עוד

הבלוג הבא«

צור בלוג

היכנס

הבלוג של רותה  -לייף סטייל  -צרכנות  -תירות
פרטים עלי

הבלוג של רותה
הצג את הפרופיל המלא שלי

ארכיון הבלוג

▼ (872) 2017
▼ יולי )(89
בימים אלו ,אתר
מכירות פומביות
יוצא תחת
הקונספט ...M

יום שלישי 25 ,ביולי 2017

עיצוב ציפורנים בהתאמה אישית ניתן לבצע ברשת הסניפים הארצית  .yulliaמאת:רותה דנינו

רשת טיפולי הטיפוח והיופי המובילה בישראל yullia
משיקה לראשונה מכשיר חדשני לעיצוב הציפורנים
בהתאמה אישית

הילדים של קסטרו
חוזרים לבית
הספר עם
תלבושת
מעוצבת...
חברת "אחוה",
יצרנית הטחינה
המובילה
בישראל ,מציעה
ש...
עיצוב ציפורנים
בהתאמה אישית
ניתן לבצע
ברשת
הסניפים...
משפחת ,Hombo
ראשוני מזקקי
הוויסקי האיכותי
ביפן .עכ...

רשת טיפולי הטיפוח והיופי המובילה בישראל  ,yulliaמשיקה בסניפי הרשת מכשיר חדשני לעיצוב
הציפורניים בהתאמה אישית ע"י הדפסה ,הכולל מגוון רחב של עיצובי ציפורניים ייחודיים ,עשרות
תבניות תמונות אמיתיות וטקסטים בהתאמה אישית אשר מאפשרות לממש רעיונות מיוחדים וכל
זאת על גבי הציפורניים.

מבצע מכירות
לעונת הקיץ.
 200רכבים
משפחתיים יד
ראשו...
שווה להגיע ליהנות
מתפריט סודי
ומפתיע של
מסעדת גורד...
חדש  LG -ישראל
יוצאת בימים
אלה עם סים
כפול מורחב א...
לרגל חגיגות ט"ו
באב ,מציעה
רשת ZER4U
מגוון זרים וס...
יעל בר זוהר
והכוראוגרפית
סיגי ניסן,
ערוכות שופינג...

עיצוב הציפורנים בהתאמה אישית ניתן לבצע ברשת הסניפים הארצית yullia
בתוספת של  ₪ 20בלבד )למניקור /מניקור ג'יל  /שיוף ולק(

סניף חדש נפתח -
אורבניקה אופנה
אקססוריז
וקוסמטיקה ...
מצוינות ,איכות
וטעם .זהו
שיתוף הפעולה
של הובלו מות...
בכירי המותג
 Kiehl'sחגגו
אמש את
פתיחת חנות
מותג הט...
 Kiehl'sמותג
הטיפוח
הניו-יורקי
ממשיכה
להתרחב ופות...

מחירי הטיפולים:
מניקור על הדרך -שיוף ולק – ₪ 69
מניקור₪ 99 -
מניקור ספא₪ 149 -

בג'יימס ריצ'רדסון
דיוטי פרי
קוראים לך
להרכיב את
תי...

מניקור ג'יל₪ 189 -

בימים אלא מושק
אתר חדש
לבעלי כלבים
וחתולים
בישראל ...
חדש  -מרכז יזמות
HUB
לאוכלוסייה
הבוגרת!
מאת:רותה ד...
המפורסמים
שביקרו בשבוע
האחרון במלון דן
בוטיק ירושל...

חברי מועדון "החברים של  "yulliaנהנים
מ 10% -הנחה על מחירי הטיפולים והמוצרים!
לקביעת תור 1-700-707-606 :
אודות רשתyullia

לחגוג את יום
האהבה שלכם
בט"ו באב
למראה שיער
רומנטי...
אייל גולן אירח את
כוכב הקולנוע
הידוע בעולם,
טייריס...
מחפשים דרך
רומנטית
ומקורית לחגוג
את חג האהבה
ט"ו ב...
לניופאן יום הולדת
ואתם חוגגים עם
מוצרי חשמל
בהנחה ...

רשת הטיפוח המובילה בישראל ,נוסדה בתל אביב בשנת  ,1998על ידי יוליה גל ,אשת עסקים ויזמת מובילה
בתחום היופי .מאז ועד היום yullia ,מקפידה על סטנדרטים בינלאומיים ובלתי מתפשרים של איכות ,עיצוב
ושרות.
הרשת מתמחה במגוון טיפולי קוסמטיקה מקצועיים ,מקצות הציפורניים ועד לטיפולים ייעודים לעור הפנים ומונה
 10סניפים מצליחים .מתוכם שישה סניפים בתל אביב הממוקמים בלב אזורי הבילויים והעסקים של העיר הגדולה
וסניף "בית הספר" הנמצא בלב התחנה המרכזית החדשה ,אשר מכשיר את הדורות הבאים של אנשי המקצוע
בתחומי האסתטיקה.

