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 אלא אופנה, לצורכי לא דאון״ אוף ״האח
 ממודעות שהשתכנעה לאחר בריאות, מטעמי

משמאל). (תמונה המכון ע״י שהופצו ענק

 ביותר הגדול השיגעון זהו נשים,
 נוהרות הן גלר. אורי אחרי כיום, /

מזנ לכך, המסוגלות אלו כמטורפות. לשם
ש אלו פעמיים. להרהר בלי פנימה קות
ב לבתיהן חוזרות אמצעים, בעלות אינן
הזדמ את שהפסידו משוכנעות שבור, לב

חייהן. נות
 ףאו האוד של מודעות־ענק פלא. זה אין
ב הישראלית העיתונות את ששטפו דאון,

 למטרה בדיוק נועדו האחרונים, חודשיים
 מודעות שקראה אשד, למצוא קשה זו.

 הגיעה שסוף־סוף השתכנעה ולא — אלו
האידי ההרזייה שיטת לארץ: גם הגאולה

ה כל נכשלו בו במקום שתצליח אלית׳
 מהסנטימט־ אותה תפטור האחרות, שיטות

המיותרים. והקילוגרמים רים
 הי- המשכנעות, במודעות הקסם, מילת

ש היא היא הטרמאטרים״. ״שיטת תה:
״ה הנימים כל את לעשות היתר, אמורה

מבעלי וגם מהקוראות, אחוז 99 נפלאות.
שי על מימיהם שמעו לא הסתם, מן הן

 בעדן מנע לא זד, אולם הטראמטרים, טת
 בנחיל דאון אוף להאוז זרמו הן להשתכנע.

״שיטהסאדירים. מים
מסוכנת״

הזו? הפלאים שיטת הי
ה מנהל זוהר, עזרא פרופסור קובע 1̂

 תל־ בבית־החוליס נוזלים לאיבוד מכון
ב בארץ המומחים לגדול הנחשב השומר,

הנוזלים: איבוד בעיית
 חימום היא הזה המכון של השיטה כל
 נוזלים לאיבוד גורמים זה על־ידי הגוף.

מהגוף.
 קשר כל אין מהגוף נוזלים לאיבוד אך

קלו הצטברות פשוט היא השמנה להשמנה.
 לעומת מים, שומן. ריקמות בצורת ריות
 לגמרי. שונה בצורה בתאים נמצאים זאת
 צורה בכל מהגוף, המים את מוציאים אם

 הוא שגורמים היחידי הדבר הרי שהיא,
הגוף. ייבוש —

 פשוט הם ביולוגי. הגיון כל בזת אין
ש שבאקלים דבר — האדם את מייבשים

 מה בקיץ. בפרט מסוכן. להיות עלול לנו
ה על־ידי מהגוף יוצאת המים שכמות עוד

 בשתייה כבר — מהר חיש חוזרת חימום
מים. של ראשונה

 שעושים או נימים. אין דיאטה בענייני
הקלור הכנסת כמות את ומפחיתים דיאטה

 כשמזיעים במשקל. ירידה שאין או — יות
 קילו שוקל האדם אז זיעה, ליטר ויוצא
 כוסות המש אחר־כך שותים אם פחות.

 אותו דורש שהגוף אגב, דבר, — מים
ב שמקבלים הרי — איזונו למען מיד,
הקילו. אותו את חזרה

ש למתאגרפים, טוב אולי הזה המכון
באותו להיות היריבים שני חייבים אצלם,

!מסוכנת — דאון״ אוף ״האוז של ההרזייה שיטת !זהירות לי־
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 ההרזיה בטיפולי ראוך אוף החדשה,פותח,.האח השנה ם1/

״טומאטוים" בשיטת המדעיים
הפתיחה ...ולקראת

לעזרתך הגיעה 11 , . ״
יופי !קעצת 1 ־ ״!

בינלאזמית

 תרגישי — הראשונה בפעם אפילו טיפול,
הדוקה. עוד אינה שמלתך כי

 הנעלמים השומן עודפי תדעי: כי וחשוב
 כבר ישובו! לא — טרמאטרינו בשיטת
ו למכון, להיכנס תוכלי הראשון בטיפול

 צרת כשגזרתך שעה כעבור משם לצאת
לך״. הרצויים במקומות ס״מ, 15ב־

 עסקים שיטת
מבריקה ס
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 דקות 70 תוך גזרתך מהיקף ס״מ 15 להפחית תוכלי נעת
דיאטה. ללא תרגילים, ללא

ז רק או ה ף ״ ״ או ן או ל ד כו ע י ת. לך להצי א אי ז סי שלום, לבנין בו ז הכג או ה ״ ף ל  דאון׳• אי
אי כשעה וכעבור תן תצ ר שגז מ. 15ב־ צרר, כ ה ללא ס״ ט א ה. די ר מי ח ת. ללא מ לו מ ע ת  ללא ה
ת ת. מכונו רבלו ל מסו פו ה טי רזי רת ה ת ופאר, שלוה באוי ת. בפרטיו ט ל ח ת מו ט שי  ב

