
חדש! שמגר 16, ירושלים
מלאכי 13, ירושלים

מלאכי 20, גאולה, ירושלים
02-6458339

ההטבה בסניף ירושלים בלבד
 עמוס 1, 02-5666103

שמגר 14, תנובת הארץ, ירושלים
02-6718285

רבי עקיבא 99 בני ברק
 03-6169199 

עזרת תורה, ירושלים
053.3122.520 | בתיאום בלבד
lpreinhorb@gmail.com

:See us online
LADYPRINCESS RUCHYEINHORN 

בן יעקב 2, בני ברק
03-5781573

שעות פתיחה מורחבות

המבי"ט 10, י-ם, 02-5389881
 שטראוס 32, י-ם, 02-5370544 

סנטר 1, י-ם, 02-5388892  

פאות פניני הלפגוט
שמגר 14, תנובת הארץ, ירושלים

0533-163-163

מחזורים , סידורים, 
תהילים מעור ועוד, 

לכלות

 בית הספר הגבוה לאיפור 
יוסי ביטון

רח' ירמיהו 11 בני ברק

מ. הבר 0504119249
התאמה אישית לעור מושלם 

רחוב ירושלים 17 בני ברק 
טל' 03-5758887

הושע 22 בני ברק, 0504164803
11:00-13:00 | 21:00-22:30 ובתאום 
סניף ירושלים-לשבוע קריסטל בלבד

הישיבה 4, קומה 3 
18:00-22:00 ובתאום: 054-8523464

שמגר 21, ירושלים, 02-9994173

יעקב מאיר 9, ירושלים, 02-6287997

הרב קוק 6, בני ברק, 03-9524707

טל' להזמנות: 0504-150-506
mneimot@gmail.com :דוא"ל

בני ברק: ר' עקיבא 43 | ר' עקיבא 94
ירושלים: מלכי ישראל 29 | עמוס 1
שעות פתיחה: א'-ה': 10:00-21:30 

יום ו': 10:00-13:00

מעגלי הרי"ם לוין 115, ירושלים
02-5824802

רבי עקיבא 116 בני ברק
 ירמיהו 28 ירושלים

03-6169199 

ביתר עילית: המגיד ממעזריטש
02-5803235

בני ברק: רבי עקיבא 34, 058-580-3235
 ירושלים: תכלת מרדכי 14

בתיאום בלבד 0585-803-235

 ירמיהו 28 ירושלים
02-6577599 

מהרש"ל 9 בני ברק
03-5709646

קינג ג'ורג' 1, ירושלים
02-6258112

ירושלים: ישעיהו פינת פרי חדש
טל': 02-5004498

בני ברק: ר' עקיבא 130
טל': 03-6196153

ירושלים, בתאום מראש
02-5000144 | 0504120123

ירמיהו 9 פינת שמגר, ירושלים 
שעות פתיחה: 10:00-22:00

ר' עקיבא 98 מאחורי גן וורשא, ב"ב 
טל' 03-5703262

 בתיאום מראש בלבד 
 ירושלים: בית וגן 0543521777 , 

רמות 0506614990

הטבה

עד 30% הנחה 
על כל החנות

בסגירת תוכנית טיפול 
מברשת חשמלית 
מקצועית במתנה

50%-30% הנחה
על כל החנות

כלי כסף 10%
מחזורים לכלה עור עתיק 

מהמלאי 620 
מגוון מוצרים עד 40% הנחה

 בקניה מרוכזת לכלה 
 ברשת "סטייליש" 

קורס סודות האיפור + חוברת 
הדרכה מקצועית מתנה

 מבצעי ענק שלא יחזרו 
במחלקת קוסמטיקה ועוד...