מותג שעוני היוקרה
 הובלו נבחרלהיות השעון
הרשמי ש...
רשת רמי לוי
ממשיכה
להתרחב
ומרחיבה את
שיווק מותג
הג...
חגיגת מוצרים
חדשים לעונת
הקיץ של מותג
האיפור היוקר...
מבשלים זוגיות
בתאטרון
גבעתיים הצגה
סוחפת
ואנרגטית ...
מותג השעונים
השוויצרי
,TISSOTיוצא
בימים אלה שעון
ב...
חברת הגלידות של
פלדמן מפנקת
את החיילים
בשלגונים בט...
מותגי האופנה
הבינלאומיים של
חברת SBN
טימברלנד
ונאו...
קשרים אנושיים -
חולצות הפרויקט
המשותף של
מזרחי טפח...
טיפים כיצד לשמור
על עור פנים
צעיר ורענן
באדיבות ד"...
חדש שופרסל
נכנסת
לקטגוריית
הפארם ומשיקה
את שופרסל ...

בכל סניפי  yulliaנשמרת בקפדנות החוויה הייחודית שבנתה את מוניטין הרשת ובזכותה נוהרים אל הסניפים
לקוחות מכל קצוות הארץ ומכל הגילאים .בסניפים תמצאו אי של שקט ושלווה עם צוות מקצועי מוביל בתחומו
העובר הכשרות קפדניות בכל תחומי היופי :מניקור בשיטת  ,yulliaפדיקור רפואי מתקדם ,עיסוי ממריץ לכפות
הרגליים ,עיצוב גבות בחוט וסכין בשיטה המסורתית המבטיחה דיוק מרבי ,הסרת שיער בשעווה וטיפולי פנים
איכותיים עם מוצרי המותג  Christinaובהתאמה מלאה לצרכיי הלקוחה.
בכל טיפול מניקור או פדיקור תמיד ב yullia -מקבלים ערכת מניקור /פדיקור לשימוש חוזר בשווי  -₪ 25מתנה.
עיצוב הסניפים מותאם למיקום הגאוגרפי שלהם ולאופי האורבני בסביבתם ,כמקובל בערים והאפנתיות בעולם.
 yulliaהיא חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני ,מתחם מואר ,מזמין ובוהק בניקיונו שמפתה אותך להיכנס פנימה
בצעד בטוח ולצאת ברגל קלה עם תחושת רעננות מנצחת.
צילום יחצ

פורסם על ידי הבלוג של רותה ב1:39 -

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה

תפריט ערב יום
האהבה –ט"ו
באב של 'מקס
ברנר' כולל ש...
בואו ליהנות מסיור
קולינרי חדש
לכל המשפחה
מבית אפלי...
חיים אהרון מנכ"ל
רשת קופיקס" -
מבצע קיץ
אטרקטיבי... .

הזן את התגובה שלך...

הגב כUnknown (Google) :

פרסם

התנתק

הודע לי

תצוגה מקדימה

מתכון להכנת חזה
עוף ומחית
פלפלים מפנק
ועשיר
בטעמים...
הדמויות שהילדים
הכי אוהבים
דיסני הנסיכות
מואנה ו-א...
קרביץ ,החברה
המובילה
בישראל במוצרי
חזרה לבית
הספר...,
משקפי שמש
וראייה ממבחר
גדול של מותגים
בינלאומיים ...
חדש לחלוטין
בישראל
שטראוס מים
היא החלוצה
בתחום .בר...
לאכול ולרדת עם
רחל גרנות
מאת:רותה דנינו
תפריט חדש
ממשיך את הקו
של חברת
מבושלת לילדים
בארוח...
הרמוניה לבית
במבצע
אטרקטיבי
ומשתלם לכלל
הלקוחות וח...
רשת מלונות קיסר
מינה את
הגברת זיו
ארזואן למנכ"ל
מל...
הנעילה החכמה
של מולטילוק
זכתבה בפרס
הראשון
בתחרות ...
הבנות הכי נכונות
ולוהטות קנדל
וקיילי ג'נר,
האחיות ...
איך מכינים דג
חריף הכי טעים
שיש? קפה גרג
מביא לכם ...
טיב טעם מפנקת
את הילדים
בחופשת הקיץ
עם משחקית
גלי...
הורים וילדים בואו
להנות מהצגות
תאטרון בובות
ובילוי...
עשרת
הפיינליסטים
יציגו את
יצירותיהם
במוזיאון
היהלו...
מורן סיטין מנכ"ל
ניסאן ישראל:
שנת 2016

