
עיתון עירוני
לעידוד עסקים

מקומיים
אפריל, ל״ג בעומר

ה’תשפ"א 2021

בס״ד

ילדי קרית גת חוזרים לחוגים
ולגני המשחקים
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שדרות לכיש 17 
053-3392014

קליניקה לקוסמטיקה מתקדמת

הסרת שיער 
 SHR בשיטת

)ללא כאב ידית קרח עוצמתית(

שחי מפשעות

ורד חדאד

אבני החושן 37 כרמי גת 

לק ג'ל ידיים ורגלים
בנייה בג'ל

לק ג'ל ידיים ורגלים

בלאג' או פסים לשיער ארוך

החלקה יפנית

איפור קבוע בגבות

050-9001925

לאה
בס"ד

מעצבת השיער שלי
ר י ע ה ש  א ר ת  ר פ ס מ

0 5 4 - 2 3 3 8 2 1 4    0 8 - 6 8 8 9 9 2 3 רח' הרימון

מרכז החלקות יפניות וברזילאיות ותוספות שיער בהלחמה קרה

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

₪ 1500

₪ 80

₪ 500

₪ 650

₪ 800

₪ 1800

₪ 100

₪ 800

₪ 800

₪ 1000
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לקביעת תורים: 
052-6414155

 Rose makeup
 Airbrush &hair

design

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

איפור קבוע | מיקרופיגמנטציה

טיפולי פנים | מזוטרפיה

052-4735516

ילנה

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

המרי העברי 6 ק.גת 

050-4540240

איפור ערב
₪ 200 ₪ 250

תוספות שיער בשיטת 
מדבקות

חבילת כלה הכוללת 
איפור ושיער

איפור קבוע

ל 100 גרם

₪ 1500

₪ 1200

₪ 900

₪ 2500

₪ 1600

₪ 1300
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מיקי קנדוב-עיצוב שיער 

תוספות, החלקות וגוונים

050-814-6473

סרום מתנה
על כל החלקה

בתוקף עד 12.05.2021
או עד גמר המלאי ט.ל.ח

מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

אירנה נייל
בניית ציפורניים

לכיש 13
054-5508222

מרכז חנויות דוד המלך 5
050-8698320

בנייה בכל השיטות
הדבקה אמריקאית

עיצוב גבות
פדיקור רפואי ואיפור קבוע

קורס בניית ציפורניים 
+מניקור+פדיקור

עיצוב גבות חינם!
בהזמנת בניית ציפורניים

עיצוב גבות חינם!
בהזמנת בניית ציפורניים

₪ 6000 ₪ 7500
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הזית 50/60 קריית גת  |  בר עמר. 050-7-555536

בניית ציפורניים, לק ג'ל על ציפורניים 
טבעיות, טיפול בציפורן חודרנית ללא 

ניתוח בעזרת חוט טיטניום

054-6765583

פריד
אנה

פדיקור רפואי
כולל לק ג'ל

לק ג'ל

בניית ציפורניים

LA BEAUTE  ערכת
ללא מלחים לשיקום שיער יבש 

ופגום.
מוצרי שיער וטיפוח מהיבואן לצרכןהערכה כוללת שמפו מסכה וסרום

מרכז מסחרי כיכר פז 64 
050-6746237
052-5260499

כל מוצרי השיער
במקום אחד!

OSNAT

₪ 180

₪ 90

₪ 180

₪ 240

₪ 200

₪ 120

₪ 250

₪ 280

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

050-9592733
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הסרת שיער 
בלייזר כל הגוף 

)ידיים, רגליים, שחי, מפשעות(
הסרת שיער ללא כאב!

נשים: ידיים, רגלים, שחי, מפשעות
גברים: גב מלא , חזה בטן

לבירורים וקביעת תורים: 050-3333-057

בניה בג'ל  

₪ 200        
לק בג'ל  

₪ 70        

₪ 3990

תסרוקות ואיפור מקצועי ערב/כלה
תסרוקות ערב לבנות מצווה

מניקור ופדיקור מכשירי
לק ג'ל    בניה בג'ל    פדיקור רפואי

054-6363778בעיית ציפורן חודרנית

₪ 250

₪ 120

₪ 5500

מותנה בהצגת השובר

054-7624555
מתחם ישפרו סנטר 

לק ג'ל
₪60            

050-2907779

₪80            

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

החלקה משקמת  

₪ 600         ₪ 750
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054-2843442 |  שד' לכיש 7\2 קריית גת 

על כל תוספת שיער-
ערכת טיפוח בשווי

 600 ש"ח מתנה
ובושם לשיער מתנה 

מבית ירדן אדרי
)האח הגדול(

תספורת גבר+זקן

הילה בנג׳ו
אמנית איפור קבוע

עדן סעדון
מאפרת מקצועית, 
וטכנאית ציפורניים

054-6766739

054-9426360 בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

הרמת ריסים

איפור ערב

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

₪ 35

₪ 200

₪ 170

₪ 40

₪ 400

₪ 200
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pirsumkg1@gmail.com | 053-744-7120 :לפניות בנושא קופונים

לק ג'ל | בניית 

ציפורניים | פדיקור 

מניקור | שעווה
050-9888528

לק ג'ל ב-

           ₪60 בלבד

בניית ציפורניים 

₪200      ₪150 בלבד

₪70

מספרה לכל המשפחה
מתמחים בכימייה | גוונים

תספורות | תסרוקות

מרכז המסחרי שדרת פז 78

054-4255918

תספורת גברים/ילדים

 10 ₪ בלבד
 על כל קנייה

 במספרה ב 100 ש"ח 
ומעלה

כל טיפולי הטיפוח והיופי כולל הסרת 
שיער לצמיתות במיכשור מתקדם!

עכשיו! במחירים חמים לקיץ! כי גם 
הקורוני לא יעצור את היופי!

הצטרפו למאגר הלקוחות המרוצות!

עם תו התקן הסגול!
הפרדס 62, קרית גת

נייד-   052-2248261            

עיצוב גבות 
חינם!

-בהזמנת טיפול פנים-  

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מניקור  |  לק ג'ל  |  הארכת ציפורניים  |  איפור כלות וערבמותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 12.05.2021
מותנה בהצגת שובר
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