دوست

عزیز:

در این کتابچه شما می توانید بهترین شعار را پیدا کنید و برای خود اختصاص
دهید .شعار های فوق را می توانید برای
 سالن زیبایی
 کلینک زیبایی
 سالن کاشت ناخن
 سالن مو
 کلینیک پوست
استفاده کنید.
از شعار های زیر می توانید در پیج اینستاگرام یا شعار کسب و کار خود استفاده
کنید.
تمامی حقوق این شعار ها برای وب سایت رایان طرح محفوظ است و هر گونه
کپی برداری یا استفاده ( به جز کسب و کار های زیبایی و کسب و کارهای ک در
این صنعت فعالیت می کنند ) پیگرد قانونی دارد.

 .1يه تو ي خيلي جديد
 .2وقتشه که بدرخشي
 .3ما به موهات اهميت ميديم
 .4اون نگاهي که کمتر ميخواي
 .5خود واقعی خود را آشکار کنید.
 .6بذار رشد کنه .
 .7هيچ کسي نميدونه که مال تو نيست
 .8اون کسي باش که ميخواي .
 .9البته که واقعيه!
.10

به اهداف خود دست یابید.

.11

اگر شما می توانید رویای آن شما می توانید آن را.

.12

موهات بوم ماست

.13

ما موها را بی زحمت می کنیم.

.14

همش تو هستي.

.15

تو لياقتش رو داري

.16

ما موهات رو دوست داريم

.17

جايي که هميشه تعطيالته .

.18

بدرخش انگار هميشه تابستونه

.19

درست مثل بهشت .

.20

جايي که خورشيد هيچوقت غروب نميکنه .

.21

پوستتان را تازه کنید.

.22

زیبایی طبیعی خود را برجسته کنید.

.23

معتاد بودن به ناخن اشکالی ندارد

.24

ناخن های شما پدیده خواهد بود!

.25

در یک روز بد همیشه مانیکور وجود دارد

.26

قهوه و مانیکور ...چي رو دوست نداري؟

.27

هیچ چیز بهتر از مانیکور جدید نیست!

.28

من به مانيکور اعتقاد دارم

.29

تا وقتي که مانيکور نداري لباس کامل نپوشيدي

.30

شما نمی توانید شادی بخرید اما می توانید مانیکور بخرید.

.31

يه مانيکور خوب تمام نگاهت رو به هم ميکشه

.32

مانیکور خوب همه چیز را می گوید.

.33

مطمئن شوید که مانیکور خود را مطابقت با ساز و برگ خود را

.34

تو فوق العاده مهمي ...تقریبا به عنوان مهم مانیکور من!

.35

شادترین دختران زیباترین مانیکورها را دارند.

.36

استرس خود را با مانیکور کاهش دهد.

.37

زیبایی از داخل سالن ناخن می آید.

.38

يه پياده روي عاشقانه طوالني داشته باش ...به سالن ناخن .

.39

سالن ناخن جایی است که سحر و جادو واقعی اتفاق می افتد.

.40

ناخن هات رو افراط کن.

.41

فقط بهترين .

.42

بيشتر از يه سالن

.43

هنوز وقت يه مانيکور جديده؟

.44

بذار باعث بشيم احساس زيبايي داشته باشي

.45

ناخن زرق و برق دار بخشی از زندگی خود را.

.46

بذار دنيات رو با رنگ رنگ کنيم

.47

با ناخن هایتان اعتماد به نفس داشته باشید.

.48

ناخن های تو اشتیاق ماست.

.49

بهترين ناخن ها توي شهر

.50

زيبايي از انگشت تا انگشت .

.51

تو باش ،جسور باش.

.52

به گذشته نگاه نکن ،فقط به ناخن هات نگاه کن!

.53

زیبایی با ناخن شروع می شود.

.54

خودت را دوست داشته باش .

