
صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

نیما درخشان نام کامل:
خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شهید بهشتی شهید بهشتی ۲۹ پالک ۷۱ گیرنده:

۰۵:۰۹ ۱۴۰۱-۰۸-۱۷ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۰۳۵۵۹۰۶۶ تلفن:  ۹۴۱۵۷۹۶۷۷۵ کدپستی:

۴۴۲۹۹

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی

تعداد کل:۱
۸۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۱۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی
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خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

بشرا زارع زاده نام کامل:
تهران - شاهین شهر - خیابان نظامی ، فرعی ۴ غربی - پالک ۲۱ ، زنگ دوم گیرنده:

۲۰:۴۸ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۳۳۶۵۱۹۶۲۵ تلفن:  ۸۳۱۳۸۵۴۶۵۲ کدپستی:

۴۴۲۹۷

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۴۲۲۴Gelanzi ۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانپالت سایه گلنزی

تعداد کل:۱
۸۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

تهران
۱۱۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d9%84%d9%86%d8%b2%db%8c-gelanzi/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مریم ضیایی نام کامل:
اصفهان - اصفهان - خیابان نظر میانی خیابان خورشید بن بست ارژنگ پالک ۱۵۰ کد گیرنده:

پستی ۸۱۷۳۶۱۵۹۷۱
۲۰:۳۳ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۳۱۰۹۵۵۳۹ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۹۶

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی

تعداد کل:۱
۸۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۱۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

هادی محمد پور نام کامل:
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی: قم - قم - خیابان کلهری کوچه ۱۵ پالک ۴۵ کدپستی ۳۷۱۴۳۴۵۱۵۵  گیرنده:

۲۰:۲۶ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۲۱۵۱۰۳۲۲ تلفن:

۴۴۲۹۴

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

میترا بگداشی نام کامل:
تهران - رودهن - تهران رودهن بلوار امامت امامت ششم ساختمان ستایش طبقه سوم گیرنده:

شرقی کد پستی ۳۹۷۴۱۷۵۳۸۸ موبایل ۰۹۱۹۰۸۹۸۱۹۲ میترا بگداشی
۲۰:۲۳ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۹۰۸۹۸۱۹۲ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۹۳

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان۰۲ تومان۸۰,۰۰۰ تومانتونر پرتقال(ویتامین c)ایمجیز۱۱۲۸۲۴
۲۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار
۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانآبرسان و روشن کننده قوی ۷ ویتامینه بیواکوا۳۴۱۳۸۲
۱۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۵,۰۰۰ تومانبالم لب توت فرنگی۴۴۲۵۲۸

تعداد کل:۵
۳۳۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

تهران
۳۶۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن
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ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-c%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%b2/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%88%db%8c-7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a7%da%a9/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

معصومه خنده جام نام کامل:
گیالن - رشت - آدرس : خیابان شریعتی _ ابتدای بازار ماهی فروشان _ روبروی کفش گیرنده:
ملی _ بانک سپه شعبه بازار رشت کد ۱۵۰۰۱۰۸ یا همون ۱۰۸ موبایل : ۰۹۱۱۳۳۴۹۵۰۱ کد پستی :

۴۱۳۳۷۶۷۵۳۹
۲۰:۰۶ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۱۳۳۴۹۵۰۱ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۹۰

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومانپک لیپ گالس مات و شاین هندیان۱۳۲۹۰۴

تعداد کل:۱
۱۸۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۲۱۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%be-%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

ایدا علیپور نام کامل:
فارس - شیراز - شهرک سلطان اباد خیابان حسینیه و گلزار شهدا کوچه ۷ سمت چپ بن گیرنده:

بست اول ته بن بست دو طبقه در قهوه ای پر رنگ بزرگ طبقه دوم
۲۰:۰۱ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۰۳۸۸۲۳۱۷۵ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۹

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

فاطمه موسوی نام کامل:
اصفهان - فریدونشهر - وحدت آباد،بلوار بسیج،خیابان بسیج،باالتر از کیوسک راهنمایی گیرنده:

