
צעירים ת1רבב1 נערות אלפי
ר ק ח י מ ע ד מ

 רגשי מתמלאים העולם חלקי בכל צעירים ורבבות נערות אלפי
 אצלם הופכת הצמיחה חדוות שתקופת שעה ובושה, נחיתות
לעינוי.
 המתהווים הפגמים שחורות״, ״נקודות לאותן קראו שמות הרבה
 העור תאי פשוטה: סיבתן ביותר. היפות חיינו בשנות דווקא

 שני, מצד העור. נקבוביות את סותמים אלא נושרים, אינם המתים
 שהיו השומנים, שומנים. גדולה, שפעילותן הבלוטות, מייצרות

 ועל־ הסתום, העור על-ידי נעצרים הנקבוביות, דרך לצאת צריכים
 סימניהן עוד: ומה ומכוערות. שחורות נקודות מתהוות כך ידי

לתמיד. להישאר עלולים

 והיופי, החן לטיפוח חייה את הקדישה אשר רובינשטיין, הלנה
התכ את שהמציאו עד במעבדותיה שנים של מחקר השקיעה

 נועו^ בני של למיליונים רווחה והביאו ,810 €163* הבדוקים שירים
 ישראליים ונער נערה כל גם יכולים כיום ובאירופה. בארה״ב
מיסורים. ולהיפטר זה, בדוק מנסיון ליהנות

 שבועות תוך לקבל, לך יאפשרו רובינשטיין הלנה של תכשיריה
 היא והדרך ויפה. בריא מרבב, ונקי מפגמים טהור עור מעטים,
. פשוטה . .

העור. מטהרת וערב, בוקר ,810 01631: ^\331ב-! הפנים רחיצת .1

א ש נ י ש ר פ

^3161 1117 ?016 1041011 ב־ רענון .2  את ומייצב שומנים מוריד /
העור.

הטיפול. את משלימה 810 0163! 0ז631מ משחת .3
 הם קשקשים :810-5513ת1ק00ב- להשתמש יש שמן ראשך עור ואם .4

עור. לפגימות הגורמים אחד
 האיפור .01631: 3>ת1 10^617 ב־ בלבד) (לנערות הפנים איפור .5

ומחטא. מכסה

 תישלח העור ושמירת בפגימות מלחמה על מיוחדת הסבר חוברת
 נא אישי. סימון עם וחלקה סגורה במעטפה דורש, לכל חינם

 ד. ת. רובינשטיין, הלנה מעבדות עור״, ״פגמי למחלקת בכתב לפנות
העמק. מגדל ,1 מס׳

 התמרוקים בחנויות יימצא לך הדרוש כל היום. להתחיל כדאי
 לייעץ גם יידעו שם רובינשטיין, הלנה מוצרי את למכור הרשאיות

 יסוד רק לא הוא טהור עור ונוח. קל יעיל, הטיפול אישית. לך
טובה. להרגשה גם אלא נעים למראה
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רובינשטיין הלנה על־ידי מאושרות תמרוקים בחנויות רק להשיג
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