
אחח בסערה שלוש
 א במפיעל, והמשוכללים החדשים מיתקנים
היפהפיות. לסגניותיה שיטר שטיפת לטרון התנדבה חני בתמונה: וולה. מוצרי של תכונות

 וסגניותיה המים מלכת שסרכו הסיור בסת
 את בטצמן ניסו הן בירושלים, וולה מיפטלי

את מירבית ביטילות לנצל ניתן בטזרתם אשר
ההנתוה נשיסת

מיפטלי
הנפלא,

 זוכה ,1970 לשנת המיס מלכת סבנית גוסלן, יהודית
 סנהל בדאון, מיכאל מר של מפיו מצלצלת לנשיקה

 לאירוח בנוסף הגיש, אף בדאון מר במיפטלו. המלכות את אירח אשר בישראל, ודלה
1י המיפטל. של ממוצריו ותשורה גדולים פרחים זרי היפהפיות: לאורחות מיוחד שי

סוכנו בעל הבינלאומי, וולה לקונצרן ייך
 תכשירים מספק הוא ארצות. 108ב־ יות

 האשד, של השיער בעיות כל על העונים
 מדי, שמנוני מדי, יבש שיער — המודרנית

השאר. וכל קשקשים, בעל

זוהר
צבעים בשלושה

 המועט־ לרשוה עמדו אלה כשירים ך■
שה מאחר המים. מלכת לתחרות דות4 1

 גולש, שיער בעלות הן וסגניותיה מלכה
הר לבלות אוהבות גם ששלושתן ומאחר

 וחי זוהר עליו לשמור להן קשה בים, בה
 מלכת תחרות לקראת עזר. תכשירי ללא

 השמינית, חני — השלוש קיבלו המים
כ השחורה ומלכה הבלונדית, יהודית

 שערן את שהפך מלכותי טיפול — פחם
זוהרת. להילה

מומחה
מגרמניה

 שיער. בתכשירי מסתפק אינו *ולד!"
כ־ מספק המיפעל, התרחב השנים עם

ל מוצרי מיבחר את סוקרת ,1970 לשנת המיס מלכת פרי, חניהזוהר סוד  הטיפו
תי הביקור בעת ודלה, המפורסמת החברה של בשיער  שטרכו המלכו

ת שאר כמו חני, בירושלים. וולד, במיפעלי המים מלכות  טיפול קיבלה בתחרות, המועמדו
המים. מלכת של המפואר הבחירה מכס שהחל לפני ודלה, חברת של במוצריה בשערה מיוחד

 בעולם. הספרות ענף אביזרי כל את יום
 מפתחות את וולה בידי להפקיד יכול ספר

מס בחזרה ולקבל — שרכש הריק האולם
 קערות־רחצה ועד מכיסאות מושלמת, פרה
מראות. ועד

 סטודיו גם וולה ליד קיים לכך בנוסף
ספ ללמוד הרוצים ונערות לנערים מיוחד

 בהד־. מיוחד קורס נפתח אלו בימים רות.
 במיוחד. שבא מומחה ריקם, הולגר רכת
 עד נרשמו .ספרים 500 מגרמניה. כך לשם
זה. לקורס עתה

התמ הברת של בשיטר לטיפול העזר תכשירי מיבחר רקע עללמינוח ש׳
ת וולד״ רוקים חנו ה (במרכז) המים מלכת בו תי המו את וסגניו

הגונים המבהיק הזוהר הטבעי, הברק את הגולש לשערן העניקו אשר המשובחים, צרים  ו
תן — השונים ת או כו אשר תכונו ת את זי בתחרות. כללית ובהתפעלות בהערכה המעומדו

" ד! ל ,*  ד,חידד כל אחרי לעקוב מקפיד *
ה אופנת פשטה כאשר באופנה. ישים 1 \0

תכ סידרת לשוק הוציא הנוכריות, פיאות
 של ברק לפיאה המקנות לפיאות׳ שירים
 סידרת לשוק יוצאת אלו בימים חי. שיער

 אין פרקו. בשם חדשה, מיוחדת תכשירים
ב לדצמבר, 13ב־ וולה יחגוג כאשר ספק:
 הולדתו יום את בתל־אביב, הילטון מלון

וההנ העובדים חמישים יוכלו — העשרים
 טפיחה לעצמם להרשות המשפחתית הלה

השכם. על

פיאות
זוהרות


