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עיר

קוסמטיקאית

נייד

כתובת

אבן יהודה
אבן יהודה
אומץ

סמדר נתן
תמרה קימאגרוב
דורית סלמון

0543131267
0522248254
0544204417

קיבוץ גליות 64
מכון תמרה  -אליהו סעדון 122
מושב אומץ

אור יהודה
אור יהודה
אור יהודה
אור יהודה
אורנית

אלוירה מושייב
אתי משיח
יוליה איליושנקו
מורן יעל
חגית אלון

0523150060
0502910220
0523833303
0504110349
0523254782

דוב הוז 2
ניצן 14/31
אליהו סעדון  120קומה 2
איילת השחר 3/19
האלון 64

אילת

בא לי ספא מג'יק סאנרייז

086374060

מלון מג'ק סאנרייז

אילת

יעל דרי  -ע.מ022929947-

0577505606

האגס שחמון  -מרכז מסחרי

אילת
אלפי מנשה

מירב היופי שלך
רווית שליו

0502842228
0524643338

מקור החסידה  11דירה 8
גולן 58/15

אריאל

אלכסנדרה גינדין

0547587865

הנגב 72/1

אשדוד

אדל ליק

0547556765

תפוז 14/4

אשדוד

אילנית גבאי

0525756724

יהודה הלוי 5/4

אשדוד

אירינה לייזרוביץ

0544581772

רוגוזין  7אשדוד

אשדוד

אתי איבגי

0547955548

הציונות - 50/1צמוד למספרת יוסי אוחיון

אשדוד

טויה אלאלוף

0547777171

נופך 15

אשדוד

ליז כהן

0522845857

דוד וולפסון 10

אשדוד

מיכל אקרמן

0527174810

מיכשוולי 28

אשדוד

משה סמד'גה

0505361089

חיים משה שפירא 22

אשדוד

שולי הדר-אמויאל

0546367170

קק"ל  1דירה  9אשדוד
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עיר

קוסמטיקאית

נייד

כתובת

אשקלון

אורה מכלוף

0502233470

שדרות ירושלים 71

אשקלון

איילת ביטון

0532211713

אלי כהן 37

אשקלון

סבין תעסה

0526286664

אשקלון

סיגל מזרחי

0522966351

מושב נתיב העשרה מש ק  7מו�ע
צת אשקלון
בית-אל 7

אשקלון

עופרה אשכנזי

0522700423

חודשי השנה  3דירה 21

אשקלון

תהילה תהילה טאבול מגידיש 0506376351

ההדרים 6

באר יעקוב

אתי חנן

0522321354

שד' האלונים 10/27

באר שבע

אוונגארד קליניקס בע"מ

0544885696

מבצע יואב  49קניון אביה קומה 2

באר שבע

הנה אלעטונה

0507760012

ת.ד 12

באר שבע

רוני אמר

0508891021

אלכסנדר סשה ארגוב 22

באר-שבע

אוה חוה מנשה

0508858211

הר רמון  5רמות

באר-שבע

אורלי שילה-פז

086209941

טרומפלדור 84

בחן

שרית בן נעים

0508911010

קיבוץ בחן

בית ג'אן

בלסם פארם-נג'יבה שאהין

0542272228

ת.ד1433 .