שרות משלוחים חינם
תיק יוקרתי במתנה לרוכשות 

ערכה ל20 הראשונות

כל קולקציית הקיץ 
עד 70% הנחה

1000 ש"ח הנחה על 
 שמלות כלה 

ו- 800 ש"ח הנחה  לתפירת 
שמלת ערב 

כל החנות
עד 40% הנחה

25% הנחה על כל 
קולקציית שמלות כלה

עד 40% הנחה
על כל החנות

כל החנות
כל המוצרים ללא מע"מ

 בקניית פאה 
קבלי חופשה זוגית 
במגוון מלונות שווים

פריט שני
ב-50%

פריט שני
ב-50%

כל קולקציית הקיץ 
עד 70% הנחה 

כל הקולקציה 
ב-50% הנחה

30% הנחה 
10% הנחה על כל המבחר

 30-50%
על כל החנות

 30-50%
על כל החנות

50%-30% הנחה 
 על מגוון רחב 

של פריטים

70%-50% הנחה 
 על מגוון רחב 

של פריטים

15% הנחה על קולקציית 
קיץ 2020 ו- 30% הנחה על 

קולקציית אביב 2020

עד 30% הנחה

בני ברק: נחמיה 28 , 03-6184225 
 ירושלים: יחזקאל 31 , 02-5606205 
 קניון רב שפע, שמגר 16 , קומה ב' 
אשדוד: בר חלפתא 17, 08-8662510

 הנחות מטורפות
  על כל החנות 
רק בשבוע זה

בין 20% ל30% הנחה 
על כל החנות

ח. כולל טריומף עד 50% 
 כותנות עד 60% 

ועוד הפתעות והנחות שוות. 

פריט שני
ב-50%

פריט שני
ב-50%

מבצעים גדולים על כל 
מחלקת הביגוד והנדוניה 

רק לשבוע זה

פדר נותנים לך, לא תקחי? 
שוברי מתנה אישיים מחכים 

לך בחנות על כל קניה

 1+1 על כל 
 קולקציית האביב. 
קולקציית קיץ 30%

ר' יהודה הלוי 24, בני ברק
03-6196388

כל החנות כולל 
החדש ביותר

 30% - 50% הנחה

בן נריה 5, קומה 5, מתחם אסם
בני ברק. א'-ד' 21:00-22:30
או בתיאום: 050-4164-803

חורף
2020

Fashion Boutique
GOTI

GOTI בגדי יוקרה לנשים ונערות

בן נריה 5, קומה 5
מתחם אסם, בני ברק

א'-ד' 21:00-22:30
או בתיאום: 050-4164-803

 עד 30% הנחה 
 על כל הקולקציה החדשה 
ו- 70%-50% על קולקציות 

מעונות קודמות

 שמגר 12, ירושלים | סגול, חלפתא 2, אשדוד 
נחל שורק 31, בית שמש | ירמיהו 11, בני ברק

בני ברק: רבי עקיבא 49, 03-7765617 | מ.רימונים אהרונוביץ 12, 03-5724060

ירושלים: ירמיהו 24, 02-6630212

 בקניה מרוכזת 10% הנחה 
 +מארז טיפוח יוקרתי לכלה מתנה 

ובנוסף קורס סודות האיפור מבית יוסי ביטון במתנה
בשווי 400 ש"ח

 סט 10 חלקים: סיר 20 ס"מ + סיר 24 ס"מ + סיר 28 ס"מ
 + סוטז' 28 ס"מ + מחבת 24 ס"מ + מחבת 28 ס"מ 

BLACKB רק 559 ₪ במקום 2,000 ₪
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ירמיהו 26, 02-5026446 
צפניה 21, 02-5022536 

1+1 על כל החנות, 
20% הנחה על חדש 

שנכנס השבוע

קונים BIG TIME,   חוסכים בענק!
קונים בשבוע המכירות של קריסטל           ונהנים ממבצעים שווים בעשרות מותגים!  רח' הרב בלוי 3 צומת בר אילן 

קומה 1-, טל' 0548485019

99 ש"ח-199 ש"ח
על כל השמלות 

שבחנות

ynki555@gmail.com
053-3196444

300 ש"ח הנחה ממחיר הבסיס.
ובנוסף 300 ש"ח הנחה 

על נגינה בחופה.


