
 معرفی اجمالی محصوالت

:دسته بندی ها   

 پی آر پی.4مزوتراپی  .3ژل و فیلر  .2بوتاکس  .1

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 بوتبکس : دستَ بٌدی 

 Dysportبوتبکس دیسپورت  

 ًفرٍ 3 –واحدی  500: حجن

 اًگلیس: سبخت 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 بوتبکس : دستَ بٌدی 
 Dysportبوتبکس دیسپورت  

 ًفرٍ 2 –واحدی  300: حجن
 اًگلیس: سبخت 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 بوتبکس : دستَ بٌدی 
 Neuronoxبوتبکس ًوروًوکس 

 ًفرٍ 2 –واحدی  100 : حجن
 کرٍ جٌوبی: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 بوتبکس : دستَ بٌدی 
 Neuronoxبوتبکس ًوروًوکس 

 ًفرٍ 1 –واحدی  50 : حجن
 کرٍ جٌوبی: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
 Overageژل اورج  

 هبٍ 9تب  8: هبًدگبری| سی سی  1 : حجن
 ایتبلیب : سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
 Restylaneژل رستیلي 

 هبٍ 10 تب  8: هبًدگبری| سی سی  1 : حجن
 سوئد: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
 Teosyalژل تئوسیبل 

 هبٍ 12 تب  10 : هبًدگبری| سی سی  2 : حجن
 سوییس: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
 Revofilژل رووفیل 

 هب6ٍ تب 5 : هبًدگبری| سی سی 1 : حجن
 کرٍ جٌوبی: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
 Alaynaژل آلیٌب 

 هب8ٍ تب 6 : هبًدگبری| سی سی 2 : حجن
 آلوبى: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
  Stylageژل استبیلج 

 هب9ٍ تب 8 : هبًدگبری| سی سی 2 : حجن
 فراًسَ: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ژل و فیلر: دستَ بٌدی 
  Juvedermژل ژوویدرم

 هب12ٍ تب 10 : هبًدگبری| سی سی 2 : حجن
 فراًسَ: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 هزوتراپی: دستَ بٌدی 
  Dermahealهحلول ُب یب کوکتل ُبی درهبُیل

 سی سی5 : حجن
 کرٍ جٌوبی: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 هزوتراپی: دستَ بٌدی 
  Mesoaromaهحلول ُب یب کوکتل ُبی هزوآروهب

 سی سی5 : حجن
 ایتبلیب: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 هزوتراپی: دستَ بٌدی 
  BCN instituteهحلول ُب یب آهپول ُبی بی سی اى

 سی سی2-5 : حجن
 اسپبًیب: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 پی آر پی: دستَ بٌدی 
  Rooyagenپی آر پی رویبژىکیت 

 عدد 6 : تعداد لولَ
 ایراى: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 پی آر پی: دستَ بٌدی 
  Skin Freshپی آر پی اسکیي فرشکیت 

 عدد4 : تعداد لولَ
 کرٍ جٌوبی بَ سفبرش ایراى: سبخت 

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 



 ًحوٍ ارسبل پرسص، درخواست و داًلود اسالیدُب

  

   09197704905:  پیام کوتاه به شماره همراه •

 mypoost.net@gmail.com:  ارسال ایمیل به •

 :در سایتهای زیر پرسش و پاسخ اعضا بازدید از صفحه •

                         www.mypoost.net 

www.poostshop.com                           

 

www.Mypoost.net   |  www.poostshop.com 

09197704905:  همراه    66364761: تلفن  
 