בית דגן
בית דגן

אתי שובל
בר שלם

0525229432
0523411798

התמר 88
בית דגן

בית דגן
בית וגן ירושלים
בית חשמונאי

דניאלה כהן
עדינה ברששת
סוזי ינקו

0528579852
0527564674
0529212112

התפוז 20
הרב עוזיאל 98
עינב 17

בית עריף

לילך כהן בית עריף

0508894565

דולב 182

בית שאן

ליטל אברהם

0524015401

הרצל 45

בית-שמש

אורה (סבטלנה) דרי

0507355358

קומה  A 3יצחק רבין  2קניון כניסה

בית-שמש

יפה צנעני

0506947257

הארזים 22גבעת שרת

בני ברק

אפרת קנזין

0502004049

חנה סנש 4

איתור קוסמטיקאית GREEN LAB 23
נייד

עיר

קוסמטיקאית

בני ברק
בקה אל גרביה
בת ים
בת-חפר
בת-ים
ג'וליס
גבעת אלה
גבעת זאב
גבעתיים
גבעתיים

0586749776
רויטל הלוי
וילמה בלצוניטה-סודות היופי 0503339149
0506332331
דיב דבורה סלמאן
0506377178
אילת שושן
0528325338
אביטל איסקוב
0508213042
עטאף טריף
0522815181
אירית אסייג
0549451444
אורלי טל
0546233850
מיכל זיו
0546368718
מירה אקהאוס

כתובת
עמק יזרעאל  15קומה א משפחת הלוי

בקה אל גרביה
הרב קוקיס 8
חצב 9
בלפור 64
גו'ליס ת.ד 43
גבעת אלה
גבעון מערב 116
יפה נוף קומה  11דירה 1101
כצנלסון 97

גבעתיים
גדרה
גדרה
גלגוליה

שרי ארז
איריס בר
שיר חילי
חנין קרמטה

0502727727
0524485000
0502222571
0547575779

רמב"ם 9
צבי ארקין 8
האירוס  3קומה  1דירה 1
גלגוליה

גן הדרום
גן יבנה
גן יבנה
גן יבנה
גן יבנה
גן יבנה
גני תקוה

תהילה סעידי
אריאלה שם טוב
מרב אסטון
עופרה בנגין
נתנאל אברהמי
אורלי אלבזיז
קורן פלורנטינה

0524022213
0523642238
0526601016
0526753002
0507589501
0525672670
0585560296

מושב גן הדרום גפן 7
פולג 4/2
מוראלי בלנקשטיין4/3
המגינים 12/3
שוהם 2
יוסף יבנאי 24
הרי יהודה 51

גני-תקוה

מגי ארמה

0526625055

הגליל  91קומה  4דירה 15

ד.נ .עמק חפר
דימונה
דרור  4נס ציונה

שוש הלמן
גליה צרפתי יתח
יפה סיון

0507250653
0525403194
0528953878

מושב גן יאשיה
שלמה אבן גבירול  20דירה 6
דרור  4נס ציונה

הוד השרון

שלי קרלפד

0524775189

הנשיאים 4/32

הר אדר

כנרת חן

0542112264

הגיא  ,109הר אדר
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נייד

כתובת

הר הדר

מעיין טימברג

0543515827

הגיא 96

הרצליה

הילה ביוטי

0505429027

המעפילים 39

הרצליה

טלי איכילוב

0507171771

מרווה

הרצליה

סבטלנה פוגרבינסקי

0526800228

סוקולוב 29

הרצליה

עינת בן-יורם

0544912615

'המסילה  32ג

הרצליה פיתוח

ביוטי אנג'לס

0507844489

פנחס רוזן 10

זכרון יעקב

קרן אילוז

0523232550

התקומה  14זכרון יעקב

זכרון יעקב

הדס עמרני

0522986370

השמורה 103

זכרון יעקב

מיה אמיתי בוקר

0544447275

התפוח 1

חדרה

הילה יושעי הכלנית 8

0508499379

הכלנית 8

חדרה

טלי שגב

0528341343

.לרח' הירדן  ,16קומה 1דירה 23

חדרה

מריה ביוול

0505945549

הדודאים1

חדרה

קטי מרדכי

0544890451

שבטי ישראל 2/1

חדרה
חולון

שרון דנינו
הילה קאשי

0547920894
0502132564

ראש הנקרה  1גבעת אולגה
אהרון גלעדי 3/1

חולון

לימור אליהו

0524655500

אלקלעי 4

חולון

מורן גולרוך

0539867877

הנביאים 2

חולון

מירי ואלונה מכון יופי

0505527528

הבוסל 2

חולון

ענת קומא  -פנינת חן

0525558777

הרקפת  17א' חולון

חולון

שירלי גרייצר

0543456893

ההסתדרות 60

חיפה

אמל רוחאנה

0525721919

שדרות הציונות 51

חיפה
חיפה
חיפה

ויקטוריה שוורץ
ורד בר רוזנה
ורדניקוב סחר ושיווק

0544458831
0545961515
0504441289

הפרחים 3/52
אלברט איינשטין 45
חורשה  16קומה ג
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קוסמטיקאית

