
 חיינו שנות
ביותר היפות

 היפה כ״תקופה אותן ומגדירים נעורינו שנות על אחורה אנו מסתפלים
 גיל של הביקור״ ״פרטים את שוכחים אנו אולם בחיים״. כיותר

 רב, סבל הגורמים עור, ופגמי כגרות פצעי כצורת המופיע ההתבגרות,
וגופני. נפשי

 בה, ומטפלות זו לתופעה לב תשומת מקדישות הנערות רק על־פי־רוב,
 שזה זמן פל לפחות מהפצעים, להתעלם משתדלים הנערים, ואילו

 לא סבל להם גורמים העור ופגמי החטטים זאת, למרות אולם אפשרי,
 לסכל להם גורמים ״דוחה״, פניהם שמראה החשש או הידיעה מועט.
והסתגרות. נחיתות לרגשי המתפתח רציני, נפשי

 וצעירותו העור בריאות שמירת יופי. טיפול כל של יסוד הוא בריא עור
וחלק. יפה עור תשל מבטיחה-שגים.רבו

 הטיפול דרכי על נעמוד זה במאמר
 שהוא טיפול זו. בבעיה המודרניים

 מהפרשות העור לניקוי מעקרו היגייני
חיצוני. ומזיהום פנימיות

 מתהווים ההתבגרות בגיל העור פגמי
במהי מתחדשים העור תאי בו בזמן
ה בלוטות ופעילות ובתמידות רות

 אינם המתים העור תאי גדלה. שומן
 חדשים. תאים התהוות עם נושרים

נקבו את סותמים המתים העור תאי
 שהיו השומנים החדש. העור ביות

נקבו דרך החוצה להסתנן צריכים
 לשכבת מתחת נעצרים העור ביות
 שחורות לנקודות ומצטברים העור

מכוערים. לפצעים ואח״ב

 בעזרתם איפור תכשירי אמנם קיימים
 בגיל העור פגמי את להסתיר ניתן

 את מכסים אלו תכשירים ההתבגרות.
 את פותרים אינם אבל הפגוע העור

 העור בפגעי הטיפול חוסר הבעיה.
 טיפול לעור. נזק להביא עלול עצמם
 ונכון, סדיר להיות צריך העור בפגמי
 העור, ניקוי את יכלול אשר טיפול
 והבטחת המתים העור תאי סילוק

לשומנים. המוצא

 תבל ברחבי רובינשטיין הלנה מעבדות
קוס איפור במוצרי רק לא התמחו
ב נכון בטיפול ובעיקר אלא מטיים

רו הלנה של ביו־קליר מוצרי עור.
לעז מיוחדים תכשירים הם בינשטיין

 הטיפול פנים. מפגעי הסובלים רת
העור, ניקוי שלבים. 3מ־ מורכב

 רק נסצאיס רובינשטיין הלנה מוצרי
 יודעים הם המאושרות, בפרפומריות
לך. ליטץ ישמחו והם
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 לתוצאות להגיע כדי וטיהור. ריענון
 עקביים להיות ביותר חשוב המקוות
ה הניקוי לאחר וכבר ייתכן בטיפול.
 לאחר יותר בולטת ובצורה ראשון,

 להראות עשויים טיפול הימי כמ
 ביותר חשוב אבל לטובה, שנויים

 שיעלמו עד סדיר בטיפול להתמיד
לחלוטין. הפגמים

י ו ק י נ ה

ה הפעולות אחת הינו העור ניקוי
ה את להרטיב יש ביותר. חשובות

 810 01631■ להעלות חמים, במים פנים
 להקצפה, עד בקלות ולעסות לי\3511

 להמשך ומוכן נקי העור — לשטוף
הטיפול.

רובינ הלנה של 810 01631■ /ץ35!1
 לעומק הנקבוביות את מנקה שטיין
 ושומן לכלוך כל מרחיק אותן, ופותח

מידית. פעולתו העור, שבעומק זה אף

ן ו נ ע י ר

הנקבו מרהיבת הניקוי פעולת לאחר
 צמר עם העור את לרענן יש ביות׳

 810־01631■ ?0ז6ב־ הטבול לח גפן
וממרי מרעננת תמיסה זוהי .0011011

 ונלחמת הנקבוביות את מכווצת צה׳
 את ומונעת שומן של יתר בהפרשת
השחורות. הנקודות של התהוותן