و رانندگی،منزل شخصی اصغر قاسمی
۱۹:۵۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۰۲۶۸۴۴۱۰۸ تلفن:  ۸۵۹۱۹۳۸۶۵۳ کدپستی:

۴۴۲۸۸

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۳۸۷۲wind-blows-آبی - Shimang ۹۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۹۵,۰۰۰ تومانادکلن درب چوبی فانتزی
۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانادکلن درچوبی بلند - کد-۲۴۳۳۳۸۴
۵۷,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۵۷,۰۰۰ تومانپودر فیکس پد دار tuz - کد۳۱۳۷۱۳۰۲
۱۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومانمحلول میسالر واتر هیالورونیک مناسب انواع پوست حجم ۲۰۰ میل لورال۴۲۶۱۶۵
۵۱۰۷۳۵ROMANTIC BEAR - RD۰۳ ۳۰,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتینت لب شراب

تعداد کل:۵
۴۵۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۴۸۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
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ف
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خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%a7%d8%af%da%a9%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-shimang/?attribute_pa_%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587=%25d8%25a2%25d8%25a8%25db%258c-wind-blows
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a7%d8%af%da%a9%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af/?attribute_pa_%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1%25da%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25db%258c=%25da%25a9%25d8%25af-4
https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1-tuz/?attribute_pa_podre-fix=cod02
https://sharlotgallery.com/product/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%86/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%84%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a8/?attribute_pa_b-sh=rd03


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

یلدا چنگلوایی نام کامل:
خوزستان - بهبهان - شهر منصوریه دفتر پیشخوان خوشه کدپستی ۶۳۶۷۱۷۵۴۶۳ گیرنده:

۱۹:۵۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۶۷۲۳۸۰۴۶ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۷

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۶۱۸۱WOKALIY - ۷۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۹,۰۰۰ تومانژل آبرسان ۱۶۰ میلی گرمی

تعداد کل:۱
۷۹,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۰۲,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%da%98%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-160-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-wokaliy/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

محدثه گرامی نام کامل:
خوزستان - اندیمشک - خیابان امام خمینی جنب پل زیر گذر دفتر پیشخوان گرامی کد گیرنده:

پستی ۶۴۸۱۸۱۵۴۹۴
۱۹:۵۰ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۶۹۹۹۹۱۷۴ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۶

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۱۸,۰۰۰ تومانچسب بینی ضد جوش سرسیاه النبنا۱۲۳۴۷۶
۸۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۹,۰۰۰ تومانبراش۱۳ تیکه فیکس - سبز۲۴۳۸۳۵

تعداد کل:۲
۲۰۷,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۲۳۰,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%b1%db%b3-%d8%aa%db%8c%da%a9%d9%87-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3/?attribute_pa_%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d9%2581%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b3=%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25b2


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مهین گشول نام کامل:
اصفهان - خمینی شهر - جوی آباد خیابان پروین هشت متری سعادت کوچه شهید گیرنده:

محمد جهانگیری پالک ۹ _ ۰۹۹۲۵۵۳۰۶۲۰
۱۹:۴۵ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۳۶۴۲۲۷۴۹ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۵

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۸۰,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۰,۰۰۰ تومانتونر پرتقال(ویتامین c)ایمجیز۱۱۲۸۲۴
۶۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۶۹,۰۰۰ تومانسرم سفید کننده و ضدلک ویتامین سی بیوآکوا۲۲۹۶۳۵

تعداد کل:۲
۱۴۹,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۷۲,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-c%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%b2/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b6%d8%af%d9%84%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a2%da%a9%d9%88/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

محمد فلفلی نام کامل:
آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان مفتح ، باغ شربت زاده ، روبه ریو مدرسه پسرانه گیرنده:

طریق القدس ، بن بست سعدی ، پالک ۲۸ موبایل :۰۹۹۲۹۷۶۰۳۶۷ کدپستی :۵۱۴۵۸۴۴۹۹۸
۱۹:۳۰ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۲۹۷۶۰۳۶۷ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۴

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

خانم پرورش نام کامل:
گیالن - لنگرود - جاده چمخاله کوچه موحد اواسط کوچه منزل پرورش گیرنده:
۱۹:۲۵ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۰۳۷۳۱۰۲۴۴ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۲