נייד

כתובת

חיפה

לינדה כהן

0524409800

שד ההסתדרות 215

חיפה
חיפה
חיפה
חצב
חצור הגלילית
חריש
יבנה
יבנה
יבנה
יהוד
יוקנעם עלית
יפו
יפו תל אביב
יקנעם עילית
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

נטלי משעל
נטלי לישינסקי
שרה שובל
מילי אלוני
לבנה אקרמן
חגית ברדיס
ולנטינה רבקוב
מדלן פיטוסי
קטי פוגל
שלי לביא
שירלי יעקב  -יקנעם עילית
נואל ראבי
בדרה לימור
שונטל אלימלך
אמירה צדקיהו
אלה וייזר
יעל פרקר
מירב הכרמלי
שרית וליס

0546715558
0528469947
0547687436
0507673595
0527633636
0543379459
0549196196
0544659450
0502223722
0508182223
0522773553
0546680688
0543553193
0547693908
0528959393
0509914672
0544559636
0526664119
0522630936

שדרות בן גורין  19להיין סטודיו
מוריה  95קומה 1
גבעת דאונוס  36א דירה  7קומה 4
מושב חצב
הליבנה 4/3
רובין 3
חטיבת גבעתי 10/14
הדרור 2/3
המשוט 10/42
סמטת אגוז
החרצית  ,52מספרת עופר גיא
מיכאלאנג'לו 21
גר צדק 1/23
הערבה 22
שמואל תמיר  41פיסגת זאב
מרקו ברוך 23
בית וגן 91
יעבץ 2
רח דיסקין בנין שלום  -קומה 3

ירושלים

רותי קרן-דוד מכון ליופי

0505695987

הלל 82

ירושלים

ריקי יעקב

0505626360

יואל פרידלר 6-פסגת זאב

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ישוב קדר
כוכב יאיר
כפר אעבלין
כפר ג'נון
כפר גוליס

נטלי אוחנה-עיצוב גבות
רוזי גדליהו
רינת קרזנר
אורלי ניסים
קארין סטרוק
מנאל עואד
שיראן וארדי
רונאד עבאס-ביוטי רונד

0545229742
0525304270
0503089285
0503494896
0545820236
0504863810
0526292600
0502373377

בית הכרם  30כיכר דניה קומה 2
השישה עשר  ,21פסגת זאב
רשבייג 10
אחדות 106
הגלבוע  41ת.ד706 .
כפר אעבלין
כפר ג'נון
ת.ד  1488מיקוד 24980
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קוסמטיקאית

נייד

כתובת

כפר דבוריה

מכון מיאר-ראדה

0528751004

כפר דבוריה מיקוד 16910

כפר הנגיד

ליאת הדר

0527401010

האלון 2

כפר חורפיש

ניצה פארס

0502113191

כפר חורפיש ת.ד870 .