.55

زیبایی همه چیز است

.56

بيا و احساس زيبايي کن

.57

بهترین ها را در خود بیاورید

.58

خودتان را زیباتر احساس کنید

.59

ایجاد یک نگاه فوق العاده

.60

زیبایی پر احساس

.61

هر آدمی زیباست

.62

لذت بخشه که زيبا باشي

.63

مسئولیت ما برای زیبا کردن شما

.64

بی حقوق ،زیبا باشید

.65

متخصص برای همه چیز شما

.66

تجربه نهایی برای شما

.67

زمان زیبا شدن

.68

بهترین خدمات را به خودتان بدهید

.69

کار کردن برای خاص تر کردن شما

.70

زیبایی هیجان انگیز باشید

.71

خانه دوم دختران

.72

اضافه کردن لبخند در پایان خود را

.73

زیبا باشید ،زیبا بمانید

.74

هنر زیبا بودن

.75

آروم باش ،بشين ،لذت ببر

.76

جایی برای تمام نیازهای زیبایی شما

.77

بهترین خودت باش

.78

تحت تاثیر قرار دادن همه در اطراف شما

.79

در اطراف همه خاص باشید

.80

وقتی شور با خالقیت آشنا می شود

.81

یک فرد قابل توجه تر باشید

.82

مردم تو رو بيشتر دوست خواهند داشت

.83

وظيفه ما اينه که تو رو زيبا کنيم

.84

بهترین ها را در خود بیاورید

.85

همه چیز زیباست ،و شما فقط باید آن را احساس کنید

.86

خودت رو شايسته تر کن

.87

ستاره مهمانی باشید

.88

رنگین تر باشید

.89

ما اينجاييم تا روز تو رو بسازيم

.90

از خودت بدرخش

.91

لذت بردن از لذت دختر بودن

.92

خيلي خوش ميگذره

.93

ارائه بهترین خدمات به شما

.94

ما زیبایی را برای شما می سازیم

.95

يه جاي خاص براي همه دخترا

.96

زیبایی و موفقیت با سالن شروع می شود

.97

ایجاد یک جهان کامال جدید

.98

عالی تر باشید

.99

جسور باشید ،زیبا باشید

.100

چون تو لياقت زيبايي رو داري

.101

زیباترین باشید

.102

محافظت از هر لحظه ناجور

.103

جايي که تو رو جذاب ميکنه

.104

با ما احساس خوبي داشته باش

.105

تمام انتظارات خود را با ما برآورده کنید

.106

با ما طبیعی تر به نظر بریم

.107

بيا و از خدماتمون لذت ببر

.108

یک روح زیبا باشید

.109

تحقق هر رویا به یک زیبا

.110

چشم انداز جدیدی از زندگی

.111

لمس درخشش

.112

ستاره باش

.113

جلب توجه به هر حزب

.114

خودتان را بهتر تشویق کنید

.115

به خودت اعتقاد داشته باش

.116

باز کردن زیبایی در شما

.117

کاری بکن تا شیک تر باشد

.118

برای زیباترین موها

.119

خودتان را وقف بهتر شدن کنید

.120

گسترش زیبایی خود را بیشتر

.121

پیشه وری خود را برای یک فرد شیک

.122

زیبایی در کیفیت

.123

ما را انتخاب کنید تا بهترین

.124

لذت زیبا را به خودت بده

.125

يه پله باالي بقيه!

.126

جسور باشید .جسورانه باش  .به سادگی زیبا باشید .استقبال

.127

شود .دست و پا گیر باشید .خودت باش .

.128

موهاي زيبا با دقت زيبا  .زیبایی

.129

موهاي بزرگ ،روياهاي بزرگ.

.130

بيا ،آروم باش و لذت ببر.

.131

برنده جایزه مو.

.132

برشی از قلب.

.133

زیبایی در درون.

.134

بيا و تجربه کن.

.135

حس رنگرزي .

.136

زیبایی استثنایی برای چهره استثنایی.

.137

براي اون نگاه زنانه که هميشه ميخواستي .

.138

موهای خوب بلندتر از کلمات حرف میزنند!

.139

فر های بزرگ زیبایی را دوست دارند.

.140

کوتاهی مو با پایان خوش.

.141

آرایشگاه ها رنگ را به جهان!

.142

مدل مو بهترین دوست یک دختر است.

