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 תלמה. של החדש הקל״ ״המרק
 ־־ חטובה להיות לי מאפשר

.רעבה להיות מבלי .  ־ ״ .
הנודעת. הצמרת דוגמנית אמרה

 ־ תלמה של הקל המרק כי
 בתוכן עשיר בטעם. עשיר

 בקלוריות. דל אך
 לצלחת. קלוריות 25
7/ד׳,׳*ד7־* ✓׳5־* /7^ ־ /ד

י * ה/ / */ ך1־ * ך/1'71)±?// / 
.לבחירתך

ל • ירקות קל מרק ת כ  קלוריות 25 צלח
 קלוריות 25 צלחת כל ־ פטריות קל מרק
 קלוריות 27 צרחת כר ־ אוקסטייל קל מרק
ל ־ בצל קל מרק ת 25 צלחת כ קלוריו

רוצה
ה*3י דהיות

 אשה, של ביותר הגדולה ההנאה הי *2*
 י יופי יופי, ביופי, היום כל שעוסקת

 ,אמא, בבוקר, לי אומר שלי ״כשהבן
 הגדולה המחמאה זוהי — את׳ חתיכה איזו

 מדרי- לבל, שרה השיבה בשבילי,״ ביותר
שטיין. הלנה חברת של כת־היופי רובינ

״תפקי 1 מדריכת־יופי בעצם, עושה, מה
 שכל לכך לגרום ״הוא שרה, הסבירה די,״
אצלי לקבל יכולה שהיא תרגיש אשה

ב״אוהל״ כשחקנית שרה

דיוני כמומחית שרה
 — וקוסמטיקה יופי בשאלות והדרכה ייעוץ

המיסחרי.״ לאספקט קשר שום ללא

ס
 לפ־ הקוסמטיקה לעולם ניסחפה **שרה

י נ \  — היה הקודם מיקצועה שנה. 12 ^
 שבע במשך באהל שיחקה היא שחקנית.

.16 מגיל החל שנים,
 הבכור, בני יורם, ״כשנולד : שרה סיפרה

 לילדיו, אם בבית רוצה שהוא בעלי החליט
 הודיע !׳ הקרשים או אני ,או שחקנית. לא
 אותו.״ הרגעתי אתה,׳ ,אתה, לי.

 מיק- על שרה החליטה הילדים, כשגדלו
 שנה במשך הקוסמטיקה. — החדש צוער,

 קוסמטיקאית, אצל ועבדה למדה שלימה
לשלו נסעה זה אחרי לירה. להשתכר בלי
 ובש־ בצרפת חודשי־השתלמות וחצי שה

 כדיילת־ בארץ לעבוד נכנסה אז רק ווייץ.
שטיין, הלנה בחברת יופי לדר הגיעה רובינ
הראשית. המדריכה גת

יוד מומחית־היופי אין — יופי בענייני
בבו יפה להיות חייבת ״אשד, :פשרות עת
 נביאת־היופי: סיימה ובערב. בצהריים קר,

סיס בחיים• צימוק היא שהאשה ״אומרים
זאת.״ נצדיק הבה : היא מתי

שא את שלחי :הכה - אדרבא
 האשה״, ״עולם למערכת לותיך

 לכל שרה תל־אביב. 136 ת.ד.
 או פרטי כאופן לך לענות תשמח

כרצונך. העיתוו, דפי מעל