כפר יאסיף

מנאל שחאדה

0546353683

ת.ד 141

כפר כיסרא

אימאן עבדאללה

0509873006

כפר כיסרא

כפר מרר

עזאם רחאב

0509006861

כפר מרר

כפר סבא

טטיאנה פניכין

0547864732

הכררמל 36

כפר סבא

לימור סטודיו לכלות ומכון
לקוסמטיקה
מיטל אלימלך
סתיו מדמון

0522811808

קרן המוזיקה 5

0526400957
0549723036

העמק 2
ויתקין 18

כפר סבא
כפר סבא
כפר סבא
כפר פראדיס
כפר קרע

רחל קמינצקי
שרי מור
שני נורי ממליה
אלהם גנאם
רוזאן כנען

0547257517
052564509
0507294626
0502065165
0547867146

חבצלת השרון 5
אזר 90
אנגל 19
ת.ד  1022מיקוד 30898
כפר קרע

כפר-יונה
כפר-יונה

אילנה מורדי
לילך מיכאלי

0523356895
0544855604

מנחם בגין 81/4
עליה 13

כפר-סבא

דליה פרץ

0542036697

שיינפין  28דירה  24קומה  8כפר סבא

כפר-סבא

עינת אלוני

0505233702

ויצמן 54

כרמיאל

אירנה מדרר

0585088885

רחוב המלאכה 60

כרמיאל
כרמיאל
לוד

ויקטוריה גוטמן
פאינה ילסוקוב
אמי פריאנטי

0544466103
0528243447
0544290809

אסיף  54/9קומה 4
משעול היין 16/12
ברק 5

לוד

ג'ולי אוליאל

052-8915813

שד' ירושלים 10/16

לוד

סגולה מסנבר

0522332404

מושב אחיעזר האלון2

כפר סבא
כפר סבא
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נייד

כתובת

לוד
לוד
מבשרת ציון
מבשרת ציון

ליבנת כהן
סתיו שמש
איריס שרביט
אופירה זקן

0507641775
0546643295
0503842833
0532863656

המצביאים  6/16נאות יצחק
הנריאטה סולד 113/6
מירון 6
רחוב החרמון 36/1

מבשרת ציון
מג'דל שמס

ורד אילוז
אלהם אבו סלח ביוטי קר

050-3305361
0522268153

הארזים 33/6
מג'דל שמס

מודיעין

דייזי מרום

052-3851699

נחל דליה 17

מודיעין

דקלה פולדי

054-9735888

חשון  23/5מודיעין

מודיעין

טלי מימון

0547878460

כסליו  60עמק האלה

מודיעין

לאה שוהם

0543238398

ניסן  91דירה 4

מודיעין
מודיעין
מודיעין
מודיעין
מודיעין עילית

0546797111
מורן כהן
0502612903
מירב פדידה
מרכז לרפואה אסטטית -רחלי צור 0506654627
0543181318
נופר חכמון
0543156070
דלית וולק

הדוכיפת  26דירה 3
מבצע עובדה 17
דוכיפת  51דירה 10
האודם 23
שאגת אריה 11/31

מודעין

לידר מלכה

0505486337

נחל געתון 11/2

מונסון

ויקי גלזר

0507555766

יהוד מונסון סביונים 32/16

מושב אביבים

רונית דהן

0507240337

מושב אביבים בית מס' 55

מושב יגל

מירי יפרח

0543212220

הגפן 302

מושב מבטחים
מושב יתד
מושב עולש
מושב עידן
מושב רווחה
מושב רווחה

אבישג סקגו
אורלי אחרק
דניאלה ואברהם אזוט
נאוה פיטשון
כריסטינה יוסף
נויה מזרחי

0503553599
0504285714
0545393977
0584260006
0542252666
0506522512

מבטחים 42
משק  44חבל שלום
נוף שדות 306
דואר נע הערבה
מושב רווחה 1
מושב רווחה 56

מושב תדהר 7

זיוה פלט

0526282196

מושב תדהר 7
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נייד

כתובת

מעונה

אלונה פישר

0528787636

הכרמל 50

מזכרת בתיה

יעל גואטה

0528578558

שדרות אליהו 32/5

מזכרת בתיה
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מצפה רמון
נאות אפקה

וילנה מיכאילוב
אליה לוי
אלוירה ליליאב
מרינה נועה מיכאלי
ענבל שמש
מריאנה יוסופוב
קרן מישאל

0545760555
0502922662
0505761000
0502130066
0528924995
0526454141
0507532404

מנחם בגין 2
כפיר 92
המצוק 8/11
הכינור 6/3
האזוב  10דירה 4
עין שביב 36
קהילת סלוניקי 7

