
 ( ترمیمی ، سوختگی)مرکز زیبایی دکتر علی فرهودی فوق تخصص جراحی پالستیک 

 191واحد  5ط  5092خ فرشته ساختمان ترمه پالک از باالترپارک وی تهران               

   21الی  16پنجشنبه ساعت   –دوشنبه                                   

  55222622 - 52511222: تماس                                    

 مهلت استفاده از پکیج یکسال از تاریخ خرید                                           

 برای صاحب فاکتور ده از تخفیفاتتعداد استفابدون محدودیت                            

 توضیحات با تخفیف بدون تخفیف خدمات

 پهلوشکم و  م  51 م  51 ساکشن

 عمل بینی م 1 م 51 رینوپالستی

  م 51 م 01 پستان

 میلیون اضافه میشود 5تزریق  م 00 م 11 پروتز

 پلک پایین م 4 م 6 بلفاروپالستی

  م 15 م 01 لیفت بازو

  م 51 م 00 لیفت ران

 با جراحی م 1       م 1 تخلیه ژل لب 

 پهلوبرداشتن چربی شکم و  م 51 م 01 پالستیمینوابدو

 پلک باال م 1 م 6 پالستیوربلفا

 و متد روز با جدیدترن دستگاه  111 م 0 هایفوتراپی

  م 51 م51 لیفت صورت

 و متد روز با جدیدترین دستگاه  011  111 فول بادیلیزر

   411  م 5   ژل

 بدون جراحی در یک جلسه م 1 م 9  کاشت مو

 صورت کامل 111 611 بوتاکس

 در یک جلسه م 4 م1  کاشت ابرو

 با نخ در یک جلسه م 0 م 1/1 لیفت ابرو

 نیاز به مشاوره دارد تماس تماس تزریق چربی

 

 تمامی عمل ها در بیمارستان فرمانیه انجام میشود

 (((هودی به شما ویزیتهای بعد عمل رایگان میباشدهدیه مرکز زیبایی دکترفر)))

 



 روشامرکز لیزر و پوست                     

 عضو انجمن لیزر ایران آذربایجانی آذیندکتر حدیث مهرابی و دکتر:با مدیریت                   

  1واحد  3 ط 5غربی ساختمان جویبار پالک  پایین ترازهفت حوض نارمک نبش خ قاسم زاده -تهران:ادرس       

 77970295 – 77906050: تماس                              

      0912-0589808                                          

 مهلت استفاده از پکیج یکسال از تاریخ خرید                             

 برای صاحب فاکتور از تخفیفاتبدون محدودیت تعداد استفاده                         

بدون  خدمات

 تخفیف

 توضیحات با تخفیف

 با صورت  001  411 لیزرفول بادی

 جوانسازی پوست 501 011 میکرودرم

 اب رسانی پوست 511 511 هیدرودرم

 با ضمانت 111 411 کوچیک کردن بینی

  111 111 رفع افتادگی پوست

  001 111 پاک کردن تاتوی ابرو

  611 111 تزریق ژل

  411       111 بوتاکس 

    

    

    

 

 هدیه مرکز زیبایی روشا به شما ویزیت رایگان                              

 

 

 

 

 



 مرکز زیبایی دکتر ارمغان تهامی متخصص پوست وموازاسترالیا       

 (دارای سه مرکز مجهز)                                                      

 13واحد  3ساختمان هیراد ط نیاوران خ باهنر روبروی پمپ بنزین  :تهران 

 ط همکف 6جردن خ اسفندیار پالک  :تهران                              

 خ کریمی بعد از خ حمیداندرزگو  بلوار: تهران                              

 55912521-52135022-90153366139 : تماس                              

 مهلت استفاده از پکیج یکسال از تاریخ خرید                             

 برای صاحب فاکتور از تخفیفاتبدون محدودیت تعداد استفاده                         

 

 توضیحات با تخفیف بدون تخفیف خدمات

 با جدیدترین دستگاه ها  011  111 لیزرفول بادی

 سی یک بوتاکس کامل صورت رایگانسی  2هر  611 911 تزریق ژل

 صورت کامل 411 611 بوتاکس

 بدون جراحی در یک جلسه م1 م 9 کاشت مو

 در یک جلسه م1 م6 کاشت ابرو

 نیاز به مشاوره دارد تماس تماس تزریق چربی

    

    

    

    

 

 تهامی به شما ویزیت رایگان  ارمغانهدیه مرکز زیبایی دکتر                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انیبیمه پارس                             

 21تهران خ پیروزی خ ششم نیروی هوایی خ ساالری پالک :آدرس                            

 90152326339-66020931:تماس                                     

 210019:بامجوز شماره                                                 

 

بدون  خدمات

 تخفیف

 توضیحات با تخفیف

 بیمه شخص ثالث اتومبیل

 موتور سیکلت

 4% 

4%  

 از مبلغ کل

 از مبلغ کل

 نیاز به مشاوره دارد %51  بیمه مسئولیت

 بدون کارمزد %11  بیمه بدنه

  %51  بیمه اسانسور

  %51  بیمه آتش سوزی

    

 

 ارسال بیمه نامه در کل کشور رایگانوتهران ارسال کارشناس در             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیم کاالسایت                        

 

 (و نماد اعتماد مجوز رسمی با)                              

 

 2واحد  3ط  69جنوبی پالک تهران خ کریمخان خ خردمند :آدرس               

 

 11112362:تماس                                  

55 51 159 9015 

 

 

 تخفیف از مبلغ کل انجام میشود% 2خرید سیم کارت همراه اول در این مرکز با       

 دریافت نمیشود...مالیات،ارزش افزوده و                              

 

 

 

 زیر شماره مورد نظر خود را انتخاب نمایید آدرسبا مراجعه به                    

 

http://alokhat.simkala.com 

 

 

 

 

 



 

 لطفا توجه فرمایید

 زمانی که مشتریان پکیجی خریداری میکنند باید قوانین و مقررات سایت را در صفحه اصلی مطالعه نمایند

 و خرید این پکیج به منزله مطالعه شما میباشد

 تخفیف خریداری نمایید% 29شما میتوانید با داشتن کد تخفیف هر پکیجی را با               

 9015 122 9015: تلفن پشتیبانی 

 میشوداضافه  وکالت،امورکامل دندانپزشکی،مراکززیبایی و درمانی،آموزشگاه زبان ،بزودی در این پکیج خدمات 

 میتوانند با تماس با کارشناس پشتیبانی پکیج جدید را رایگان دریافت نمایندو کسانی که این پکیج را خریداری کرده اند 

 


