מס .לקוח
22248
22076
22113
20056
22052
20781
22322
22307
21985
20015
21982
21952
22184
20063
20297
20099
20216
21854
21941
20067
22235
22317
20282
20244
21951
20276
22333
22294
22225
22331
22329
22111
20151
20126
20411
22245
21987
21967
20331
21738
20127
21759
20407
20082
20080
20442
20249
22008
22332
20040
20052
20167

שם לקוח
אלרביעה אמירה
מפקדת משמר הגבול יחידה  101צה"ל
מוראד פארם(חוסיין מוראד)
נקודת חן אבן יהודהVIP-
פארמסי וואן
מאמה מיהVIP-
שיווק יעד אחיהוד
בלה אונליין בע"מ
נוצות VIP
פרפומריה לימורVIP-
חורי סופר ביוטי בע"מ(אשדוד)
סנטר פארם  -VIPאשדוד
הייר ביוטי(אשדוד)
חורי סופר ביוטי בע"מ VIP
ליפסטיק שיווק והפצהVIP-
מג'יק פארם  VIP -בקה אלגרביה
שרה ליין
ביוטי סנטר VIP-ב"ש/נתיבות
כוכב היופי (מודה) בע"מ
לב הסיטי פייב סטארVIP-
שימי אברהם
בית מרקחת מעיין חיים  2015בע"מ
את וציפי VIP
כל בו תהילה VIP
סנטר פארם -VIPבני ברק
ימית
י.מ בל פארם בע"מ
אקספו פארם-חסיאן בע"מ
בית מרקחת שרה
בית מרקחת ניבי פארם
סטודיו  Cבע"מ
בית מרקחת תל גנים בע"מ
מאיה שיווקVIP-
גיאטקס
כל הבשמיםDoreen perfume-
בית מרקחת אמיל
ביוטי שופ M.J.S
פינת השי
ג'ואנהVIP-
דיינס קאר אנד ביוטי
פרפומריה פרי שופVIP-
לוקה ויקטוריה
בית מרקחת כרמל פארם VIP
כל בו יהודה חדרה בע"מ VIP -
כל בו ברקVIP-
עיריית חולון-מרכז קש"ת
התאומותVIP-
בלה דונה  VIPחולון
נויה מוצרי טיפוח
כל בו מזל חולוןVIP-
כל בו אלירן VIP
פינת החן * VIP

עיר

אבו סנאן
אבן יהודה
אום אל-פחם
אופקים
אחיהוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
באקה אל-גרביה
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית דגן
בית דגן
בית שמש
בני ברק
בני ברק
בת ים
בת ים
ג'דיידה-מכר
ג'ת
גבעת שמואל
גבעת שמואל
גבעתיים
גבעתיים
גנות
דאלית אל-כרמל
דבוריה
דייר אל-אסד
דימונה
הוד השרון
הרצליה
הרצליה
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון

מספר טלפון

04-6471919
09-8997431
04-8330722
052-2918844
052-6803404
054-4593199
052-4223221
052-3691131
052-7817755
054-5666641
052-8635182
08-6752414
08-6759699
04-6381011
08-6238800
052-3338063
086281918
054-4978868
054-6786032
052-3607149
02-9912583
03-6183049
054-2625057
03-6587190
03-5061212
04-9967778
04-6283296
050-7496318
0504095550
035717504
03-5710343
03-9608999
04-6924959
04-6702683
050-7770939
054-6603775
054-4213484
050-7377701
09-9513364
053-3010733
04-6392363
04-6339325
04-6335672
053-3369027
03-5040476
03-5034477
052-6318977
03-5012894
052-6279527
03-5047877

21961
20270
20261
21873
21980
22296
21993
20354
20236
21819
20612
20564
21818
22217
22279
22253
20453
21332
21968
22230
20645
20176
20373
22326
21763
20286
20070
20083
21950
22044
22012
21068
21947
20119
21547
21877
20091
22259
20367
20250
22140
22228
22255
22211
20168
22187
22092
22229
22192
20231
20048
21804
20360