נהריה

אתי בראל

0525451524

נוראדו 222/22

נהריה

דיאנה שרייפר

0523145955

הרצל 89

נהריה

לולה תיתי

0547560873

הסיגלית 15

נהריה

לורנס קרוטשי

0508366372

גולומב 7/22

נהריה

ליטל אמר

0506758216

אחד העם 4/13

נהריה

נטלי בן שושן

0526964640

הרצל  104א קומה ב דירה 6

נהריה

רונית סיבוני

0506850705

שביל הנרקיס 6

נופך

קרן אמיתי

0546661376

תרשיש 29

נורדיה

שוש מאור-כשאור נוגע בעור 054-6799339

נטעים

ענת משולם

0528993272

שיזף 137

נס ציונה

רינת אייזר

0524684771

משה לרר 12

נס-ציונה

זמירה צלאל

0528300179

הבנים 4

סמטת האגוז 10ת.ד473 .
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כתובת

נצרת

שוכרייה עודה

0522843557

המוסכים 3047/11-ת.ד50409 .

נצרת

ג'יהאם מזאריב

0586316278

30021/43

נצרת

ג'יהאן חלף

0526277427

נצרת

נצרת

יוסרא דאהר

0549167800

רחוב  4089בית 7

נצרת עילית

בלה רביד

0525518552

מכון:מרכז חני סנטר בבית:לולב 8/1

נתיבות

רויטל ביטון

0503340034

החרש 420

נתניה

"אצל ריקי"

0775321466

שד' ויצמן 41/5

נתניה

אלה פישביין

0545466677

חטיבת גבעתי 7/26

נתניה

דנה חן-מרכז הקוסמטיקה

052-2547575

שטמפר 15

נתניה

מורן גרקין

0525838610

נביא אשכול 19
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נתניה

אתי ליין ורחלי

0524299933

פינסקר 21

נתניה

ג'ינה סולומון

0528541383

הזמיר 14

נתניה

טובה איטון

0543975916

נורית 50

נתניה

טל הורוביץ

0528364199

בר אילן  16ג

נתניה

ננו לוגסי

0544552134

מכון :סמילנסקי 8

נתניה

רות גניש

0507746969

שמורת הנחל בניאס 40

עין אילה

נירית יוהן

0506374374

הזית 26

עכו
עפולה

מאיה זיציק
אידית אלגרבלי

0525981076
054-7316310

בת שבע 17/2
הפרסה  3קומה 1

עפולה
עפולה
עפולה

אתי עבו
מרינה בוהדנה
עדי אוחיון

0506580832
0548338686
0549927878

'האגס  7א
הרב לוין  7עפולה

פ"ת

שירי צדקה

0507953865

מקליס 4

פ"ת

שני אפריאט

0548123877

אהרון כנצלסון 7

פורידייס
פרדס חנה
פרדס חנה
פרדס-חנה
פרדס-חנה
פרדסיה
פרדסיה
פתח תקוה
פתח תקוה

אבתסאם דקנאש
דיאנה פרידייב
מורן זוהר
אירית הודיה -שיבק
ציפי סל
מוריה זאנה
גלית קרן
יפעת סופר
שניצר קרן אור

0542882350
0509780098
0523399025
0526656693
0528908933
0523353114
0542525067
0508313414
0545409034

ת.ד 1223
הדקלים 101
מצדה 433
'היהלום  9ב
ראשונים 25
שיקמה 68
התדהר  3ת.ד988.
אהרון מסקין 15
אורלוזורוב 42

פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה

תמר פיצ'חדזה מגן
שני כהן נאה
שולי לובטון

0528989242
0502261066
0528700402

אלוף רחבם זהבי 4
הרב אונטרמן 12
בן צבי  25קומה  10דירה 31

מנחם בגין  80בית קרנסנסקי סביון
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נייד

