
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٢٨

٩٥١١٤١٩٦/ پ

خدمات ابرو هاشور
چشم و ...  با متد جدید 

ميکرو پيگمنتيشن 
با تجربه ١٢ساله 

توسط ليسانسيه پرستارى 
پارسانا (سجاد) 
همراه با آموزش

٠٩١٥٦٦٦٧٧١٧

٩٥١٨٦٤٣٤/ ب

 مر3ز تخصص� 
دنيا� ز�با�� 
زیر نظر استاد و مدرس دانشگاه 

داراى مدرک از اروپا
 کليه خدمات آرایشی وزیبایی

 شادابی و روشنی پوست
 آبرسانی،جوان سازى و ماساژ

فر و رنگ مژه، اکستنشن، مو و مژه
اپيالسيون شمع،هاشور

وقرینه سازى ابرو، خدمات ناخن
 بافت و طراحی حنا

همراه با آموزش و ارائه مدرک
٣٨٤٤٧٧٧٠ 

ز�با�� تخصص� شاد�ا
با جدیدترین رنگ و الیت روز

قيمت مناسب 
٣٨٦٨٣٣٠٩-٣٨٨٢٠٧٠٥

٩٥١٩٤٣٥٢/ ق

مر3ز تخصص� هست�
آموزش تخصصی و خدمات 

حرفه اى ناخن و مژه
٩٥٢٧٨٦٧٥/ ف٠٩٠٣٦٣٥٩٠٠٦

ماهان ز�با��  مجتمع 
 دارنده لوح برتر عروس آفرینا

و  ،کاشت  طراحی  مرکز  اولين  و 
خدمات ابرو با مجوز پزشک 

در استان خراسان
 جدیدترین متدهاى هاشور
 پيگمنت و بليدینگ،بن مژه 

و خط چشم
برجسته سازى لب و گونه و 

جدیدترین روش هاى پاک کردن 
و تکنيک هاى به روز آفرینا براى

 عروس هایی که می  خواهند 
خاص باشند

تمامی خدمات با ارائه آلبوم 
کار و آموزش تخصصی براى 

هنرآموزان می باشد.
زیر نظر متخصص زیبایی 

سمانه حسينی
٠٩١٥٦٨٦٨٦١٥ 

٩٥٠٩٨٠٢١/ ب

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

٩٥٢٩٢٣٦٩/ ق

آموزش تخصص� اپيالسيون 

3ار� با درآمد تضمين�   

٠٩١٥٧١٣٢٥٧٣

اپيالسيون فرگل
جمعه ها ویژه شاغلين

سجاد ٤-٣٦٠٢٣٣١٣
٩٥٢٤٧٣٤٣/ ق

3ليني< تخصص� 

اپيالسيون 
هوردخت

شعبه ١: قاسم آباد 

٣٦٦١٥٣٠٧
٩٥٠٥٤٤٩٥/ ف

پذ�رش سالمندان پارسيان 
 ١۴ بعثت  بلواربعثت،  احمدآباد،   

 ٠٩١٥٥١١٩٦٠٨پالک ٣٢
٣٨٤٠٥٩٩٣-٣٨٤٥٨٤٧٨

٩٥٠٧١٨٧٠/ ب

٩٥٢٩٣٣٧٨/ م

مر3ز نيLان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

مر3ز هيراد
از  نگهدارى  جهت  نيرو  اعزام   
کودک، سالمند، بيمار امور منزل

٣٨٤٧٤٢٢٩ 
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١
٩٥٢٢٠١٠١/ م

مر3زبهشت مهر
ارائه خدمات پرستارى ، اعزام 

مراقب جهت نگهدارى از سالمند 
و بيمار و کودک در منزل 

 ویزیت اوليه مسئول فنی رایگان 
بانظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٢٤٢٢٥٥/ ل

پذ�رش سالمند
 موسسه نيا�ش 

 