.143

موهاي شاد  ،زندگي مبارک .

.144

کمکت ميکنم خوب به نظر بیای

.145

افراط در آرامش.

.146

این فقط در مورد مو نیست ،این تجربه است.

.147

زندگی وقتی آرایشگر مناسب را مالقات می کنید زیباتر است.

.148

زندگی خیلی کوتاه است که موهای خسته کننده ای داشته باشد!

.149

زندگي خيلي کوتاهه ...با خودت رفتار کن .

.150
خوب به نظر مياد  .احساس خوبي داشته باش .
.151

می کنم آرایشگر هستم! زیبایی

.152

واقعی که هستید را دوباره کشف کنید.

.153

آروم باش ...و از درمان لذت ببرید.

.154

درمان برای روزهای بد مو!

.155

جايي که صورتت رو زيبا ميکنه

.156

جايي که باعث ميشه احساس خوبي داشته باشي

.157

سالني که بهت سبک ميده .

.158

سالني که لبخندي روي صورتت ميمونه .

.159

روح يک زن .

.160

تجربه مو افراط آمیز نهایی.

.161

تجربه سالن نهایی.

.162

وقتشه که خودت رو درمان کني!

.163

به تو اهميت ميديم  .ما

.164

برات رنگ ميکنيم ما

.165

سبک ميکنيم ،لبخند ميزني! استقبال

.166

از فضای آرام.

.167

وقتي خوب به نظر مياد احساس خوبي داري .

.168

جايي که زيبايي شروع ميشه...

.169

جایی که تجربه اهمیت دارد.

.170

زيبايي چون ما اهميت ميديم  .تو

.171

درخشش ميکني

.172

زيبايي تو حرفه ماست  .بهترین

.173

امور مو

.174

خود را موهای خود را در بهترین حالت آن.

.175

زيبايي موهات ،وظيفه ي ما.

.176

موهات بوم ماست!

.177

موهات شاهکار ماست!

.178

موهات بهم احتياج داره

.179

موهات ،تاجت!

.180

نگاهت  .تخصص ما .

.181

متخص ناخنت  .شما

.182

هرگز به طور کامل بدون موهای بزرگ لباس پوشیدن! تو

.183

برجسته ي زندگي مني

.184

زیبایی خود را احیا کنید .روحت را احیا کن .

.185

چون براي خودت به زمان احتياج داري

.186

خوب به نظر مياد  .احساس خوبي داشته باش .

.187

خوب نگاه کن  .احساس خوبي داره  .خوب باش .

.188

یک مکان فوق العاده برای فوق العاده باشد

.189

احساس طبیعی ،احساس شما

.190

درخشش به درخشش تو

.191

بیاييد رویاها را آراسته کنیم

.192

سبک زندگی طبیعی شادی

.193

شیک تر کردن شما

.194

آراسته بال سبک خود را

.195

زیبایی جدیدی از چشم انداز

.196

با کمال بدرخشید

.197

آبگرم با تجربه شیوه زندگی

.198

فراتر از تصورات تو

.199

زیبایی و افراط در همان مکان

.200

کمک به شما به نگاه بزرگ

.201

مراقبت و زيبايي ،تو بهش احتياج داري.

.202

پوستت رو بدرخش.

.203

ايده هايي که باعث ميشه درخشش کني

.204

روياي زيبايي تو .

.205

بیاييد شما را خیره کننده به نظر می رسد.

.206

خیره کننده ،حیرت انگیز ،و زیبایی.

.207

نگاه خیره کننده برای خیره کننده شما.

.208

مراقب پوستت هستي

.209

بيا صيقلت بديم

.210

جای مناسبی برای درخشش شما.

.211

دنياي زيبايي را رهبري کن .

.212

زيبايي تويي .

.213

شعارهای سالن مو

.214

نگاه خود را انتخاب کنید.

.215

زيبايي قلب .

.216

ريختن زيبايي .

.217

زيبايي روي تو .

.218

زيبايي رو بيدار کن.

.219

ما زيبايي واقعي رو باز ميکنيم

.220

اسرار برای نگاه خیره کننده.