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

ریحانه کدوری نام کامل:
کرمان - شهرستان فهرج - مغازه مرغ و ماهی امیر کد پستی ۷۶۷۴۱۶۳۵۳۱ گیرنده:

۱۹:۲۱ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۳۲۴۶۲۰۶۶ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۸۰

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

زهرا سلیمانی نام کامل:
خوزستان - اهواز - خیابان ۲۱ پاداد جنب ترمینال آبادان روبروی کمیته امداد پالک ۱۰ گیرنده:

۱۹:۱۶ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۰۵۰۷۱۳۲۲۹ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۷۸

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

خانم میرغیاثی نام کامل:
فارس - شیراز - فرهنگ شهر خیابان شهید جزایری انتهای خیابان مجتمع مسکونی گیرنده:

اندیشه منزل میر غیاثی کد پستی ۷۱۸۴۸۵۹۴۲۹
۱۹:۱۲ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۷۱۱۰۴۴۹۰ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۷۷

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۹۵۲۹chafful از برند TRICDOR ۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانپرایمر سه رنگ
۵۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۵۸,۰۰۰ تومانخط چشم پوکه نارنجی یانگمی۲۴۳۳۰۶
۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانآبرسان و روشن کننده قوی ۷ ویتامینه بیواکوا۳۴۱۳۸۲
۴۵,۰۰۰ تومان۰۳ تومان۱۵,۰۰۰ تومانبالم لب توت فرنگی۴۴۲۵۲۸
۵۷,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۵۷,۰۰۰ تومانپودر فیکس پد دار tuz - کد ۵۱۳۷۱۴۰۱

تعداد کل:۷
۳۳۶,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۳۵۹,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-tricdor-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-chafful/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%ae%d8%b7-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d9%85%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%88%db%8c-7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a7%da%a9/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1-tuz/?attribute_pa_podre-fix=cod01


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مهدی جدیدی نام کامل:
تهران - الیگودرز - چهارراه شرفی.نبش کوچه حیدری.ساختمان سپهر.طبقه سوم گیرنده:

۱۹:۰۷ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۶۷۲۰۰۴۵۹ تلفن:  ۶۸۶۱۵۵۶۴ کدپستی:

۴۴۲۷۵

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۳۸۷۲wind-blows-آبی - Shimang ۹۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۹۵,۰۰۰ تومانادکلن درب چوبی فانتزی
۲۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۵,۰۰۰ تومانماسک ورقه ای باسن CHOVEMOAR - ۱-عدد۲۴۴۲۱۱

تعداد کل:۲
۱۲۰,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

تهران
۱۴۳,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%a7%d8%af%da%a9%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-shimang/?attribute_pa_%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587=%25d8%25a2%25d8%25a8%25db%258c-wind-blows
https://sharlotgallery.com/product/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%86-chovemoar/?attribute_pa_%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2582%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c=1-%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25af


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مهدی رضایی نام کامل:
کرمان - کرمان - خیابان مهدیه کوچه ۳۸ غربی ۱ انتهای کوچه سمت چپ درب گیرنده:

خاکستری کد پستی ۷۶۱۴۷۷۴۷۷۴
۱۹:۰۱ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۲۲۵۰۳۹۹۱ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۷۰

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۳۳۸۹spf ۹۰ ۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانضد آفتاب محبوب ووکالی
۲۲۳۱۱۸Gliss ۱۳۰,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومانروغن آرگان گلیس
۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانآبرسان و روشن کننده قوی ۷ ویتامینه بیواکوا۳۴۱۳۸۲

تعداد کل:۳
۳۰۶,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۳۲۹,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf-90/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-gliss/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%88%db%8c-7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a7%da%a9/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

حدیث غضنفری نام کامل:
اصفهان - اردستان - شهرک کاوه ۱۲ متری ادب منزل حسین ادیب بنام غضنفری گیرنده:

۱۸:۴۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۰۲۸۷۷۱۰۵ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۶۴

