רשימת סלונים בהם ניתן לרכוש פיאות
רשימת הסלונים לפאות נועדה להקל עלייך.
ברצוננו להבהיר כי הרשימה היא חלקית ואין בפרסומה משום המלצה כלשהי .האגודה למלחמה בסרטן אינה
אחראית לטיב הפאות ,למחירן ולשירות של הסלונים הללו .עם זאת ,נודה על קבלת תגובות לגבי שביעות
הרצון מהשירות שקיבלתן .לשם כך ניתן לפנות למחלקת השיקום ,טל'.03-5721618 :
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