יופי בסגנון חדש
 PERSSIמתחם יופי עם חדר משחקים לילדים ,ושמרטפית
צמודה לרווחת האימהות המטופלות ,לראשונה בישראל
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 PERSSIהוא מתחם אשר חורט על דגלו את
המחויבות לסטנדרטים גבוהים .ערך זה בא לידי
ביטוי בכל הרבדים :צוות המתחם המקצועי,
העיצוב ,האירוח ופינוק הלקוחה ,איכות הטיפולים,
דאגה לשירותי אסתטיקה משלימים (עיצוב שיער
פדיקור ומניקור) ,איפור חינם לאחר הטיפול,
שירותי שמרטפות ,חבילות מייקאובר ייחודיות,
שירותי סטיילינג ואיפור מקצועי ועוד .בכל אחד
מן הטיפולים המוצעים הוקדשה מחשבה רבה
לבניית פרוטוקול טיפול אשר יספק ללקוחה
תוצאות משמעותיות החל מהטיפול הראשון.

" - Makeoverטיפול הבית"

 Makeoverנולד מתוך הקשבה למאות נשים
במהלך עשור ,אשר הציפו צרכים ברורים :נוחות,
זמינות ,מהירות טיפול ,איכות ושירות .הלקוחה
יכולה ליהנות מטיפול בכל חלקי גופה ,מתוך
מגוון הטיפולים המוצעים במתחם (ע"פ פרוטוקול
טיפולים מסודר) ,ולהגיע לתוצאות משמעותיות
בפרק זמן קצר של  21 10-ימים .כחלק מחבילת
ה Makeoverניתן לקבל גם שירות סטיילינג אישי
ואיפור מקצועי .חבילות ה  Makeoverהן הפתרון
האולטימטיבי לנשים אשר רוצות ללטש ,לחדש,
לרענן ולשפר את מראן הכללי בפרק זמן קצר
ובעלות סבירה לחלוטין.

 PERSSIפונה לאוכלוסיית הנשים בכל הגילאים
ומציעה מגוון טיפולי אסתטיקה מתקדמים מכף
רגל ועד ראש תחת קורת גג אחת (קוסמטיקה
מתקדמת  ,מילוי קמטים ,עיצוב שיער ,פדיקור
מניקור).
"אני מאמינה שכל אישה צריכה להיראות טוב
בהתאם לגילה .אין צורך להילחם בכל יום שחולף
ולדאוג בגלל כל קמט שנוצר ,במיוחד לא מהקמטים
היפים סביב העיניים( ,קמטי החיוך)המדהימים
בעיני .אני דוגלת בחשיבה של מודעות עצמית
גבוהה ביותר עם רמת השירות והמכשור הטובים
בעולם .רוגע ושלוה הם חלק מתפיסת העולם
שלי .אני מנסה לתת למטופלת שלי לפחות שעה

של שקט .הילדים מטופלים על ידי שמרטפיות
מקצועיות ,חמות ואוהבות .לגימת כוס יין בטיפולי
הערב במתחם ,ויציאה עם מראה מטופח ומאופר,
גם אחרי טיפולי פנים .זו המתנה שלי ללקוחות
שלי" ,מצהירה שרף ימיני.
 - PER SSIעמק רפאים  ,64שכונת המושבה
הגרמנית ,ירושלים.
טל'072-2203338 :
שעות פעילות:
א-ה  -20:00 09:00ימי ו וערבי חג 13:00 - 8:00
שעות פעילות שירותי השמרטפייה:
א' -ה' בין השעות .19:00 15:00-
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תחם היופי והקוסמטיקה ,PER SSI
בבעלותה של חני שרף ימיני ,מביא
אתו בשורה חדשה לתושבות ירושלים
והסביבה .המתחם כולל  5חדרי טיפולים ,וחדר
מיוחד למשחקיה וספריה לילדים .עלות ההשקעה
במתחם מוערכת בכ .₪ 400,000-המתחם מאובזר
בציוד ומכשור של חברת דרמה-טק ומוצרי חברת
דרמלוג'יקה .המתחם מעוצב בקו נקי המשלב
סגנון קלאסי-מודרני עדין בגוונים של לבן ,בז'
וטורקיז .את המתחם עיצבה האדריכלית ליאורה
פרידמן.
חני שרף ימיני ,בעלת ניסיון עשיר בתחום היופי
והקוסמטיקה ,פתחה את המתחם מתוך היכרות
עמוקה עם מאות נשים שפגשה לאורך השנים,
מתוך רצון לענות על הצרכים אותם הן העלו בפניה.
"חלמתי להקים מתחם יופי וקוסמטיקה שרמת
השירות בו תהיה הגבוהה בישראל .מתחם שיעניק
פתרונות מקצועיים וכוללים ללקוחה ,כמו גם חווית

טיפוח ופינוק מושלמת .בנוסף להקפדה על רמת
המקצועיות ,השירות ואיכות המוצרים ,רוצה להעניק
גם שלווה ושקט למטופלות ,הוספנו במתחם היופי
גם משחקיה לילדים עם בייביסיטר צמודה ,חמה,
אוהבת ומפנקת" ,מסבירה שרף ימיני.

הטיפולים
הטיפולים הקוסמטיים שהמתחם מציע :
טיפוליי פנים ,פילינגים בהתאמה אישית,
מיצוק העור ,הבהרת פיגמנטציה ,החדרות לחות,
טיפוליי אקנה ,מיצוק שרירי הפנים ,פילינג
יהלום ,צלוליט ורפיון העור ,מילוי קמטים ,עיצוב
שיער ,פדיקור ומניקור ,סטיילינג אישי ואיפור
מקצועי בשיטת ה - air brushשיטה ייחודית
שהובאה היישר מן השטיח האדום בבלעדיות
למתחם פרסי.
מעבר לטיפולים הקוסמטיים ,בPER SSI -
מציעים שירות ייחודי שכל לקוחה תאהב :איפור
חינם לאחר הטיפול! "חשוב לי מאוד שהלקוחה
תרגיש יפה ותצא מכאן בהרגשה יפה וטובה
כחלק בלתי נפרד מהחוויה .לכן ,ברגע שהלקוחה
יוצאת מטיפול ,היא יכולה לקבל שירות איפור
מקצועי ללא תשלום! האיפור הוא מינראלי,
העור נושם והלקוחה נראית ומרגישה מצוין".