כתובת

פתח תקווה

איריס בר פתח תקוה

0544919792

אנצ'ו סירני 10

פתח תקווה

דיאנה לוין

0526238351

השופר 12

פתח תקווה

יעל עזר

0546975155

אליהו בן חור 6

פתח תקווה

מרים דוד

0547647782

ישראל ישיעהו 2

פתח תקווה

קלרה יהב

0524420400

ברקוביץ' 10

פתח-תקווה

נגה סופר

058228667

ביאליק 25

פתח-תקווה

נעמי עזר

0523929793

קופלמן אברהם

פתח-תקווה

ריטה מור זבולון

0508456761

שמשון  5פ"ת

פתח-תקווה

שגית חבר

0505703311

ראש פינה 23אם המושבות

פרדס חנה-כרכור

דנה סעת גורש

0507726727

קידמה 50

צור ברק

אלה מזרחי

0544448114

ברק 22

קיבוץ גבת

"ציפי אלקבץ מי-טל"-קסם החן 0528556917

ד.נ .העמקים

קיבוץ גינוסר
קיבוץ גלגל ד.נ ערבות הירדן

רותי בני-ישראל-קוסמטיק
גליה צדוק

0505871070
0505514140

קיבוץ גינוסר
קיבוץ גלגל

קיבוץ חמדיה

אושרת הדס

0503795913

קיבוץ חמדיה

קיבוץ לביא

מירה שרון  -קיבוץ לביא

0503231339

ד.נ .הגליל התחתון

קיבוץ מלכיה
קיבוץ נען

מרינה מינקה סמוילוב
מעיין זהבי

0524495905
0543037376

קיבוץ מלכיה
קיבוץ נען

קיבוץ שדה בוקר

אולגה גוניקמן

0507579382

קיבוץ שדה בוקר ת.ד 39

קיבוץ תל יוסף

כרמלית מכון קוסמטי בע"מ

0522473320

קיבוץ תל יוסף

קציר

גאולה לבבי

0505526548

קציר

קרית אונו

סיגל חן

0547435522

הפרדס  39קומה  1דירה 4

קרית אונו

רבקה רחמים

0505732590

גורדון 8 8
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נייד

כתובת

קרית אתא
קרית ביאליק
קרית ביאליק
קרית גת
קרית גת
קרית גת
קרית ים
קרית מוצקין
קרית מלאכי
קרית-אונו
קרית-גת

שושנה סודרי
סימונה קוסמטיקס בע"מ
שני תלמור
חגית כהן
מרינה מור
שיר ואזנה
מירה נזרי
גלית הורן
חני הרשקו
עדה כהן חסון
איילה אברהמי

0528770963
0526556931
0525226621
0507420423
0546323601
0549140045
0522985559
0544331599
0502917232
0508776640
0507239760

ירושלים 31
דרך עכו 186
אילון  15קרית ביאליק
אדוריים 217
משעול פז 1/4
גבעתי 20
הרצל 35
נרקיס 2
זבוטינסקי 43
רשי 12
הזית 36

קרית-גת
קרית-מלאכי
ר"ג
ראש העין
ראש-העין
ראש-העין
ראשון לציון
קיבוץ שדה בוקר
קיבוץ תל יוסף
צפת
קציר
קרית אונו
קרית אונו
קרית-ביאליק
ראש פינה
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

ילנה רפאלוב
0524735516
0524021818
נורית גבע
אושרית מלכה-מגע של יופי 0549433616
0549574440
זהבה הילה כהן
0523210261
דנה אופינסקי נשגב
0544892290
עירית ינוביץ
0507806071
אילנה חיימוב
0507579382
אולגה גוניקמן
0522473320
כרמלית מכון קוסמטי בע"מ
0528343866
ליז ממן
0505526548
גאולה לבבי
0547435522
סיגל חן
0505732590
רבקה רחמים
0544764563
מיה (מרסדס) כלדיאן
0526670373
ש.ר.מ עוז נכסים בע"מ
0508490028
אלומה שופמן
רוחמה סטודיו לאסתטיקה ויופי 0509620584
0549202443
נועם אגם
0528010223
פרפקט סקין קוסמטיקה

גרופית 5
ז'בוטינסקי 23
ארלוזורוב 75
יהודה הלוי 157/13
הפרחים 7
החליל 26
רוטשילד 32
קיבוץ שדה בוקר ת.ד 39
קיבוץ תל יוסף
הגדוד השלישי 228
קציר
הפרדס  39קומה  1דירה 4
גורדון 8 8
הפלמ"ח 7/7
ת.ד 2155
שבטי ישראל20
רחוב המגילה 49
טביב 15
רחוב סמילנסקי 12
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כתובת