חולון
נובל וי בע"מ
חיפה
עולם השיווק יו.אס.אי בע"מVIP-
חיפה
פרפומריה רותיVIP-
חיפה
ביוטי בשמים יבוא ושיווק בע"מ-ח
חיפה
תרנים פרפיום בע"מ( עאיר אברהים)
חיפה
מייק אוציראשוילי
חיפה
המרכז לשיער חן
חיפה
קוריוליס פור יוVIP-
חיפה
ראשונית ש.שיווק בע"מ(זול בכל)
חצור הגלילית
חדד פארםVIP
טבריה
קומוניקה זול פארם
טבריה
דיוטי פרפיום בע"מVIP-
טורעאן
בית מרקחת טוראן VIP
טירה
נאיא לאיפור ויופי
טירה
גולד מדיקל פארם בע"מ
טירת כרמל
אלפא דיל מוצרי טבע בע"מ
טירת כרמל
פרפומריה טוני
טמרה
קאזה ארט
ים המלח
ס.א .השקעות
יפיע
בית מרקחת פארמה קו-אופ
יקנעם עילית
גוונים
יקנעם עילית
מנדל דליה VIP
ירושלים
נאסר טריידיס אסטבלישמנטס
ירושלים
שאול מחנה יהודה
ירושלים
שאול קוסמטיקס
ירושלים
מרום הפצה
ירושלים
בזאר אהודVIP-
ירושלים
שאול תמרוקיםVIP-
ירושלים
סנטר פארם -VIPסנטר 1
ירושלים
בית מרקחת רמת שלמה פארם
ירושלים
לורד אס VIP -
ירושלים
דעאס פארם בע"מVIP-
ירושלים
סנטר פארם -VIPתלפיות
ירושלים
כל בו טקVIP-
ירושלים
ליאור עדיקה וצדיק עדיקה סחר בע
ירכא
לה ביוטי
כפר סבא
כל בו אורון
כפר סבא
בלה דונה-כ"ס
כפר סבא
פרפומריה סרודי
כפר סבא
פינת הזולVIP-
כפר עזה
נחאל זיאד
052-3909963
כפר קרע
נסר פארם
054-22538813
כרמיאל
עולם האיפור-דניה קוסמטיקס
08-6512004
לקיה
בית מרקחת פארם לקיה בע"מ
052-3820501
מגדל העמק
פינת החן-מגדל העמק
0507342423
מודיעין-מכבים-רעות
קווין אסתר-מודיעין
050-2251000
לוסיה זיו  lucia 4 women -מעיליא
04-6898020
מעלה עירון
זלפה פארם
04-6419393
משהד
משהד פארם
04-9922122
נהריה
להיט-בראש נהריהVIP-
04-6896947
נהריה
י.אסלן שיווק בע"מ
054-5603686
נהריה
דיוטי ליז קוסמטיקה
052-2669685
נצרת
יו קוסמטיקסVIP-
072-2224584
054-5414000
04-8624063
052-5776628
0525675556
054-6447154
050-9881984
04-8402045
04-8670170
04-6800019
050-3306330
052-2984681
04-6517740
050-750-5264
09-7937779
04-8573862
04-8576633
054-4725133
054-2677535
04-6011566
04-6892232
04-9590586
050-5231942
053-4862558
02-5383607
02-5374286
02-6255335
02-5000970
054-5666638
054-7200202
052-4417696
02-6787820
054-5666637
02-6242555
050-3069888
04-9566195
09-7441747
09-7656580
09-7654273
09-7673676

20178
20359
21974
20157
22273
20306
20152
22284
20117
20150
22278
21682
20102
22180
20233
21197
21748
22243
22268
21864
22304
21892
22182
22058
22285
22075
22181
22269
20134
20135
20245
21861
20129
20185
20045
22185
20090
21978
20348
22010
20075
20049
22190
20223
20064
20050
20136
21948
20095
22256
22347
21885
22227