٠٩١٥٦٩٥٧٧٦١-٣٨٧٨٧٦٩٥
٩٥٢٧٠٦٧٧/ م

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

سرا� سالمندان
 آشيان مهر

با هزینه اى مناسب سالمندان 
آلزایمرى،سکته مغزى پوشکی و 
... شما را به صورت شبانه روزى 
و خدمات خوب پذیرش می نماید.
فکورى١٩،نسترن٩،پالک٣
٩٥٢٨٤٦٢٢/ پ٠٩١٥١٠٣٢٥٨٥

سالمندان گلستان
تحت نظارت بهزیستی با بهترین شرایط 
آماده پذیرایی از مادربزرگان ارجمند

٠٩١٥٥١٦٠٦٩١ می باشد
٩٥٢٧٨١٥٢/ ل

٩٥٢٢٦٩٢٠/ ف

سالمندان صفا
محيطی آرام جهت مراقبت از 

سالمندان (بلوارفردوسی)
٠٩١٥٥٨١٤٣٦٦-٣٧٦٣٠٠٥٥

مجتمع آفتاب
اعزام نيروى خانم جهت نگهدارى 
از سالمند و کودک شما در منزل

٣٦٦٣٩٨١٧-٣٦٦٣٣٤٦٩
٩٥٢٨١٧٤٤/ ل

آر�اگستر
از  نگهدارى  جهت  خانم  نيروى  اعزام 
سالمند و خردسال شما با ضمانت کتبی
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٣٨/ ل

٩٥٢٧١٣٠٣/ خ

حافظان سالمت (درمانگران سابق)
اعزام پزشک،پرستارو مراقبت از 

سالمندان ، بيماران وکودکان درمنزل

٣٦٠٤١٤١١
خانه سالمندان باران 

محيطی زیبا و آرام و کادرى 
مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩

٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦
٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

٩٥٢٤٨٩٩٨/ ف

فرشتگان خانواده
مراقبت از سالمند در منزل 

ارائه خدمات پزشکی، پرستارى

 و فيزیوتراپی در منزل 
بامجوز بهزیستی 

(٣خط) ٣٨٤١٧٧٦٨

واگذار� سالن ز�با��
با چندین سال سابقه کار واقع در 
و  یکجا  صورت  به  عباسی  فرامرز 

٠٩١٥٧٦٢٥٤٨١جزئی
٩٥٢٩٥٢١٢/ ل

3تر�نگ 
غد�ر خم

کوبيده معمولی  ۵٠٠٠
قيمه و قورمه سبزى  ۴۵٠٠
کوبيده مخصوص،جوجه ومرغ   ۶٠٠٠

١٧-٣٦٠١٥٥١٦
٩٥٢٥٩٧٨٤/ ف٠٩١٥٣٠٧٠٣٧٧

پذ�رش سفارشات و�ژه ماه محرم
 و هيات هاى مذهبی با تخفيف و 

شرایط ویژه 
٣٣٤٩٤٩٣٣-٠٩٠٣٣٤٩٨٢٠٠

٩٥٢٠٢٨٦٧/ ق

 آشپزخانه 
جهادنصر(زنبق)

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶۴٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶۴٠٠

ميثاق ٣٨ -سجادیه ۶٧

قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
 ٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٠٠٦٣٠/ ق

تشر�فات  پيوند جاو�د
ارائه دهنده عقد عروسی

 با ٢۵ مورد خدمات رایگان
 آرایشگاه (عروس و داماد)

لباس عروس ماشين عروس 
وگل آرائی،دسته گل خدمات آتليه 
هزینه غذا از ٧هزارتومان به باال
٠٩١٥٧٠٣٤٠٩٦-٣٧٥٧٦٥٠٠

٩٥١٩٧٨٦١/ خ

تشر�فات شLيب
تخفيف استثنایی هزینه هاى ترحيم 
@shakib-tashrifat       در دیماه
٠٩١٥٥١٠٤٥٨٥-٣٦٠١٩٢٨٢