.221

مسواک زدن به سمت زيبايي .

.222

زیبایی را در خود احساس کنید.

.223

ایده های فوق العاده برای شما فوق العاده است.

.224

اضافه کردن زیبایی هیجان انگیز در شما.

.225

بيرون آوردن زيبايي دروني .

.226

بهترين سالن زيبايي شهر .

.227

زيباترين نگاه رو تا حاال بگير

.228

چون تو لياقت زيبا بودن رو داري

.229

تو دختر باهوشي هستي ما تو را زيبا ميکنيم .

.230

هر چي بهتر به نظر بري بهتره

.231

تحت تاثیر قرار دادن آنها را با زیبایی خود را.

.232

شگفت انگیزترین نگاه افراد مشهور.

.233

اينجا زيبايي ت رو اداره کن.

.234

يه نگاه جديد به صورتت بنداز

.235

بيا آماده بشيم ،بيا زيباتر بشيم.

.236

زیبایی از خدا

.237

پرشور در مورد زیبایی

.238

بهترین ها را احساس کنید

.239

تنها چيزي که بايد احساس بهتري داشته باشي

.240

ما زیبایی می سازیم

.241

هدف برای کمک به شما نگاه خوب است.

.242

جایی که به شما سبک می دهد

.243

يه نگاه جديد بهت بنداز

.244

مخترع سبک جدید

.245

سبک خوب تغییر خلق و خوی

.246

اوه خيلي شگفت انگيزه

.247

زیبایی زیر یک سقف

.248

ما اينکارو ميکنيم که تو ميخواي

.249

همه چیز در مورد مراقبت و سبک

.250

چون تو لياقت بهترين ها رو داري

.251

هزینه کم > با بیشترین نگاه

.252

تو عاشقش ميشي

.253

هدفمون اينه که خوشحالت کنيم

.254

سبک های خوب مهم است

.255

تجربه روند جدید

.256

خودت را فاش کن .

.257

ما خدماتی را ارائه می کنیم که شما را شگفت انگیز می کند

.258

داشته باش و ازش لذت ببر

.259

بذار موهات نفس بکشه

.260

از رويا گرفته تا واقعيت .

.261

پررنگ و زیبا باشید

.262

ما تو رو يه زن مدرن ميکنيم

.263

سبک به تناسب زندگی خود را

.264

بيا زيبا باشيم  .رنگارنگ باشید .و تو باش .

.265

زیبایی هر چه کامل به ارمغان می آورد

.266

زیبایی در درون ما نهفته است.

.267

زیبایی همه چیز در مورد شماست

.268

مراقبت و زيبايي ،تو بهش احتياج داري.

.269

پوستت رو بدرخش.

.270

ايده هايي که باعث ميشه درخشش کني

.271

روياي زيبايي تو .

.272

خیره کننده ،حیرت انگیز ،و زیبایی.

.273

نگاه خیره کننده برای خیره کننده شما.

.274

مراقب پوستت هستي

.275

بيا صيقلت بديم

.276

جای مناسبی برای درخشش شما.

.277

زمان اضافه کردن زیبایی است.

.278

تعالی در مراقبت و زیبایی.

.279

کلید به نگاه خیره کننده است.

.280

دنياي زيبايي را رهبري کن .

.281

زيبايي تويي .

.282

ميتونم احساست کنم

.283

ملکه تو رو تصور کن

.284

زيبا به نظر مياد ،زيبا فکر کن.

.285

خوب به نظر مياد ،احساس خوبي داري.

.286

اعتماد به نفس در سایه رژ لب نهفته است.

.287

اعتماد به نفس در زیبایی است.

.288

زرق و برق دار ،نگاه زرق و برق دار در داخل.

.289

خودت رو دوست داشته باش زیبایی رو دوست داشته باش

.290

دنیا را با درخشش خود تغییر دهید.

.291

باز کردن درخشش خود را -جذاب تر باشد.

