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ס קטלוג רו 1 מס׳ א
 ועוזרים הנשואים חיי את מגונים ארוס תכשירי
 ארוס תכשירי ומחדלים. חולשות על להתגבר

 בת את וישלהבו שלך העצמי הבטחון את יגבירו
זוגתך.

!ארוס מוצרי עם פחד ללא אהבה ! !
דוגמא

41080 מס׳ תכשיר
 מושלם אהבה למשחק
לרגי ממושך, למשגל

 ול־ מכסימאלית שות
מהריון. בטחון

41082 מס׳ תכשיר
 הסובלים לאלו פתרון
 לחמי ועיפות, ממתח
 שולט־ם שאינם המזג

עצמם. על

ס קטלוג רו 2 מס׳ א
 המיני הגירוי להגברת אפקטיביים עזר תכשירי

המין. בחיי פתרונות ומציאת בעיות
: ! : ב ו ר ק כ

ס קטלוג רו 3 מס׳ א
המיני הגירוי להגברת שפות 4ב־ ספרים מכלול

:דוגמא
34267 מס׳ ספר

בינלאו צלמים צוות
 בטכניקת חושף מי

 אוסף נפלא צילום
 בינלאומי. יפהפיות
מלא. בעירום

5107 מס׳ ספר ן
 בעיות מביא הספר

 בני בחיי ;ופתרונות
 ד,נ־ ואחרי לפני הזוג

 החשוב הספר [שואים.
 בחיי העוסק ;ביותר,

והנשואים. )המין

 חינם פרוספקטים לקבלת זה תלוש שלח
 בישראל לארוס מפיצי ״מ, כ?} ש.צ.מ.

.445882 טלפון: ת״א, 9 המישנה רח׳
..................................................................שמי

ר____________________כתובת ________עי
......__________________________מס׳ קטלוג
לב: שים

 אפשרות ואין אטומה בחבילה ארוזים מוצרינו
מבחוץ. תכנה לזהוי

 מלמד. מגוון, מגדה, סוער,
התנו את מדגימים והיא הוא
 מושג ומקנים המודרניות חות

אמ אודות הכל מסעיר חזותי
 טבעיים בצבעים האהבה נות

מלא ובעירום
בעברית הסכרים

ר י ח בלבד ל״י 26 — מ

1 1 1
אהבה תנוחות

 .18 גיל מעל רק לדורשים
 או דאר המחאת או צ׳ק שלח

 כל במשרדנו לבקר שברצונך
 ברחוב ,15—8.30 בשעות יום

 בגלי שכון תל־אביג, 9 המשנה
 ).14 מס׳ (אוטובוס

בע״מ. ש.צ.מ.
הספר לקבלת זה תלוש שלח

 .... שמי
 כתובתי

... עיר

אטומה בעטיפה ישלח הספר

 לא ודאי זה יותר נזהרות הייתן אילו
לו! קורה היה

★ ★ ★

הקריטית התקופה
זה! מכתב תקראו אל ז׳ואנים, דון

אליה. לפנות לכם מרשה אינה 22/70
״מוצאי־שבת בהכנעה: היתר, לכל אז

אינן! ואתה בחינה מחר — מחורבן
 חייבת אני שעכשיו אומרת שאמא ״נכון

 מה, משום אך אודותיך, ולשכוח ללמוד רק
קרי בתקופה כי חסר. אתה עכשיו דווקא

 פשוט כשאין בגרות, בחינות של זו טית
 רוח, לאיזו זקוקים — הלימודים סן מנוס

 את ותחמם הרופפים העצבים את שתרפא
 וכן, אמיתי טוב, וידויים כומר מין הלב.

 אותי ולעודד לי לעזור אפילו אולי, שיוכל
 חסרים שלא אני ומבטיחה משבר. ברגעי
כאלה. רגעים

התמו לשולחי תמונות! רבותי תמונות,
 המכתבים! בפירסום קדימה זכות תינתן נות
 ולהת נואש למצב להגיע עלולה עוד אני
 יתר ושל שלי תמונותי את לפרסם חיל

המערכת! חברי
 המין אל המופנית תמונה הנה ובינתיים

שביניכן: הנשי

ה ל ה מ ש ד  ח
העברית: בשפה

״גמישונים״
ה של שמם זהו — ״גמישוגים״

 ״מרסי״, של החדשים גרבונים
מתאי שהם עד גמישים כה שהם
מיד ותהיה לגופך עצמם את מים
 מטר 1.50 (מגובה תהיה אשר תך

מטר). 1.75 לגובה עד
בלבד. לזוג ל״י 4.50

חינם מ.ר.ש
ה ר ן רדיו מגז עו ש

ם חינ
ע צ ב מ ג ב נ של די

 יזבה חודש במשך
 קוגים חמישה מכל אחד

 גרזגדיג ממכשירי אחד של
 (רדיו,טלו׳זיה,רשמקול

סטריאו! מערכת או
ם מ.ר.שב נ חי

ה ר ו שעון לדיו מנ
גזרבז■נותויג ננימן החיסתים 01/ מודטעז סגלו̂ן

י וה1יר, ח יח י1< *י ין1נ נ יעחס יי* ״!•ו, 585ו2 5<67! <0 * ?

אנושי, אחת פעם תהיה באלוהים, ״אז
 שלן הליליפוטי האולימפוס מן לן תרד

 חייב שאתה לשכוח לן חלילה אבל וענה.
 בהכרח לא — רמה ובעל גבוה להיות
נש כבר (מכאלו סולד ואף כחולות עיניים

 תל־ ומסביבת בן־אדם הייה אבל לי), בר
משם.׳׳ אני כי נתניה, דווקא לאו אביב,

מאיי היא נורא, לה דוחק הזמן הזדרז,
 ב׳ תלוייה אותי לגלות עלולים ״עוד מת:

המנורה!׳־ על חדרי,
הזהרתיך! ראה,

★ ★ ★
ז אודי

ב הרם מעמדו את לנצל רוצה 23/70
בתמורה לו. לכתוב אותך ולשכנע• צוער
ירוקה. ועין ס״מ 174 לד מציע הוא

 לא אך — לא?) (מי לאהוב אוהב הוא
לו. מסתדר

משהו? לו לסדר תצליחי את אולי אז

★ ★ ★

.קצת . .
קי חיי אוהב 21 ה־ בן 2׳1/70ש־ מאחר

מכן, לבקש בנפשו עוז מרהיב הוא בוץ,
לו. לכתוב קיבוצים, בנות

להיות מכן לדרוש שוכח לא הוא אבל
יפת. קצת הוא שגם מפני יפות קצת
להמשין. הטעם מה אז

★ ★ ★

הבגרות בגי?
וה נחמד לבחור עצמך חושב אתה אם
 אל בתוב מאחוריך, כבר הצבאי שרות
 בחורה שהיא עצמה על המעידד. ,25/70
הבגרות. בגיל נחמדה

הבל! זה לי, האמן
-