٩٥١٨١٧٩١/ خ

قار�- مداح
مجالس ترحيم و مذهبی 

نماز و روزه 
٠٩١٥٣٠٢٥٦٤٥-٣٧٣٤١٧٥٣

٩٥٢١٩٥١٥/ ق

تاالر ترنم 
آماده برگزارى مجالس وليمه ترحيم 
و جشن هاى شما دوستان با قيمت  

استثنائی می باشد ٣٦٩٠٤٥٢٥
٩٥٢٧٨٤٠٨/ پ

تشر�فات
اقبال  

٠٩٣٠٥٦٥٤١٧٤ 
٠٩١٥٩٠٩٢٤٩٠

٩٥٢٣٥٢١٧/ مبقاالن

تشر�فات قانع
تاالرباغ سرا(ورودى رایگان) 

نقد و اقساط
 ٢ نوع غذا با سرویس کامل

بستنی و  ميوه  و  شيرینی  نوع   ٣
قيمت فقط و فقط ؟؟؟؟؟

ویژه خدمات  مورد   ١٣ با  همراه 
       ٢-٣٦٠٣٥٠٠١ رایگان

٩٥١٧١٢٦٠/ ل٠٩١٥٣٢٥٤٢١٤

تشر�فات سعادت
کيفيت را از ما بخواهيد

 باغ  و تاالر عقد و عروسی تخصص 
ماست -آرایشگاه عروس،  لباس 

عروس، آرایشگاه داماد، فيلمبردارى 
و آتليه ،ماشين عروس، گل آرایی 
ماشين عروس-... بدون سرانه 

