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מוזל■ ובמחיר■□
 הכניסה. בסכשת המשזכללת ־קנדי־־

 - הבינלאומי המודטין בעלת
ה ל 1 במזומנים תעזלום ללא שלך ס

 פרידמן של מהפכנית מכירה שיטת
!ולנוחיותך לתשלחך

של המוסמכים המסחר בבתי להשיג

 המשרדים, מנהלי לידיעת
 ועורכי־ כתכניות פקידות,

דין!
 במוחקי והשתמש וכסף בזמן חסוך
 שניה תוך כתיבה. למכונות הפלא

 עם יחד אות כל למחוק ביכולתך
ההעתק.

 באופן 35ל6 וחסון ענק סט הזמן
 להדגמה לבקת־ ישמח סוכננו ממשי.

 התחיבו־י- שום בלי
ס ק ב תל־אניב 441692 מל. —לו

תל־אביב ,6031 מ.ד.
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הע<רובו הקוף
אפריל בראשית יופיע

 לנכס הפך שלך הקטן הראש
 ימינו. של בכלכלה יקר־ערך

 במיוחד מתפעל לא אולי בעלך
 אך פנימה, בתוכו שנמצא ממה

 ו• שיערך - החיצוניים חלקיו
 לתע־ יסוד משמשים - פנייך

 משפחות מפרנסים שיית-ענק,
 קוסמטיקה, מוצרי בייצור רבות

 כלכלה ופיאות. תכשירי-שיער
 היקר הראש על נבנתה שלמה

 ו־ היטב עליו השגיחי — הזה
אלה. בעמודים בהנחיות העזרי

בל ...עודה ד
ה את גם כולל כמוכן, ראש, !ץ

 יועצת-היופי לכל, שרה פנים. י '
 רוכינשטייף, ״הלנה של הראשית
להו כיצד הפעם אותך מרדיפה

:המקסימום את פנייך מתווי ציא
 פנים תווי להבליט היא: שבאיפור החוכמה

ת את ולהסתיר — יפיח #יז.1נז הפחו של
תני אחת אף  השלי־ כליל נולדה לא מאי
כון, איפור מליידי אך מות.  להגיע תוכלי נ

שגים מרשימים. להי
הבאים: הכללים את תמיד זכרי
ומעמיק. מצר מרזה, כהה צבע
ומבליט. מרחיב בהיר צבע
 ובחיר, כהה באיפור משחק על־ידי כך,

ת ו1א לו כו ם לתקן י ם, ארוכים, פני לי  אך •גו
 ככל להתקרב היא כשהשאיפה — ,מרובעים

ה צורת שהיא האידיאלית, לצורה האפשר
, פרצוף ל ג ל ג ס האובלי. ה

משמאל): עליונה, (שורה לציורים הסברים
מרוכעים. פנים 0

ה איפור ה הצו־ את שובר הלסת באיזור נ
ה ת עליך המרובעת. י ת, זאת לעשו  בעדינו

לבהיר. חכהה המייק־אס בין ולטשטש
ארוכים. פנים >2

תן  ב־ כהח גוון יצירת על-ידי לקצרם ני
ר ולהבהיר הסנטר, איזור הלחיים, באיזו
עגולים. פנים ״

תן ת אותם להצר ני מו מקו  — העגולים ב
תו לפי שוב כלל. או
כפול. סנטר כעלות .י!

שו, על־ידי להסתירו אפשר שטו  בעזרת טי
כבציור, הכהה, המייק־אפ

מין: משמאל תחתונה, שורה לי
תן כ11ר אף )9,  מריחת על־ידי להצר: ני

ת המייק־אם מו מקו לחסתיר. רוצים אותם ב
עצמות את להכלים ברצונן אם )5


