והצפון
אחוזת יערות הכרמל
הולמס פלייס ספא
סוזי קונפורטי
קרן אבן צור
I SPA

אמירה רב טל
גלי זבלוד
נורית אברהם
מיכל ליפשיץ
אורלי כהן חן
מזל סיאני
ג'סיקה ביוטי קליניק
דיאנה רום
דרך היופי
לינה זסלר
טניה זלצר
גל בן שמעון
עמליה סוחר
יעל ישעיהו
קלי מיבר
קליניקה סוהיר
I SPA

קוסמטיקאנה
חלי סיבוני

יערות הכרמל
חיפה
קרית ביאליק
כרמיאל
נצרת
קיבוץ ניר דוד
קרית מוצקין
מצפה אביב
בית קשת
נהריה
יוקנעם עלית
נצרת עילית
מצפה עדי
תל תאומים/בית שאן
חיפה
לוחמי הגיטאות
נשר
חיפה
מ.א .חוף הכרמל
צפת
אבו סנאן
כרמיאל
חיפה
בית שאן

04-8307872
04-8122030
052-6203503
054-6656521
04-6893036
050-7803628
052-2222923
054-5207680
050-3431781
04-9510734
053-4271373
050-3072400
04-9866007
050-8560901
052-7777741
054-4993284
050-5925509
050-2173536
050-4657058
058-7333373
054-6739471
04-9022554
054-2190712
04-6480028

אזור הדרום
מלון רויאל ביץ
מלון אגמים
אפרת דביר
פאולינה כהן צ׳יטוב
נטלי ברמי
נירית קוסמטיקה
CARE

הילדה פיציג
I SPA
MUSE

יעל דרי
מכון יופי זוהרה
ארט ספא

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

08-6368860
08-6300376
054-7851001
052-3830456
050-8277786
050-2111367
08-8558480
054-4665153
08-9585666
054-4488002
053-7505606
08-8587010
08-6582186