ראשון לציון
ראשון לציון

דנה דרעי
טובה וכמן

0503355858
0523340360

מלכי ישראל 15 15
שדה נחום 3

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רמות ירושלים
רמלה
רמלה
רמלה
רמלה
רמת אביב
רמת אפעל
רמת השרון

מירה הלפרין
סוניה בן לולו
ענת קרקוביץ
פזית אמרבי
אנג'ל מרכז לקוסמטיקה רפואית מתקדמת
גלינה קוטלר
יהודית חכמון
יוליה זכרי

0525832661
0504804674
0504854151
0505382000
0523606288
0503551101
0524673715
0526731730
0536937837
0542382399
0528973232
0542281771
0525232777
0544307987
0507325144
0506794517
0547695185
0542281771
0506651668
0503575794
0509017997
0523786436
0503336678
0532352312
0526224864
0503000774
0547893310
0528360038

שדות 66 66
שמוטקין 21

ליזי דדוש

נינה יעקב
סיגל צוריאנו
בתיה צפריר
גל חדד
דליה מקס -עובדיה
מיקי אלקיס
נועה עזרא
סמדר לוי
פלז'ר אביבה צפריר בע"מ
אוסנת כהן-קוסמטיקה
אחוזת הספא
סיגל טיפוח
נופית חיים
זארה אסטריאן
יפה אבו סעדה
מאר פזע
אורלי כהן
מיה קולנברנר
ליאורה עמרם

הרצל  91בתוך מספרת עידן גואטה

מאירוביץ 15
ז'בוטינסקי  10פינת עולי הגרדום
גרינבוים  10דירה 2
מבצע אביב נעורים  5נווה ים
דג הזהב 21
הפרדס הראשון 35
דוד רמז 2
ארלוזורוב 48
צופית 16
יעקב מדהלה 34
פרופסר בירק יהודית 4/26
בר כוכבא 6
הרצל 185
הרי אדום  50ב'
צופית  61שכונת נווה עמית
הרצל 220-גן העיר
משה יתום 38
כיסופים 801
חנה סנש 1
הבנין הלבן 6/81
חגי 10
הרדוף 5/4
שמואל תמיר
הברושים 21
סוקולוב 111
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רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת הגולן
רמת השרון
רמת השרון
רמת השרון
רמת-אביב
רמת-גן
רמת-גן

אסתר מנדלקון-מכון יופי פאולה 0504805022
0547726146
ניחוח אישה
0523770878
טלי אונגר
0508803777
ג'ולי פלדמן
0528339088
ליאת בגים
0549727627
עמוס גאוי
0527373777
ריניו סופטוור בע"מ
0505624933
תמר סעדי
0543453333
לימור סלטון
0523770878
טלי אונגר
0542326321
נוהא אבו סאלח
0547681421
ביאנה גמבורג
ליאת פז /י.א.נ.פז השקעות בעמ 0544752930
0585473893
רינת זמיר
0526386080
מלי ויסמן
אביטל מאירי
0546553065
0528022247
ורד ביוטי  -ורד ידיד

שד' ירושלים 72
ז'בוטינסקי 44
השר משה  9קומה  4דירה 10
עליה ראשונה 10
נגבה 44
המעגל 47/3
מעלה הצופיות 20
בן גוריון 259
הראשונים 19
השר משה  9קומה  4דירה 10
רמת הגולן
איה 16
הפרחים 2
סוקולוב  76רמת השרון
אחימאיר 21
ביאליק 48
,מכון הכבאים  ,9קומה ב

