
טלפוןישובכתובתשם הקוסמטיקאית
050-6393652אור יהודהצפריר 2אורנה אסתטיק1מרכז וירושלים

03-5741467בני ברקשד' ויזניץ 3חיה גולד2
0544676120בית שמשנחל לוז 16אורית לבל3
0523410680גבעתייםכצנלסון 21מכון נירית4
0523592914הרצליההמנופים 11 לריסה ביוטי בוטיק5
0507844489הרצליהפנחס רוזן 10 / החרש 3ביוטי אנגילס אנג'לה פיטרמן6
0524210949הרצליהיאיר שטרן 7 נוה אמיריםרמון איריס7
0544890250הרצליה פיתוחיוחנן הסנדלר 5רונית ברבי8
099577146הרצליה פיתוחמשכית 14 חניה חינםמכון רחלי9

035101546חולוןהמעפילים 5טלי אמיגה10
0544222242יהודשבזי 14ורד שוהם11
029768061ירושליםאריה דולצ'ין 26, גבעת משואהרויטל קוסמטיקה ויופי12
0544353056ירושליםאולגה יעקובוב13
0508513402ירושליםכרמון 12, בית הכרםשרית יוחנן14
099584277כפר שמריהוסלון ליופי שילה ברומר15
052-3810983כפר סבאבי ליידי16
0522428840כרמי יוסףאורן 31מיכל פרל17
0546511165מבשרת ציוןנוף הרים 77לילי בן יהודה18
0546644925מבשרת ציוןמצפה הבירה 7אתי דוגה19
0528888994מושב בית אלעזרימנוחה סהר קוסמטיקה20
0528664527נס ציונהאהרון בוקסר 39ליאורה21
0507237108נס ציונהחיים בר לב 21גליה ברוך22
0545610972נס ציונהראובן לרר 9חן סעיד23
24Miri Touch0545706665נס ציונההפרטיזנים 12א
0528300179נס ציונההבנים 4זמירה צלאל25
0544444993פתח תקוהגיסין 37דיתה נייסר26
0549908098פתח תקוהיעל רום 3מדלן נשיא27
0505232341קרית אונומזל שפץ28
03-95156070506300250ראשון לציוןלב לנדאו דוידוביץ 14 החיים היפים זהבית שטנר29



0543101705ראשון לציוןהרמון היופי - קחי רגע לעצמך להיות יפה30
0522933981077552079ראשון לציוןזד"ל 7 מתחם גן העירסמדר קראוס31
0508717130ראשון לציוןרמת מגשימים 16סיגל קוסמטיקה32
0502648810ראשון לציוןהפלמח 67סיגל זמיר33
0503355858ראשון לציוןמלכי ישראל 15דנה דרעי34
0507114452ראשון לציוןהרב גורן 16לירז מאיו 35
0522727322ראשון לציוןהרקפת 122 רונית שדה36
089467105רחובותהרצל 220אוסנת קוסמטיקה37
0523571615רחובותאהרון צ'חנובר 11/16גלינדה רבזין38
0547682597תל אביבעליית הנוער 14אנה39
0545417465תל אביבדרך השלום 101לינה מרגולין40
1700703717תל אביבויצמן 14 אמטרה מדיקל41
036486999תל אביבקהילת סלוניקי 11 נאות אפקהצילי קרן42
0544903934תל אביבנרקיס 6סופי לוסקי43
0524744639תל אביבהברזל 9א' רמת החיילעינת הדס44
0508313895תל אביבברודצקי 43 רמת אביבחני יאיר פור45
0505504988תל אביבפינחס רוזן 58מכון ויויאן46
0537711888תל אביברמת החילרות מור47
0507203807036482223תל אביבקק"ל תל ברוךסטודיו רבקה מתת48
0528397916תל אביבאבן גבירול 192אירה רובין49
035321541תל אביבדיזנגוף 306קיסו50
0542027744תל אביבמסילת ישרים 12רפאלוב מנו51

0523331640אשדודנחל דן 8, י"אספא סיגל פרלה אסתטיקה52דרום

0522249495אשדודמרכז יופיקאמי 53

0544504274אשקלוןעמק חפר 15/5נעה מימון54
3469*באר שבעיוסף בורסקאי 1ולריה פולק55
0547474126באר שבעיהושפט 13מכון סופיה56
0523830456באר שבעיוהנה ז'בוטינסקי 4צ'יטוב כהן פאולינה57
0526329999עין הבשורחדוה ארג'ואן58
0506800488קרית מלאכינחליאלי 8 גבעת הסביוניםאתי בן יעיש59



0528402937בת חפרבית קמה 21פנינית קוסמטיקה60שרון
0505854112חדרההרברט סמואל 91ברוניסלבה קוסמטיקה61
0528341343חדרהטלי שגב62
0537711888חדרהעין הים רות מור63
64Hali Gavriel0544253008חדרהעין הדבש
097452256כפר סבאויצמן 64אורכידאה65
054429997097662772כפר סבאבן גוריון 11יהודית גוטמן66
0526333439כפר סבאדוד אלעזר 2מכון יופי אולגה67
0547907176כפר קאסםאמאן בדיר68
0542270009נתניהדודו דותן 6 עיר ימיםאורית אוריאלי הכהן 69
0544303089ראש העיןתורי זהב 30 מצפה אפקכרמית אברהם70
71Daniela Cosmetics24 0545708889רעננהאלימלך רימלט
0505551227תל מונדסבינה גייסלר72

0522529174זכרון יעקבהדס 8טרייסי קוסמטיקה73צפון
0507670818בוסתן הגלילשרון כוכב74
0506077774חיפהמשה פלימן 8 מרכז קסטראדיאנה קרייר75
0527777741חיפהוודג'וד 14לינה זסלר76
77OB-Medical5 0482478080509002105חיפהקרית ספר
0549573757כפר קישאריאלה קוסמטיקה78
0508612206כפר קרעעתאמנה נדאא79
0524435786מושבה מצפהנקודת חן80
050-7976026נהריההרצל 104 ב'מגי צ'רונה81
0523429602נהריהויצמן 91תמר הרשקוביץ82
0544445353נשרדרך בר יהודה 147מירב ויסמן83
0524415411עדידיאנה רום84
0545618402קיבוץ יגורמכון קוסמטיקה נאוה אגמון85
0507803628קיבוץ ניר דודפינצטה86
0502612633קריית אתאמורדי הגטאות 8שרית ארד87
0544508333קרית מוצקיןאמה גלים88
0528971978רקפתאוולין קוסמטיקה 89


