
מתבגרים

מלהיב. זה חדש. זה
 גם להיזת עלול זה

 אולם. מסובך. קצת
 ׳נולים החיים הקשיבי.

 יותר קלים להיות
 סמפוני בשבילך.
 ההגגה ־ סמפקס

 המודרנית ההיגיינית
 ־ פנימי לשימוש
 ומשכיח׳ם מסלקים

קשים׳־. .ימים
 יודעת שאינך יתכן

 סמפוני אולם זאת,
 ע׳יי פותחו סמפקס

 נערות למען רופא.
ה כמותך שנ סג  לפנ׳

 אף יכולה אינך ומעלה.
 נאשר בהם להרגיש

 במקומם מונחים הם
כראוי.

 ביותר הקוב אולם,
 הוא, בהם
 דבר ני אולי,
מפריע אינו

______ בפעילותך לך
 את השיגרתית.

 לעשות ממשיכה
 שברצונך- כלמה

 הגבלות. כל ללא
 תמיד מרגישה את

 וחפשיה. בסוחה
 הסמפוו הן זכרי,

 שפופות והן קמפקס
 ניתנים ההחדרה,

 אין בשס׳פה. לסילוק
מזה. פשוס
 סמפוני נעת נסי

 להשיגם ניתן טמפקס.
 ספיגה, דרגות בשתי
וסופו. רגיולר
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פנימי לשימוש סניטרית ה
תי זיג  ונוזסרוקיות מרקחת בנ

 רונסאות כקבלת המעודתת וזרות.
מל אג• 4$ ישלחן הסברתי ור  ,ב
 אישסט־אימפקס היבואנים אל ר

38 ירמיהו רחוב תדאביב, ם,

ת ירא  סינו
 חחנושות ווא
ת ללא  החוו

ח ו ללא י

 שבועות 4 עוד נותרו
חידוו־הצילומים לסיום עד

ס ו ס ט י ר א פ ל
הוה העוו!□חשבון על

 כל לזהותו. מתבקש אתה אשר צילום מתפרסם שבוע מדי
תן מזכה שבוע, בכל נכונה, תשובה  בהגרלה. בהשתתפות או

 שולחי בין הפרס יוגרל התמונות סידרת פירסום בתום
הנכונות. התשובות
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למבחן החשובות
 — .קרירים׳׳ צבעים המבכרים אנשים •

מאו קרי־רוח, לרוב הינם —וירוק כחול
 ולהתערב לדבר ממעטים מתחשבים, פקים,

נאמנים. וחברים צלולי־מחשבה בחברה,
 וכתום אדום - .חמים״ צבעים •

רג פעלתניים, טיפוסים על־ידי אהובים —
 עליזה מסיבה המעדיפים ״קפצניים״, שניים,
 טובי״ הם לרוב בבית. שקטה ישיבה מאשר

חמומי־מזג. לעיתים לב,
מעור תשובות ענית 2ו־ 1 בשאלות אם
 — וירוק כתום או ואדום כחול — בות
תכו משולבות בו נדיר, ביניים טיפוס את
הטיפוסים. שני נות

 שופע־ טיפוס על־ידי מועדף אדום •
 הוא כאשר ומתח. התרגשות חובב מרץ,
 למשל, ביתו, וצביעת לריהוט באדום בוחר

אורחיו. על רושם לעשות לרוב מטרתו
אי - ערמוני אדמדם, חום, •
נוק הורים על־ידי שדוכאה רגשנית שיות
עריצים. אשר,) (או בעל בחיים, סבל שים,

קפדן, יקה קפוא-הבעהס
 ב־ ורכות. לעדינות שאיפה :ורוד •

 רצון כזו באישיות קיים רבים, מיקרים
הקריי לאורך הקשים המאבקים את לשכוח

שלה. רה
 הרוכש וחביב עליז טיפוס :כתום •

וחיבה. ידידים בקלות
נטייה בעל אינטלקטואל :צהוב •

 קיצוניות ולדעות כלשהו אמנותי לתחום
 אישיות מודרנית. לאמנות חיבה וחורגות.

 בידור. על רצינית שיחה תמיד תבכר כזו
ה מראה בילד בודדה. להיות לה מפריע לא

 ונטייה ילדותית התנהגות על לצהוב נטייה
המידה. על יתר מבוגרים על לסמוך

 רחב־אופקים. סובלני, טיפוס :ירוק •
 יבכר הוא בריהוט עצמית. משמעת בעל

 קלפים. יבכר הוא בבידור רושם. על נוחיות
מצ ילדים אצל הרבה. — יבכר הוא באוכל
 ושיווי־ בגרות על לירוק הנטייה ביעה

מישקל.
 שאצלו קפדן, יקד. :ירוקיכחדל •

 קפוא־ במקום. בדיוק להיות הכל מוכרח
 אופי בעל אך בהתנהגותו, קריר הבעה׳
 — נדיבותו על לו כשמורים שונא נדיב.

 לעיתים עיצה או עזרה בעצמו ומבקש
בלבד. רחוקות

בלי־
חוכמותניק*

 מחבב ורגיש. הדור טיפוס :כחול #
 שמרני ריהוט לפחות או בביתו, עתיקות
 שפותח לפני פעמים שלוש יתחשב וקלאסי.

 שיחד, פירושו נעים ערב אצלו הפה. את
ותיקים. ידידים כמה עם בבית שקטה
 אותו המחבב מוזר. צבע ארגמן: <•
 אלא למכריו, רק לא מיסתורי לרוב הינו

 גרעין בקירבו להסתתר עשוי לעצמו. גם
נוכל. של או — אמן של

 ניתן בלי־חוכמותניק, רציני, :חום >•
 מעוניין לא ברקע, תמיד נשאר עליו. לסמור

לפע וקמצן עיקש חידוש, כל אחרי לרוץ
אצלו. מילה זו מילה אבל מים׳
טי ורכושני. סולידי :וירוק חום #
 ביטחון, על כל קודם חושב בעל־ביתי, 013

כספים. בענייני חריף
טי נדירה. בחירה :ושחור פגול #
וקודר. פסימי פוס

פוחד מי
י מאדום*

 טיפוס ואפור: חום־אדמדם •
בוץ. מכל לצאת תמיד, להסתדר היודע
ת מודאג וירוק: חום־אדמדם •
 לעשות תמיד מנסה עליו. שיחשבו ממה מיד

טוב. רושם
הם וקרם כחול או וקרם כתום •

ה מן אחוז 90 יבחרו בהם שילובי־הצבעים
 נינוח' אופי על מצביעים וקרם כחול קוראים.

 התייח־ על מצביעים וקרם כחול וטוב־לב,
 גם שניהם או — לאחרים יותר קרירה סות
 למיבני־האופי ומתאימים קיצונים, אינם יחד

המקובלים.
 כפינקם כחרת אם - ולבסוף •

ר, חו ש  יהיר טיפוס שאת להניח יש ה
 לאדום התנגדות אדום. מבכר הרוב מאוד.
פורי בבית התחנכות על־ידי להיגרם יכולה

 או קלות־דעת, חטא, מסמל כשהאדום טני׳
רעשני. טעם