قيمت  = بودجه شما 
٠٩١٢٨٤٣٣١٢٥

٩٥٢٨١٥٧٨/ ف٣٧٦٧٧٢٦٣

٩٥١٩٨٩٨٩/ ف

تشر�فات آسمان
نامزدى، عقد

عروسی تخصص ماست
 ٢۵ مورد خدمات به همراه شام 
اقساطی داراى منوهاى متفاوت 

همگام با شرایط اقتصادى شما
تلفن : ٣٦٠٧٠٩٧٥ 

همراه: ٠٩١٥٢٤٥٣٣١٠
www.peyvandeaseman.ir

٩٥١٨٠٤٢٧/ خ

 شر3ت 
پيوندآسان 

عقدو عروسی
رایگان

(عضو رسمی اتحادیه)
 با بيش از٧ سال سابقه

١- تاالر و باغ رایگان 
٢- آرایش تخصصی عروس

٣- لباس عروس
۴- كارت دعوت براى ٣٠٠ نفر

۵- ماشين عروس 
۶- گل آرایی ماشين 

٧- فيلمبردارى توسط آقا و بانو
٨- ١٠قطعه عکس 

٩- آتليه رایگان 
١٠- دسته گل عروس

١١- گریم تخصصی داماد
١٢- سفره عقد با ۵٠% تخفيف

١٣-تامين جهيزیه با تخفيف ویژه

٣٢٧٢١١٨٠
٣٧٢٣٥٩١٥

٠٩١٥٧٠٨٨٣٤٠

تشر�فات
 ماندگار

ترحيم 
٠٩١٥٩٥٩٧١٠٧
٠٩١٥٩٥٩٧١٠٨

٩٥٢٨٩٦٠٦/ پ

گروه تشر�فات 
هتل بام طرقبه

برگزارى مراسم 
عقد عروسی، نامزدى و 
جشن تولد در بيش از 

نيمی از تاالرها و باغهاى 
مشهد همراه با یک 

شب اقامت در مجموعه 
توریستی هتل بام طرقبه

٠٩٠٣٢٠٧٠٠٩٧
٠٩٣٠٥٢٧٧٢٤٩

٩٥٢٩٤٨٩٩/ ف

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٢٨٣١٤٥/ ق

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

www.ttbehesht.ir

تشر�فات ملل 
 کليه خدمات تا ۶٠درصد تخفيف

 ٠٩١٥٥١٩٤٠١٤
٩٥٢٤٨٩٤٠/ م٠٩١٥٧٠٥٣٨٢٨

٩٥٢٣٨٦٣٣/ پ

باغ تاالر
الماس شب

با فضاى دلنشين آماده
برگزارى مجالس شما 

عزیزان هستيم.
٠٩١٥١٠٩٨١٠٣

٠٩١٥٢٤٥٩٠٢٠-٣٦٩٠٢٣٣٦

باغ تاالر3اخ
با فضایی زیبا و مجلل به سبک 
روز و جدید ،اول جاده طرقبه 

و ویالشهر امام رضا ١٧ 
 baghsarakakh.ir:سایت

١٩الی ٣٥٥١١٦١٨ 
 ٠٩١٥٣١٣٠٦٤٢-٣٥٥١٠١٥٥

٠٩١٥٧٠٥٠٦٤٢
٩٥١٥٥٨٤٤/ ل

باغ تاالر
 ابتدا� طرقبه

غذا ٣نوع
 عصرانه کامل 
همراه با کليه 

خدمات عروس و داماد
نفرى ١٩٠٠٠

٠٩١٩٢٥٩٨٣٢٩
٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٢٠٦٠٦٥/ ف

باغ تاالر مجلل 
پارميدا

داراى٢فضاى باشکوه و مجهز
ظرفيت باغ ١٢٠٠ نفر
 ظرفيت تاالر ۶٠٠ نفر

WWW.parmidas.com 
 ٠٩١٥٥١١١٨٧٨
 ٠٩١٥١١٥١٢٤٦

٩٥١٥٣٧٧٥/ پ٣٢٤٠٤٠٠٤

تخفيفات و�ژه به 
مناسبت افتتاحيه 

تاالر رستوران و باغسرا 
دلکده چوبی شاندیز

 قيمت از ٨ هزار تومان به باال 
شاندیز نبش امام رضا ٢٧

٠٩١٥٥٠٤٩٩٨٢
٠٩١٥١٠٢٧٤٣٤

٩٥٢٢٥٤٠٨/ ش

باغ تاالر زنبق
با ٢ سالن زمستان�

 

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٩٠٥٨٥/ ق

باغسرا و تاالر ز�با� باران 
با محيطی دلنشين و فضاهاى 

تابستانی با ظرفيت باال و ٢ تاالر 
مجزا با خدمات ویژه و قيمت مناسب 

و کيفيتی مطلوب همچون گذشته 
افتخار اجراى مراسم عروسی و 

مهمانی هاى شما عزیزان را دارد 
٠٩١٥٠٠٢٣٩٥٧
٠٩١٥٥٢٣٣١٤٨

٩٥٢٧١٤٥٥/ پ٣٦٩١٩١٠٠

تاالر پذ�را�� شاند�ز 
با فضاى دلنشين، ٢سالن 
مجزا پارکينگ اختصاصی 
ظرفيت ۶٠٠ نفر مجالس  

عقد و عروسی، وليمه و 
ترحيم،شرایط ویژه 
٠٩١٥١٠٥٧٤٣٤

٣٤٢٨٤٩٢٥
٩٥٢٧١٦٦٧/ ف

تاالر پارس
باشکوه ترین مجالس 

خود را با ما تجربه کنيد
 (با ظرفيت ۴۵٠نفر) همراه با 
هدیه ویژه از سمت مدیریت

 و ورودى رایگان آدرس:
خيابان چمران ، روبروى چمران٩

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٩٥٢٨٢٤٦٧/ پ٣٢٢٢٨٦٨٨

مجالس و مراسم

آشپزخانه و غذا� آماده

تاالر و باغسرا برگزار 3ننده مراسم نگهدار� 3ودt و 
سالمند

اپيالسيون

سا�ر خدمات ز�با��
و سالمت�

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٢٨٨٤٥٢/ پ

٩٥٢٨٦٩٩٧/ م