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

حمیرا سرداری نام کامل:
گیالن - رشت - پل طالشان پور اسماعیلی برنا فرعی اول انتهای کوچه روبه روی گیرنده:

ساختمان امین طبقه همکف
۱۸:۲۹ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۹۶۴۱۷۱۳۷ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۶۲

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۲۶۴,۰۰۰ تومان۰۳ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی

تعداد کل:۳
۲۶۴,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۲۸۷,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مریم شورابی نام کامل:
خراسان رضوی - مشهد - بلوار فلسطین.فلسطین ۱۸.پالک ۳۰ آژانس همسفران مشهد گیرنده:

۰۹۱۵۵۵۹۷۷۰۷ کدپستی ۹۱۸۵۷۷۹۱۵۶
۱۸:۲۲ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۵۵۵۹۷۰۷ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۶۰

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مریم محمدی نام کامل:
فارس - نور آباد ممسنی - محله جهاد خیابان آیت اهللا سعیدی کوچه ۱۴ منزل شخصی گیرنده:

ایرج محمدی
۱۸:۰۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۷۳۸۰۰۹۲۴ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۵۸

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۱۷۶,۰۰۰ تومان۰۲ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی

تعداد کل:۲
۱۷۶,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۹۹,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

نرگس خاتمی نام کامل:
گیالن - شهر بندرانزلی - طالب آباد بوستان ۱۸ پالک ۳۱ کد پستی ۴۳۱۳۱۸۴۱۴۱ گیرنده:

۱۷:۵۶ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۱۴۶۲۵۸۸۳ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۲۵۶

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار
۲۴۳۶۵۲Mont ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانژل صابون لیفت ابرو - کره ای

تعداد کل:۲
۱۵۰,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۷۳,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/
https://sharlotgallery.com/product/%da%98%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-mont/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

نفیسه عیسی پور نام کامل:
تهران - کرج - شاهین ویال، نهم غربی قلم، اول بلوار باهنر، باالی داروخانه ی دکتر سمیرا گیرنده:

فاتحی، برج البرز، زنگ ۱۲۰ - برج البرز
۱۷:۱۵ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۳۵۵۰۵۴۷۶۷ تلفن:  ۳۱۹۳۹۱۸۳۵۴ کدپستی:

۴۴۲۵۴

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۴۲۲۴Gelanzi ۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانپالت سایه گلنزی
۵۷,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۵۷,۰۰۰ تومانپودر فیکس پد دار tuz - کد ۲۱۳۷۱۴۰۱

تعداد کل:۲
۱۴۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

تهران
۱۶۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d9%84%d9%86%d8%b2%db%8c-gelanzi/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1-tuz/?attribute_pa_podre-fix=cod01


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

فاطمه ایمانی نام کامل:
آذربایجان شرقی - شهر میانه انتهای شهرک شهید مدنی خیابان ۲۰ متری جنب کوچه گیرنده:

شادی پالک ۵۷ - شهر میانه انتهای شهرک شهید مدنی خیابان ۲۰ متری جنب کوچه شادی پالک
۵۷

۱۶:۵۱ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۴۰۴۹۰۹۸۹ تلفن:  ۵۳۱۵۷۷۶۳۷۱ کدپستی:

۴۴۲۵۰

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۳۵۰۵Revitalising ۱۶۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۶۵,۰۰۰ توماندور چشم احیا کننده و شاداب کننده رولی سیمپل مدل
۲۹,۵۰۰ تومان۰۱ تومان۲۹,۵۰۰ تومانکرم مرطوب کننده روغن اسب بیوآکوا۲۲۸۴۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومانکوشن اورجینال یانگمی۳۸۱۶۶
۴۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی
۵۲۸۵۲۷protecting light -۲۰۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومانکرم آبرسان و مرطوب کننده قوی الیت سیمپل

ماسک ورقه ای لیمو بیوآکوا۶۳۱۴۹۴
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰۱ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانست براش ۸ تیکه جعبه فلزی۷۴۳۵۸۸
تعداد کل:۷

۶۸۸,۵۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%a7/
https://sharlotgallery.com/product/%da%a9%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d9%85%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/
https://sharlotgallery.com/product/%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%88%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%a7/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%db%b8-%d8%aa%db%8c%da%a9%d9%87-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/