.292

ترکیب زیبایی در شما

.293

زیبایی یک هدف دارد ،و هدف شماست

.294

بهترين چيزي که ميتوني باشي

.295

يه چيزي براي هر کسي

.296

درخشش روز

.297

عشق زیبایی

.298

پرورش طبیعت راه زیبایی

.299

بیا زیبایی را دوباره تعریف کنیم

.300

آن را مال خودت کن

.301

جذابیت بی انتها  ..زیبایی بی انتها

.302

زندگی زیباست

.303

تنها چيزي که احتياج داري تغییره

.304

زیبایی فراتر از مرزها

.305

تو ميخواي ،ما اون رو ساختيم

.306

نوع خود زیبایی

.307

زیبایی را بپوشید و حسود بپوشیم

.308

چون تو زيبايي

.309

وقتشه که خودت رو آشکار کني

.310

لذت آن از ظرافت

.311

حسود باشید ..دزد نمایش باشید

.312

یک برش باالتر از بقیه

.313

زیبایی درونی را بیرون بیاورید

.314

نذار عیب هات تو رو پايين بیارن

.315

خوشگل به نظر مياد ،احساس خوشگلي ميکني.

.316

زيبا و با اعتماد به نفس .

.317

چون ما ميدونيم تو چي ميخواي .

.318

به ما اعتماد کن و پشيمون نميشي .

.319

زیبایی به شما اعتماد به نفس شما سزاوار می دهد.

.320

ما ميدونيم چطور يجوري سر ها رو بچرونيم

.321

به خودت اعتقاد داشته باش چون ما به تو اعتقاد داريم

.322

عشق به خود در تمام سایه های قرمز و صورتی و قهوه ای می آید.

.323

خودت را دوست داشته باش و جهان تو را دوست خواهد داشت

.324

زیبایی را که در آینه خواهید دید دوست خواهید داشت.

.325

مات یا براق ،بیا پیش ما و ما بهت می گیم!

.326

دوست داشتن درخشش!

.327

بهشت جایی است که آرایش است

.328

ما تالش می کنیم تا بهترین ها را در شما بیرون بیاوریم

.329

آرایش و سنگ جهان

.330

صورتت ما رو دوست داره

.331

زیبایی دوباره تعریف شده

.332

بيدار شو ،لباس بپوش و آرايشت رو بپوش

.333

اون لمس هاي کوچيک اهميت دارن!

.334

اجازه دهید زیبایی خود را انجام صحبت کردن

.335

زیبایی با مغز همیشه بهترین است

.336

احساس آزادی و امنیت کنید

.337

واو تو خيلي خوشگل به نظر مياي

.338

بهترین باشید

.339

بهترین نسخه از شما

.340

دید شما به واقعیت تبدیل می شود

.341

خودتان را بیان کنید

.342

خودت رو حس کن

.343

خودتان را اولویت بندی کنید

.344

سبک انتخاب شماست

.345

درجه یک باشید ،زیبا باشید

.346

جسور باشید  ،شگفت انگیز باشید

.347

آفتاب هر مناسبتی باش

.348

کمتر بپرداز ،بیشتر بگير

.349

دزد نمایش باشید

.350

وقتي خوب به نظر مياي احساس خوبي داري

.351

طعم واقعی زیبایی

.352

محصوالت ما برای اعتماد شما

.353

هرگز با کیفیت مصالحه نکن

.354

حق امتیاز را احساس کنید

.355

چون زيبايي يه هدفي داره

.356

در دنیای خودت زیبا باش

.357

زيبا باش  ،راحت باش

.358

چون تو لياقت بهتري داري

.359

حق امتیاز را احساس کنید

.360

چون زيبايي يه هدفي داره

.361

در دنیای خودت زیبا باش

.362

زيبا باش  ،راحت باش

.363

ما تو رو بهترين ميکنيم

.364

چون تو لياقت بهتري داري

.365

ترکیب زیبایی در اطراف شما

.366

مد روزتر باشید

.367

الهام بخش خودت باش تا زيبا باشي

.368

طعم واقعی یک دختر از زیبایی

.369

جهان جدید کامل ،نگاه جدید کامل است.

.370

هر ثانيه وجود داره .

.371

تغییر تنها چیزی است که شما نیاز دارید.

.372

روزهای ناخوشایند پوست را به طور دائم تبعید کنید.

