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 ...7.5הודעה לעיתונות                                                                                          

 

            חדש בר"ג  סניף  חנכו פתיחת" ת אלישע אסתטיקסומרפא"       
 שגם יעניק טיפולים למגזר הדתי והחרדי                              
 את המזוזה תלה אורי רענן הבעלים של הרשת                      
     
סניף חדש חנכו , מתרחבת רשת המרפאות ליופי ואסתטיקה "אלישע אסתטיקס תומרפא"

בהשתתפות אורי רענן איש עסקים והבעלים )הרמת גני לשעבר  (89)ז'בוטינסקי  ברמת גן
בכך  המנכ"ל. יצחקואורן ה, שאף תלה את המזוזה בפתח המרפאהמתגורר כיום בארה"ב( 

לאורך רחוב ז'בוטינסקי  לאחרונה רשת העסקים החדשים שנפתחולף הסניף החדש מצטר
 . (מפינת הרצל ועד לגבול בני ברק)
 
לפתוח בר"ג גבול ב"ב,  מרפאות אלישע אסתטיקססניף החדש עליו החליטה הנהלת ה

מתוך הבנת השינויים המתחוללים  ולא גדול במיוחד. זאתומפנק, אינטימי תוכנן להיות סניף 
ומעוניינים ליהנות מטיפולים קל"ב  ,בהרגלי הצריכה של הצרכנים, שהפכו למפונקים יותר

)קרוב לבית(, גם כשמדובר בערים סובבות תל אביב, כמו ר"ג, גבעתיים, ב"ב ופתח תקווה 
 הנחשבות, יחסית, לקרובות לתל אביב. 

המתגורר בשכנות, כמו גם הציבור  מגזר הדתי/ חרדיכמו כן מיועד סניף זה לשרת גם את ה
 . (טרם נקבע סופית), ואף יוקצה לצורך כך יום בשבוע, הדתי של ר"ג

 
ניתן יהיה לבצע  מרפאות אלישע אסתטיקססמנכ"ל  שרונה דמתיבסניף החדש שינוהל ע"י 

 .VIP ITALY מדגםים במכשיר מהדור החדש והצרת היקפהמסת שומן לראשונה טיפול ב
 

לא פולשנית באמצעות מגוון הטיפולים של הרשת: מזותראפיה כמו כן ניתן יהיה ליהנות מ
פלוס הפועל בטכנולוגיית הפולסים האלקטרומגנטיים,  לטיפול  2מכשיר האולטרא פיל 

טיפול בפטרת רפואית, פילינג,  –במיצוק העור, טיפול בפוסט אקנה. קוסמטיקה פארא 
א בשילוב עם לייזר. רפות על בסיס צמחי משחמבאמצעות  –ציפורניים ובשיטה הייחודית 

שנים  1.ל ב ומהמטופלים קר 97%הצלחה מרובה בקרב הוכיחה את יעילותה ועם שיטה ש
 ברציפות! 

 
מבצעי ש מבצעים ייחודיים לציבור הרחב ומדי חודבסניף זה, כמו גם בשאר הסניפים יתקיימו 

 מחירים מיוחדים לוועדי עובדים. 
 
ידי מיטב אנשי המקצוע, ובכללם -" נעשים עלאלישע אסתטיקסמרפאות ים ב"טיפולה

רפואיות -תחומיים וקוסמטיקאיות פרא-רופאים מומחים ברפואת עור, כירורגים, רופאים רב
מוסמכות. לרשות הלקוחות חדרי טיפולים מצוידים ומרווחים, המספקים נוחות מרבית 

סניפים בתל אביב  אסתטיקסמרפאות אלישע ל ומבטיחים שהייה נעימה לכל אורך הטיפול.
 (, בחיפה )במתחם בית חולים אלישע 9., קומה 1.רח' ויצמן מתחם איכילוב, ויצמן, )מרכז 

 . ( 5)במרכז, רח' שפרינצק )בקניון הקריון( ובעפולה  (, בקרית ביאליק2.רח' יאיר כץ 
 * .8.1להתקשר לתן מלאים נילאבחון ויעוץ אישי חינם                           

 
 ,                                    9500198-01לפרטים נוספים לעיתונאים בלבד לפנות לגילה הראל טל:          

 item@netvision.net.il, אימייל:  0755711117נייד:                      
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