۷۱۱,۵۰۰ تومانمبلغ نهایی



صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

محدثه باقری راد نام کامل:
زنجان - زنجان - خیابان بخارایی کوچه بخارایی سوم غربی - پالک ۱۲۴۴ واحد ۱ گیرنده:

۱۶:۲۸ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۳۷۳۳۲۲۴۰ تلفن:  ۴۵۱۴۱۳۳۳۷۴ کدپستی:

۴۴۲۴۷

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۳۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۳۹,۰۰۰ تومانفوم ضد جوش قوی صورت ونزن۱۴۰۷۱۶
۷۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۹,۰۰۰ تومانسرم فوق قوی درمان فوری جوش النبنا۲۳۲۱۱۳
۳۲۷۶۳۲Bioaqua ۱۵۰,۰۰۰ تومان۰۲ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار
۴۱۴۸۷۹BREYLEE ۹۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۹۵,۰۰۰ تومانسرم سفید کننده و ضدلک ویتامین سی بریلی

تعداد کل:۵
۳۶۳,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۳۸۶,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%81%d9%88%d9%85-%d8%b6%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%86/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b6%d8%af%d9%84%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-breyle/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی: تهران - تهران - .یایبابیابف - .  گیرنده: شارلوت شارلوت  نام کامل:
۱۶:۱۰ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۹۵۲۸۳۱۰۰ تلفن:

۴۴۲۴۶

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۵,۰۰۰ تومانماسک ورقه ای سینه CHOVEMOAR - ۱-عدد۱۴۴۲۲۰

تعداد کل:۱
۱۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

تهران
۳۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-chovemoar/?attribute_pa_%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2582%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c=1-%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25af


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

آذربایجان غربی - تکاب - مصلی گلزارشهدا - سه گیرنده: نازیال ذوقی  نام کامل:
۱۵:۳۱ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۱۰۷۱۹۰۵۶ تلفن:  ۵۹۹۱۷۳۴۷۸۰ کدپستی:

۴۴۲۴۱

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی

تعداد کل:۱
۸۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۱۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

الهام نصیرایی نام کامل:
خراسان رضوی - مشهد - ملک الشعرا بهار - بهار ۲۷ - بلوار مدافعان سالمت . مدافعان گیرنده:

سالمت ۳ (روبه روی پزشکی قانونی ) - پالک ۲۰ - موبایل ۰۹۱۵۴۰۰۵۱۶۲
۱۲:۴۶ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۵۴۰۰۵۱۶۲ تلفن:  ۹۱۳۷۹۴۳۷۷۱ کدپستی:

۴۴۲۳۸

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۲۱۰,۰۰۰ تومان۰۲ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومانکوشن اورجینال یانگمی۱۸۱۶۶

تعداد کل:۲
۲۱۰,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۲۳۳,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%da%a9%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d9%85%db%8c/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

محمدرضا مرادی نام کامل:
تهران - رباط کریم - بازارک خیابان ۳۰ متری ترکاشوند خیابان نیستان - کوچه نسترن گیرنده:

سوم شرقی پالک ۳۴
۱۲:۲۹ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۰۶۸۶۷۳۶۷ تلفن:  ۳۷۶۱۶۳۶۹۳۸ کدپستی:

۴۴۲۳۷

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

تهران
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

فاطمه لطفی نام کامل:
مازندران - ساری - بلوار خزر کوچه دریا ۲ مجتمع نگین بلوک ۴ واحد ۷ گیرنده:

۱۰:۴۵ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۱۰۲۸۳۹۶۸ تلفن:  ۴۸۱۶۷۴۶۸۴۴ کدپستی:

۴۴۲۲۳

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۴۴۰۵۹C پک - Jean miss ۲۵۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۵۵,۰۰۰ تومانپک کادویی ادکلن
۲۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۹,۰۰۰ تومانلیپ گالس ویکتوریا - ۲۲۱۸۹۵۰۶
۲۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۵,۰۰۰ تومانبراش ماسک۳۲۰۸۱
۴۴۳۶۵۲Mont ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانژل صابون لیفت ابرو - کره ای
۵۲۱۲۸۷Dior Addict ۳۷۰,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۳۷۰,۰۰۰ توماندیور ادیکت
۶۴۳۲۱۸lapeialo ۴۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۴۵,۰۰۰ تومانگوی شاین_شیمر بدن و صورت اورجینال
۷۲۳۱۱۸Gliss ۱۳۰,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومانروغن آرگان گلیس

تعداد کل:۷
۹۲۹,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۵۲,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%af%da%a9%d9%84%d9%86-jean-miss/?attribute_pa_4=%25d9%25be%25da%25a9-c
https://sharlotgallery.com/product/%d9%84%db%8c%d9%be-%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%88%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7/?attribute_pa_lipg=06
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9/
https://sharlotgallery.com/product/%da%98%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-mont/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa-dior-addict/
https://sharlotgallery.com/product/%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86_%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-lapeialo/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-gliss/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

محمد حسین حسینی نام کامل:
لرستان - بروجرد - مسکن مهر/فرشته شمالی/فرعی آپادانا ساختمان آریا واحد ۱۵ - گیرنده:

ساختمان آریا واحد ۱۵
۱۰:۳۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۶۵۶۹۲۰۹۰ تلفن:  ۶۹۱۶۹۶۴۱۹۸ کدپستی:

۴۴۲۲۲

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار
۲۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۵,۰۰۰ تومانبیوتی بلندر قارچی۲۴۴۱۸۹

تعداد کل:۲
۱۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۲۳,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

لیال کریمی نام کامل:
فارس - شیراز - بلوار هفت تنان،کوچه ۲۷،فرعی دوم سمت راست پالک۶۵ گیرنده:
۰۹:۲۵ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۷۲۱۱۹۳۳۱ تلفن:  ۷۱۴۶۸۳۴۷۴۹ کدپستی:

۴۴۲۰۵

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار
۸۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۵,۰۰۰ تومانفوم شستشوی ضدجوش براش دار یانگمی۲۴۳۵۹۹
۵۶,۰۰۰ تومان۰۲ تومان۲۸,۰۰۰ تومانپد آرایش پاک کن ۷۰ تایی ایپک۳۳۲۶۶
۸۰,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۰,۰۰۰ تومانتونر پرتقال(ویتامین c)ایمجیز۴۱۲۸۲۴
۵۱,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۵۱,۰۰۰ تومانخط چشم اورجینال یانگمی۵۳۷۸۵۱
۵۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۵۸,۰۰۰ تومانبراش مینی ۸ تیکه پرتراکم - Mini - آبی۶۷۷۵۵

تعداد کل:۷
۴۰۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۴۲۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
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ف
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ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%81%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d8%b6%d8%af%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d9%85%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%be%d8%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86-70-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%be%da%a9/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-c%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%b2/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%ae%d8%b7-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d9%85%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%db%b8-%d8%aa%db%8c%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85/?attribute_pa_vb=a


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

فرزانه قربان پور نام کامل:
گیالن - الهیجان - خیابان شهید مطهری(خالوباغ)_کوچه ۳۶ نبش فردوس ۴ گیرنده:

۰۹:۲۰ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۳۰۰۹۱۸۸۰۸ تلفن:  ۴۴۱۸۹۸۴۴۷۰ کدپستی:

۴۴۲۰۴

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۱۳۰۹۲SPF۷۰ -۸۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۸۸,۰۰۰ تومانکرم ضدآفتاب محبوب ووکالی
۲۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۲
۱۶۳,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۸۶,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی
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خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-spf70/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مهدیه خانی نام کامل:
خراسان رضوی - مشهد - امام هادی ۱۴ پالک ۳۲ - طبقه اول رو به رو درب زرد گیرنده:

۰۹:۰۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۲۴۵۲۵۸۶۴ تلفن:  ۹۱۹۸۶۳۷۴۹۱ کدپستی:

۴۴۲۰۱

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

آیدا قادری نام کامل:
مازندران - نوشهر - مزگاه شهرک پشتوان بوستان اول - پالک ۶۷۷ گیرنده:

۰۸:۵۲ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۹۳۰۸۲۷۸۲۸ تلفن:  ۴۶۵۳۴۸۴۳۳۷ کدپستی:

۴۴۱۹۴

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۴۹,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۴۹,۰۰۰ تومانلیف مخزن دار سیلیکونی  ۱۴۳۳۷۳
۲۲,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۲,۰۰۰ تومانفیس براش عروسکی هشت پا۲۱۹۶۳۷
۱۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۱۵,۰۰۰ تومانبالم لب توت فرنگی۳۴۲۵۲۸
۲۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۵,۰۰۰ تومانبالم حرارتی برفی قلب۴۴۳۸۶۴
۵۰,۰۰۰ تومان۰۲ تومان۲۵,۰۰۰ تومانبیوتی بلندر قارچی۵۴۴۱۸۹

تعداد کل:۶
۱۶۱,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۱۸۴,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی
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https://sharlotgallery.com/product/%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%a7/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8/
https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

مرضیه فرهمند حسن آبادی نام کامل:
اصفهان - مبارکه - استان اصفهان، شهرستان مبارکه، خیابان طالقانی، نبش کوچه بن گیرنده:

بست امید، لبنیات محلی ولیعصر - طبقه همکف ، لبنیات محلی ولیعصر
۰۸:۱۱ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۱۳۹۳۳۸۴۳۷ تلفن:  ۸۴۸۱۱۱۴۶۹۷ کدپستی:

۴۴۱۹۱

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۲۶۸,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۲۶۸,۰۰۰ تومانبراش نگین دار بی اچ کازمتیک - صورتی۱۴۳۷۵۲

تعداد کل:۱
۲۶۸,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۲۹۱,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%da%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%aa%db%8c%da%a9/?attribute_pa_%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d9%2586%25da%25af%25db%258c%25d9%2586%25db%258c=%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25aa%25db%258c


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

سیستان و بلوچستان - ۱۳۲۱ - بشهتی ۲۸ گیرنده: شعیب زین الدینی  نام کامل:
۰۶:۵۹ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۰۵۸۶۰۱۰۹۱ تلفن:  ۱۶۸۶۱۶۶۸ کدپستی:

۴۴۱۸۰

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۶۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۶۵,۰۰۰ تومانسرم ضد جوش و آکنه بسیار قوی بیوآکوا۱۱۱۰۸۹

تعداد کل:۱
۶۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۸۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%b6%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a2%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%a7/


صورت حساب کاال و
۱۷-۰۸-۱۴۰۱ ۰۵:۲۹خدمات تاریخ چاپ:

تهران   آدرس:
صندوق پستی ۱۱۵ - ۱۴۸۴۵ 

کد پستی ۴۳۹۶۱ - ۱۴۸۷۶ فروشگاه اینترینتی شارلوت گالری  عنوان:
/https://sharlotgallery.com

عبداهللا حدادی زاده نام کامل:
هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - شهر بندرکنگ محله قزوینی پشت بانک ملی منزل گیرنده:

شخصی عبداهللا حدادی زاده ۷۹۶۴۱_۷۴۷۹۵ ۰۹۳۹ ۶۴۳ ۶۱۳۴
۰۶:۳۴ ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ تاریخ سفارش:  ۰۹۳۹۶۴۳۶۱۳۴ تلفن:  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ کدپستی:

۴۴۱۷۹

مبلغ کلتعدادمبلغ تخفیفقیمتمحصولشناسهردیف
۱۲۷۶۳۲Bioaqua ۷۵,۰۰۰ تومان۰۱ تومان۷۵,۰۰۰ تومانقاتل جوش تخصصی سالیسیلیک دار

تعداد کل:۱
۷۵,۰۰۰ تومانمبلغ کل

مبلغ حمل و نقل
۲۳,۰۰۰ تومان به وسیله ارسال

شهرستان
۹۸,۰۰۰ تومانمبلغ نهایی

ده
شن

رو
ف

دار
ری

خ

https://sharlotgallery.com/product/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-bioaqua/