רשומה חדשה יותר
הירשם ל -תגובות לפרסום )(Atom

דף הבית

רשומה ישנה יותר

שנת 2016
מציין כי... ,
מותג  RAIDרייד
מבית חברת אס
סי ג'ונסון ,אינו
מכיל...
פנטזית קניה כך
מציינת אסנת
רוזנברג מנכ"ל
חטיבת ורד...
מותג אמריקאי
יוקרתי אוריג'ינל
פינגווין נחת
בסערה ...
הילדים של נעלי
נימרוד ייהנו
ממבצע ענק של
נעליים לג...
קיץ קר ומרענן עם
שלגוני מגנום
עכשיו בנמל תל
אביב... .
עיצוב פנים ברמה
שלא הכרתם
בניצוחה של
היזמית עפרה
ש...
מיכל ינאי ובן זוגה
בן מוסקל
מפגינים
משפחתיות
למופת...
האמנית והאוצרת
אביבה שי נחום,
נבחרה לתפקיד
אוצרת ה...
חדש על מדף
מבושלת סדרה
המאפשרת
חימום מהיר של
הארוח...
תמי  4מבית
שטראוס ומיכל
הקטנה
מסבירים לילדים
מגיל ...
התיישבות ברמת
הגולן חוגגת
פסטיבל 50
שנה בגולן .
מא...
חברת  emsקלאב
בתוכנית
אימונים חדשה
לקראת הקיץ.
מאת...
פתרון מושלם
לאירוח
קיץ:קוקטליים
מבית שוופס
הדרינקי...
כמה סיבות לגידול
בביקוש מידות
גדולות לחזיה
באדיבות...
רשת מלונות דן
למען שיפור
השירות ללקוח
הכריזה על מ...
עו"ד אילן ששון,
מנכ"ל קבוצת
רום כנרת חגגו
אמש בהיל...
המבצעים הגדולים
של סוף עונה
החלו עכשיו
בקניון הדר ...
כמעט סוף עונה:
באקספוז
מבצעים שאסור
לפספס!!!!!!
מא...

מי עומד מאחורי
קמפיין
הפייסבוק "הילד
שבך"  -חצי
מי...
חדש ברימונים
אילת חדרי
בריחה אחד
משלושת מלונות
הכת...
יום 'השוקולד
הבינלאומי' שחל
היום ,הוא
הזדמנות מצוי...
מוצר חדש על מדף
בייביסיטר
מגבונים
היפואלרגנים,
מכי...
שיתוף פעולה
H&M Studio x
 Coletteיש וייב
אומנתי ...
בואו ליהנות
מארוחות
עסקיות עם
תפריט מנות
עשיר וטע...
בדין מוצר חדש
טוב יותר,
שכדאי ומומלץ
לבחור בו ,הרי...
מנכ''ל חברת אקיפ
ישראל סגל,
מציין כי ,החברה
תספק ...
בצילומי קמפיין
סתיו  -חורף
 2017/18של
מותג האופנ...
בואו להנות מחגיגת
מבצעים ברשת
.FOX HOME
מאת:רותה ד...
תדיראן תמשיך
להיות המאמצת
הראשית של
קבוצת הפועל
בא...
חברי מועדון חבר
נהנים ממבצע
מיוחד ושווה -
של מותג ...
מותג האיפור
הפריזאי יוצא
במבצע מושלם
לעונת הקיץ.
מ...
כיצד לבחור מערכת
לימודים לחדר
הילדים באדיבות
אסף ט...
גלריית האמנים של
קניון רמת אביב.
מאת:רותה דנינו
מעדנות מביאים
חידוש מהנה -
שמשדרג בקלות
ובמהירות כ...
לחם ארז יוצא עם
תפריט חדש
ומרענן לקיץ -
כולל מנות ...
טיסה מיוחדת יצאה
לאילת ,לרגל
מסיבת השקת
החנות החדש...
ליבי רן מתחטב
לכבוד בת הזוג
הלא היא
אליענה תדהר.
מ...

תפריט משקאות
לקיץ 2017
בקפה ג'ו.
מאת:רותה דנינו
◄ יוני )(135
◄ מאי )(159
◄ אפריל )(140
◄ מרץ )(99
◄ פברואר )(130
◄ ינואר )(120
◄ (734) 2016

עיצוב  .Picture Windowהתמונות בעיצוב צולמו על ידי  .merrymoonmaryמופעל על ידי .Blogger