נצרת
נופותיה תייסיר קפיניVIP-
נצרת עילית
מאי הייר דלאשהVIP-
נצרת עילית
אלי פארם יבוא ושיווק  2010בע"מ
נתיבות
מאי ביוטי (אצל היפר כהן)
נתניה
סיגלית סימן טוב
נתניה
כל בו יוסיVIP-
נתניה
אחים חי
נתניה
חסון תמרוקים  2017בע"מ
נתניה
כל בו אביVIP-
נתניה
פרפומריה עלמה
נתניה
איתיו ביוטי
נתניה
אגם מתנות
נתניה
מרכז הניקיון זוארץVIP-
עין מאהל
בית מרקחת פארמה זול
עכו
דגרי הרצלVIP-
עכו
כל בו חזן
עכו
פאשן
עספיא
גרוב
עספיא
בי-גוד שיווק והפצה
עפולה
קונומיקה פארם VIP -
 Essence Perfunesעפולה
עפולה
שיגור חברה לשיווק ומסחר בע"מV-
עפולה
שלהבת סטודיו ליופי
ערד
בית מרקחת בלאנס
ערערה
בית מרקחת עלא
עתלית
בית מרקחת זבולון פארם
פוריידיס
בית מרקחת פורדיס פארם
פרדס חנה-כרכור
אבירם אטיאס(אדלינה)
פתח תקווה
תמרוקית טוויג
פתח תקווה
אוניברסלVIP-
פתח תקווה
קוקיKOKI-
פתח תקווה
בסט פארם VIP
פתח תקווה
פרפומריה נירהVIP-
פתח תקווה
ביוטי סנטרVIP-
פתח תקווה
דיוטי פארם
קלנסווה
בית מרקחת אבן סינא פארם
קרית אתא
פרפומריה מדלן
דנה פאני  D&Fקרית ביאליק
קרית ביאליק
ביוטי פארם בע"מ (VIPקריון)
קרית חיים
כל בו  2ש"ח בלה גרוסובסקי
קרית ים
סופר מדיקהVIP-
קרית ים
אור שיווק-אתי
קרית מלאכי
רויאלטי פארם ד.ב .בע"מ
קרית מלאכי
פרפומריה הנסיכה
קרית מלאכי
תמרוקיה דניאל
ראש העין
תמרוקיה אדווהVIP-
ראש העין
פרפומריה לילך ראש העיןVIP-
ראשון לציון
סנטר פארם -VIPראשל"צ
רהט
פארם דרום
רהט
ורדה פרדייס
רהט
ג'ודי סטייל
רחובות
שלוש יזמות בע"מ (ביוטי סנטר)
רחובות
כל בו צח

04-6465990
04-6527977
04-8707560
050-5387220
052-3622434
09-8620902
09-8322097
052-4073338
09-8350832
09-8845945
052-4613898
053-7843767
09-8330597
04-6568390
04-9810518
052-8967227
04-9550856
052-5682652
0523788130
054-8342880
04-9991213
054-6085157
050-7386640
052-3481052
04-6550565
050-6700139
04-6294646
055-6677455
03-9313862
03-9314032
050-3544464
052-3418187
03-9316340
03-9312614
039301455
077-5641393
052-3736760
054-6543385
04-8777169
052-6278323
04-8707141
077-5509871
088501017
08-8600271
052-4437905
03-9023848
03-9381932
054-5666659
08-9919978
0538488210
054-2859969
054-6771954
052-8289090

21840
21992
22222
22073
20055
20051
20241
21845
21886
20057
20076
20303
22022
22264
22080
20412
22247
22260
20302
20077
22068
21868
20111
22224
21838
20038
20251

ביוטי בשמים יבוא ושיווק בע"מ-ר
קווין אסתר
פרפומריה דוד-רמי דוד
מולו-די
נקודת חן רמלה
כל בו מזל רמת גןVIP-
כל בו אריהVIP-
פר' אודם
הייר ביוטי-שביט
כל בו עליתVIP-
מרכז הזול
שיווקיתVIP-
בלה דונה/רועי שפגט
אלעין פארם
כ"ב אחים סמארה-שפרעם
כ"ב אחים סמארה VIP
אנג'לינה חיים
חצי אירו
כל בו עידיתVIP-
כל בו שין
משה שמול
אודם קוסמטיקה VIP
כל בו גבאי-ר"ג  +ת"אVIP-
יופי לי ייבוא ושיווק בע"מ
מ.אלברטVIP -
כל בו מזל-יפו VIP-לקוח
יוסי לוי (סיטונאות ושיווק יובל

רמלה
רמלה
רמלה
רמלה
רמלה
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת השרון
רמת השרון
רעננה
שעב
שפרעם
שפרעם
שפרעם
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו

054-8096835
050-5823333
08-9228490
052-4346161
08-9251216
03-6734725
03-5740432
054-9787997
03-6727927
03-5408995
03-5404093
09-8944966
04-6233393
04-6944015
04-9865768
053-2214422
03-6493976
03-6830458
0547792931
054-9787997
03-5606103
03-5177490
03-6816233
03-7392285