ר ו ה י ט

 בו המצב זהו ורענן, נקי הפנים עור
 — עצמם העור בפגמי לטפל יש

 משחת ידי על להעלם. להם לעזור
הנגו האזורים על 810 0163! 01-63111

והכתפים. הצואר הפנים, בעור עים

 שצבעו שקוף קרם 810 0163! 0ז63ת1
 גדול, חדירה כח בעל העור, כצבע
 את המחישות חומרים תרכובות מכיל

 כך המתים. העור תאי נשירת תהליך
 בטוחה בצורה העור פגמי נעלמים
 אותה את ומקבל חוזר העור ועדינה,

ומטופח. בריא עור של וטוהר רכות

 מושלמת מערבת מיוחדת: הצעה
דוג גם המכילה כיו־קליר, מוצרי של
 810 00¥£880ס1ס של חינם מת

ל״י. 17.65 מיוחד במחיר

ל ו פ י ר ט ע י ש  ב
 העור שסוג מי כל כי לזכור עלינו

 שמתחת הקרקפת עור שמן, פניו של

קר עור הוא. אף שמן ודאי לשיער

קשקשים. לריבוי גורם שמן קפת

 לחפיפת התכשיר הוא 81-ס5113מ1ק0ס
 ביעילות שמן. עור לבעלי השיער

 הקשקשים של היווצרותם עוצר רבה
ה את ומרחיק שמן, מעור הנובעים
 אח לחפוף מומלץ הקיימים. קשקשים

 ב״ביו־שמפו״. בשבוע פעמיים השיער
 וריחו וזוהר רך ייראה השיער
רענן•

 3( תכופות לעתים הפנים רחיצת .1
 ובתכי חמים במים ביום) פעמים

ול בעדינות לעסות ניקוי. שירי
יום. מידי מגבת החליף

ה האזורים את יום מידי לרחוץ .2
הגוף. חלקי בכל נגועים

 גורם חיטוט — בעור לחטט אין .3
ולדלקות. פצעים להתפשטות

ב פעמיים לפחות ראש חפיפת .4
ב שומן ועודף קשקשים שבוע.

 פצעי מצב את מחריפים עור
 ציפית את להחליף יש האקנה.

קרובות. לעיתים הכר

בלבד לנערות
 שכלל המושלם הטיפול עם בבד בד
 יכולה העור, וטיהור ריענון ניקוי, את
 עדין, פנים באיפור להתאפר אף את

 ביו־ תכשירי פעולת את ימשיך אשר
קליר.
ב מושלם איפור — 810-00׳\6ז£111161

 במיוחד הותאמה שתרכובתו שפופרת
 ביו־קליר. תכשירי לשורת

 גוונים, בשמונה מצוי 810-00׳\6ז£1111ן>
 ועם בהם נלחם העור, פגמי על מכסה

 והרענן הטבעי המראה על שומר זאת
הפנים. עור של

 איפור תכשיר — 810 0163■! :זטסקותסס
 המיוחדים החומרים מכיל פודרה־אבן,

 שמן לעור ביו־קליר תכשירי של
ופגום.

 מאכלים מאכילת להמנע יש .5
 שוקולד, כולל בשומן, עשירים

וכר. אגוזים
 נוזלים, בשתיית להרבות יש .6

מים. בעיקר
נפשי. וממתח מעייפות להמגע יש .7
מש הקיבה של התקינה פעולתה .8

והעור. הגוף בריאות על פיעה
 למחר. טיפול שום לדחות אין .9

ולהתמיד. בהקדם להתחיל יש
ברי על משפיעה כללית בריאות .10

 רופא אצל קבע בקורי העור. אות
ביותר. חשובים שניים ורופא כללי

 את יכולה בגרות, פצעי ובעל פגום שמן, צעיר, מבוגר, עור של בעיה בבל
 העמק, מגדל ,1 ד. ת. רובינשטיין, הלנה של ההדרכה מח׳ אל בכתב לפנות

 למרכז אישית לפנות גם תוכלי מיוחדת. הסבר וחוברת חינם דוגמה ותקבלי
 3.30—6.00 השעות בין תל־אביב, ,94 קק״ל שד׳ רובינשטיין, הלנה של ההדרכה
אחה״צ.

רובינשטיין הלנה של ההסברה מחלקת ע״י מוגש

160* תזה וןננולם

 לשמירה הדברות עשרת
בלבד ושמו צעיר בעור ולטפול

 להקפיד מייעצת רובינשטיין והלנה ממליצים רופאים
בהם. ולהתמיד יסודיים בריאות בללי כמה על