.373

ظریف .روشن .شما.

.374

زرق و برق برای آینده است.

.375

يه سايه ي بانوي داغ.

.376

تمام ظرافت زن بودن .

.377

همیشه فضا را برای ظرافت محدودی در وجود خود ایجاد کنید.

.378

پر زرق و برق باش .

.379

میل باشید.

.380

درخشش کالسيک  .ظرافت کالسيک .

.381

احساس واقعی از زرق و برق یک زن است.

.382

جايي که تجمل شروع ميشه .

.383

خداحافظ زشتی ،خوش آمدید شکوه.

.384

استقبال از محیط زیست تسکین دهنده.

.385

جايي که زرق و برق شروع ميشه .

.386

تو بهش احتياج داري ،ما آورديمش.

.387

زرق و برق شما بر عهده ماست.

.388

اول زرق و برق.

.389

نگاهت رو پاالیش کن

.390

مثل يه گوهر درخشش کن.

.391

زیبایی افسانه برای پوست لذت بخش است.

.392

زرق و برق خود را حمایت کنید.

.393

صورتت رو با بهترین ها تغذیه کن

.394

درخشش تو خوشبختی ماست.

.395

شکوه خود را بیان کنید.

.396

زرق و برق خود را افزایش دهد.

.397

خودتان را می پرستید و رنگ تان را گرامی می دارید.

.398

زرق و برق مطلق در لحظات.

.399

زیبایی کسب و کار من است

.400

شما نگاه و احساس بهتر از هر زمان دیگر ی قبل از

.401

درمان خود را به قبل زیبایی

.402

ما بهترين سالن زيبايي شهر هستيم

.403

موهام رو دوست دارم ،موهام ازم خوشش مياد

.404

تو در دستان خوبي هستي

.405

تو سالن ما خیره کننده به نظر می رسید

.406

تو فضای داخلی شیک ما را دوست خواهی داشت

.407

احساس خوبي نسبت به خودت داشته باش

.408

شما یک مشاوره حرفه ای دریافت کنید

.409

بزرگ به دنبال مو احساس بزرگ است

.410

زیبایی گنجی است که باید تحسین شود

.411

ما تو رو خوب به نظر مي بريم

.412

به زیبایی خود اعتقاد داشته باش

.413

لهجه بر روی مو

.414

همه چیز با لبخند شروع می شود

.415

ما به موهاي بزرگ اعتقاد داريم

.416

ميخواي عالي به نظر بري

.417

در عرش سیر میکنم

.418

بيا تو و با خودت به يه نگاه جديد رفتار کن

.419

ما اينجاييم تا موهات رو اونطوري که ميخواي انجام بدي انجام بديم

.420

هیچ چیز مهم تر از شادی شما نیست

.421

یک قرار مالقات با ما رزرو کنید و نگرانی هایتان را پشت سر بگذارید

.422

موهای تو بازتابی از توست

.423

ما معروف ترین سالن زیبایی در شهر

.424

همه عاشق یک بدن زیبا هستند

.425

من قلب و روحم رو توي هر کاري که ميکنم ميذارم

.426

برای بهترین نکات زیبایی به ما بیا

.427

زیبایی چیز ی است که شما از آن می کنید

.428

عاشق پوستی که در آن قرار دارید

.429

هر چه زیباتر هستید ،زندگی زیباتر است

.430

زیبایی محو می شود ،اما لبخند خوب برای همیشه طول می کشد

.431

زیبایی سن ندارد

.432

هيچ اهميت نميده که چقدر ميدوني تا وقتي که اونا بدونن چقدر برات

مهمه
.433

زیبایی آینه نیست بلکه پنجره است

.434

تا چند ثانيه ديگم خوشگل ميشي

.435

لبخند زن زیبایی اوست

دوست عزیز :برای تهیه این فایل زحمت زیادی کشیده است .چنانچه این فایل از
هرطریقی به دست شما رسیده است که هزینه آن را پرداخت نکرده اید .حتما با
سایت رایان طرح تماس بگیرید و هزینه این فایل را پرداخت کنید.