כתובת
מג"ב
אבו סנאן
ההסתדרות 29
אלמדינה  1בהתחלת הכפר דלת שחורה
שד' הרצל 36
אחיהוד
רוגוזין  1רובע א'
הורקנוס  6איזור ז'
שלמה בן יוסף 14
שד' ירושלים ( 18בניין קי טאוור  13ב'
רוגוזין  1רובע א'
הציונות 13
כצלנסון 13
הרצל 52
רחוב ראשי
ש"ד רגר מגדל  7חנות 2
המלאכה 26
קק"ל 163
רח' בן צבי  -3חנות 10
טורפלדור 20
מרכז מסחרי
עקיבא 56
אהרונוביץ 12
רוטשילד 24
בלפור 137
כפר מכר
ג'ת
הארזים 1
בן גוריון  20קומה 1
הרצוג 25
ויצמן 33
משק 22
רחוב ראשי  1מול בנק פועלים
דבוריה
מול תחנת דלק מנטה
מרכז מסחרי ת.ד 174
דרך רמתיים 74
בן גוריון 2
הנדיב 3
סוקולוב 52
המייסדים 63
הרברט סמואל 75
הרברט סמואל 80
האורגים 4
ככר ויצמן 8
סוקולוב 53
אילת 16
פנחס לבון 6734725 17
רבינוביץ' - 11מרכז סאדב
אילת 52

האורגים 3
יהודה הלוי  13קריית אתא
הרצל 55
נזתנזון 22
מאיר 21
הגליל 76
החלוץ הדר 35
שד' ההסתדרות 271
החלוץ 66
קניון בעיר
הגליל 38
יהודה הלוי 1
ליד בנק לאומי
רחוב  24דרומי (לרשום בוויז את שם הלקוח)
ראס עמאר 14
הרצל 39
קניון לב העיר
קניון עין התכלת(עין בוקק)
יפיע
התמר  4מרכז מסחרי חדש
קניון G
דחיית אל באריד מזרח ירושלים
כתובת אספקה:אגריפס 88
שטראוס 11
יפו 84
בן הלל  10מדרחוב
יפו 68
יפו 234
חזון איש 36
כנפי נשרים 13
ברל לוקר  21שכ' פת
יד חרוצים  18תלפיות
יפו 52
יד חרוצים 22
כביש ראשי ירכא ליד מרכז המזון
ויצמן 52
ויצמן 94
הנביאים 38
ויצמן 116
ישוב רמאל
כפק קרע
כפר נחף
שכונה  1בית  16לקיה
הזית  13מרכז מסחרי
קניון עזריאלי קומת כניסה צמוד לארומה
מרכז מסחרי עאסי סנטר א.ת
זלפה-מעלה עירון
כפר משהד(נצרת)
הגעתון 19
שוק פיסל הגדול -כביש עכו
שדרות בן צבי  1קניון ארנה
רחוב כסולות -מרכז רסקו

מעלה יצחק (תחנת דלק טן)
קניון יו קומה 1
בעלי המלאכה
כצנלסון 24
שוהם 9
סמילנסקי 16
גיבורי ישראל - 5כתובת לאספקה
פנחס לבון 30
בנימין 9
אחד העם 9
תחנה מרכזית 9
זנגויל 12
עין מאהל-רחוב ראשי
מרכז רסקו רח' העצמאות 18
בן עמי 12
בן עמי 32
עוספיה
שד' אבא חושי ליד הדואר
קהילת ציון 7
שדרות ארלוזורוב 25
ירושלים 9
הולנד 12
בן יאיר 35
ערערה
הזית 78
הכיכר הגדולה
הדקלים 81
מוניטפיורי 13
פינסקר 1
חיים עוזר 10
מוהליבר 18
חיים עוזר 19
חובבי ציון 18
ברון הירש 11
מורדי הגטאות 8
קרן היסוד 71
דרך עכו  192קריון
דגניה 30
שד' ירושלים 3
ויצמן 10
כתובת לאספקה :ז'בוטינסקי 43
מרכז עסקים 2000
ז'בוטינסקי 20
שבזי 28
מרבד הקסמים 3
מוהליבר  1פינת רוטשילד 20
מ.מ.
קניון מרכז מסחרי
מרכז מסחרי 4
הרצל 165
הפועלים 6

שד'  Cדוד רזיאל קומה 1
ז'בוטינסקי 2
הרצל  92רמלה
מבצע יונהתן (7/9כתובת למכתבים בלבד)
זאב ז'בוטנסקי( 1שוק)
ד'ר הכהן 2
האצ"ל 30
הרצל 74
נגבה 37
ארלוזורוב 77
סוקולוב 55
אוסישקין 44
אחוזה 100
ליד המסגד החדש אימאן
כניסה מערבית
אלפואר(ליד המשטרה)
שפרעם כניסה מזרחית
לוינסקי  108תחנה מרכזית
הדר יוסף / 14ברודצקי  15רמת אב
שד' ירושלים 56
דרך יפו 9
האצל 40
יהודה הלוי /55אבא הלל 2
כפר גלעדי 2
נחלת בנימין 7
נחל הבשור 1
לה גרדיה 78

