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״טרמאטרים״ שיטת
ת מכונות ללא דיאטה, ללא מהפכנית, הרזיה שיטת זוהי  כבר התעמלות. מכשירי וללא מסורבלו

 כשעה כעבור משם ולצאת שלום, בבניו דאון״ אוף ״האוז למכון להכנס תוכלי הראשון בטיפול
ת ס״מ, 15ב־ צרה כשגזרתך מו מקו  הטיפול הגופני. למצבך או לגילך חשיבות אין לך. הרצויים ב

הבלוטות). בפעילות מהפרעות הסובלות לאלה (פרט אשה. לכל יעיל
ה אירופה, ברחבי נשים לרבבות עזרה אשר ״טרמאטרים״ שיטת  לשוב לך גם תעזור וארה״ב אוסטרלי

ובסיפוק. בגאוה במראה ולהתבונן חטובה גזרה בעלת ולהיות
״טרמאטרים״! שיטת פועלת כיצד
בה גזרה לך מחזירה היא כיצד ת: השיטות על חשבי קצרי כה בזמן חטו רו ח א ה! דיאטה ה ר מי ח  מ
ת מרזה ואינך בה לעמוד קשה מו מקו ת! לך. הרצויים ב מלו  של רצון לך יש כאשר יעילה שיטה התע
ביום. פנויות ושעתיים ברזל

ס״ שיטת ת ״טרמאטרי ס ס בו ת הממריץ תהליך זהו — פשוטות במילים מדעיים. עקרונות על מ פעו א
ם חילוף לת ס כאילו הוא בגוף. החמרי ת השומן עודפי את ממי מו מקו ותק תשובי כך לך. הרצויים ב
וכר. חטובות ירכיים צרות, מתניים בלי

הטיפול! בעת חשה את מה
 לישון! אפילו תוכלי נינוחה. פשוט את ברוטלי. מסג׳ או מעייפים תרגילים מסורבלות, מכונות ללא משלך. פרטי תא בתוך ופאר שלווה באוירת שרויה את

ם — אבל ת תחושי ערה תשארי א מו מי ה נעימה בח ר מסי ת השומן. עודפי את מעליך ה הרא בפעם אפילו — מהטיפול תצאי וכאשר קלה. יותר נעשית א
ם״ בשיטת הנעלמים השומן עודפי תדעי: כי וחשוב הדוקה. עוד אינה שמלתך כי תרגישי — שונה ישובו! לא ״טרמאטרי

בנדון! משהו עשי מספיקים. אינם בנושא הרהורים
ת, כל וללא בהקדם, קבעי טלפון. בשיחת התחילי  חייבת את בנושא. ידיעותיך את תרחיב היא ״טרמאטרים״. לשיטת היועצת שושנה, עם פגישה התחיבו
זה. את לפחות לעצמך

440831 או 52490 חייגי
בישראל״ טרמאטרים שיטת שניסתה הראשונה ״הייתי

 פנתה למעשה ושם. פה מלאה קצת בחיפה. פקידה היתה שושנה
״טרמא־ לשיטת יועצת לתפקיד שאומנה בעת משרה. לקבלת אלינו

טה דאון״, אוף ב״האוז טרים״ ת החלי גופה. על הטיפול את לנסו
 כיצד בדיוק לך תסביר גם היא בעצמה. לך תספר היא התוצאות על

ת שיטות כאשר מצליחה היא ומדוע ״טרמאטריט" שיטת פועלת  אחרו
ת כל וללא חינם מידות, ניתוח לך תערוך שושנה נכשלות.  התחייבו
 תנתן הראשונות הנרשמות 100ל־ בהקדם. עמה התקשרי מצידך.,

 פרט — להפסיד מה לך אין הראשון. בטיפול 20ס/ס בשעור הנחה
מיד. התקשרי !השומן לעודפי
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אוז ה ף ,, ׳ או ן או ם, בנין ד ב שלו אבי תל־
כון מ עד ה מיו ם ה שי ת לנ צו ת הרו ת. לרזו מ א ה, ללא ב ט א ת. ללא די לו מ ע ת ה
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