רמת-גן
רמת-גן

)טובה כרמל (קליניקה טובה ביוטי 0549378201
0549706038
לאלה גדזייב

הררי 6
בן גוריון  87דירה 4

רמת-גן

פני אל  -גליה ישראלי

0544242798

ביאליק 45

רמת-השרון

זהבה זגורי

0545577271

סוקולוב 81

רמת-השרון

יהלי -המרכז לקוסמטיקה רפואית 0507228800

סוקולוב 65

רעננה

דיאנה סמוילה

0526703025

גאולה  9דירה  3קומה 1

רעננה

מגי גל

0524604891

אחוזה  120חנות 16

רעננה

מירי אנגל

0526427861

חנקין 27/7

רעננה

סנדרה גולדשטיין

0544969563

הנשר  63דירה 1

שדות ים

שרית חן

0524768642

קיבוץ שדות ים

שדרות

ענת יפרח

0507679939

בר לב 7
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שדרות

שרה חורי

0502235448

משעול בילו 11/2

שוהם

גילה גרושקה

0522514577

הבשור 98

שוהם

דורין משה

0507788822

עינב 1/2

שוהם

חנה סספורטס

0508823234

הקשת 33/1

שוהם

מכון יופי פבל

0502588062

עמק אילון  ,30מרכז מסחרי

שכם

הלן קמחאוי

0599736746

שכם

שערי תקווה

שני לוי שערי תקווה קליניקה 0546688226
לאסתטיקה מתקדמת
עינב מיזרחי
0506999569

שקף

התאנה 24
מושב שקף 37

ת"א

שרית מנור

0522647540

דבורה הנביאה 55

תל אביב
תל אביב

אורלי כהן קוסמטיקס רמת
אביב
אילנה רוזיליו

0503000774
0528230280

שמואל תמיר  35רמת אביב
חדשה
לוחמי גליפולי 11

תל אביב

בנימין סיגלית

0522751821

הרקבי 1

תל אביב

ד"ר מיכאל שפלן

0506445002

קומה  C 2ראול ולנברג  18בניין

תל אביב

דינה חקק

0505436048

חיים צדוק 1

תל אביב

הדר חממה

0509799677

עמק הברכה 29/56

תל אביב

ליאת לוזון

0505959516

קהילת סלוניקי

תל אביב

מאיר רענן

0544819980

דיזנגוף 5

תל אביב

ענת שיטרית

0524894546

שדרות יהודית  7קומה  1דירה 3

תל אביב

קיור יופי ואופנה בע"מ

035737473

פרישמן 15

תל אביב

ריקי פיקל

0547773710

חילו 5

תל אביב

שובל שיף

0547650638

תל-אביב

אילנה ישייב

0549770135

קרליבך  4א קומה  15דירה 65-
Bכניסה 13
אבן גבירול 197
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כתובת

תל-אביב

אלבינה מושייב

0506355270

זלמן שזר 31/22

תל-אביב

ג'ודי ריבר

0505323738

תל-אביב

יוליה מורדכייב גלמידי

0542055805

בית צורי  32דירה  17קומה  5רמת
'אביב ג
האמוראים  13דירה  1רמת אביב

תל-אביב

לאה בר-חיים

0522595129

קוסובסקי 56

תל-אביב

לימור בראשי

0525941919

תל-אביב

פאם קליניק

036437228

תל-אביב
תל אביב
תל אביב

רייצ'ל קליניק
אירה רובין
אורלי ליפשיץ

035100770
0528397916
0546769012

שד'' ההשכלה /17ב מגדלי סנטרל
פארק
איינשטיין  40קומה ב' ,קניון
רמת-אביב
כל ישראל חברים 4
אבן גבירול 192
שדרות חן  33קומה  2דירה 6

תל-אביב
תל-אביב
תל אביב

מסודרות ביוטי בע"מ
קרנית מלמד בע"מ
לאה חיאייב

036209661
0504442882
0508508015

דיזינגוף 50
י"ל גורדון 27
מבקיעים 4

תל-אביב
תל-אביב
תל-מונד

ויקטורין בראשי
ורה שמעונוב
מכון קוסמטיקה שירלי
)מרים יפרח(

0502277822
0507359199
0523868756

איסר יהודה אונטורמן 8
שד' ירושלים  ,66יפו
הנרקיס 32
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