ת תרזי ״טרמאטריס״ מו קו מ ם ב כי תשובי לך. הרצויי תז ם ו תניי מ ם צרות, ב  בירכיי
ת, בו טו ה. בגזרה ח א נ

ת מצליחה מדוע ט ם מי רי ט א מ ת כאשר טי טו ת מי ת! אחרו שלו נכ
ת ט ת ״טרמאטרים״ שי ס ס בו ת על מ רונו ק ם. ע הו מדעיי ך ז הלי ד ת ח ץ מיו רי מ מ ת ה  א
ף פעולת לו ם. חי רי מ חו א ה לו הו אי ס כ מי ת מ מן עודפי א שו ק ה ל ס מ ם ו ת ת או מו קו מ ק  מ

ם לך. הרצויי
ת ומה מה א ל! בעת ח ו נ טי ה
ת ה א רת שרוי אוי ה ב ת ופאר. שלו ה. א ח כלי נינו לו תו שון. אפי שארי אך לי שי ערה ה תחו  ו

ה. ת בחווי מו מי ח ה ה מ עי ה הנ ר סי מ ך ה ת מעלי מן. עודפי א שו הי ה שה זו חו ת ת מו עי הנ  מ
פעם. אי לך שהיו
חר עתה, א ם, שיטת על הרבה כה ששמעת ל מאטרי  הצעד את תעשי לא מדוע כר

ראת הראשון ! גזרתך שיפור לק
ת עשי א ם. ז לי היו חי ת ת ת ח שי שה לך קבעי טלפון. ב ת עם פגי ח ת א עצו ה מיו י רז ה  שלנו, ה
ת כל ללא בו י חי ת בי מצדך. ה רחי ת ה ך א תי עו די ת בנושא. י ת א ב ת לעצמך חיי חו ת לפ ה. א ז
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 לעסקים נפתח דאון״ אוף אה **
 לטיפולים ממש לא לאוגוסט. 27ב־ ) (״
 חודש בדיוק מועמדווב להרשמת רק —

 ארוך התור היה כבר מכן לאחר ימים
 שילמה אפילו חדשה, לקוחה שאף כך, כל
הי יכולה לא במזומן, המחיר מלוא את
 של המתנה לפני לטיפול להתקבל תד■

שבועות. שלושה
 בתחילה צנוע. היה לא מסתבר, והמחיר

 25 של לסידרה המקסימלי, המחיר היה
 ל־ זינק ההצלחה עם ל״י. 781 טיפולים,

הנ ניתנת במזומן כשלמשלמות ל״י, 835
ניכרת. הר,

 מאות ושש אלף נרשמו הראשון במחזור
ל רק נרשם שחלקן בכך בהתחשב נשים.
 את לשלם סירב ושחלקן חלקי, טיפול
 בטיפולים, שהתחילו לאחר המתיר, מלוא
 ללקוחה. ל״י 500 של ממוצע לקחת סביר

ל״י. אלף 80 — הכל סך
 המכון מייסדי בידי שהיה לאחר עתה,

 המכונות. את והזמינו הלכו הדרוש ההון
 מקבלות הנשים החלו — המכונות באו
שלהן. הטיפולים את

 אוסטראלים שהשלו0
ישראלי אחד

סי את סיימה לא עדיין ראשונה *י
1600 של שני כשמחזור. טיפוליה, דרת ן

)24 בעמוד (המשך

ס)1ח׳\\0 1־101ו$00,

ז או ה ף ״ ״ או ן או  תל־אביב. שלום בנין ד
כון מ ד ה ע מיו שים ה ת לנ צו רו ת ה ת. לרזו מ א ב
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חית — נלוסינה דנייס זוהי ת. הרזיה מומ מי  היא נילאו
 דאון״ אוף ״האוז מכוני של הראשית ההרזיה יועצת

מייס. ס, הבמלאו  וארה״ב, אירופה ברחבי המוכרת מי
אה גזרה לעצמן להחזיר נשים לרבבות עזרה  וחטובה. נ
 פה והיא שבאוסטרליה, מסידני ישר לישראל הגיעה וניס
א לן. לעזור כדי  צוות של אימונו על מקרוב תשניח הי

ם היא בישראל. המכון ת לך להעניק תשמח נ  המידע כל א
 בחינם. — נזרה■' ״ניתוח וכן ״טרמאטרים״, שיטת אודות

ת נוסף שרות זהו  ולחברות דאון״ אוף ״האוז לחברו
ה דניס בעתיד.  כאשר לשרוונך, לעמוד תשמח נלוסינ
ם עוד התקשרי אלינו. תבואי סנישה. לך וקבעי היו
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 יום בבוקר מוצא, מתאגרף אם משקל.

 שניים או בקילו שוקל שהוא התחרות,
 למכון ללכת יכול הוא אז מיריבו, יותר

ל המישקל עודף את ולהוריד להזעה,
 יחזור הוא שלמחרת כמובן ערב. אותו

הקודם. למשקלו
 הנוזלים איבוד בקיץ, ובפרט בארץ,

נוז מאבד אדם אם מסוכן. להיות עלול
 מהווה וזה — לעלות עלול הגוף חום לים,

סכנה.
תוצאות. לתת יכול לא הזה המכון לדעתי

 - השומן ״עודפי
ישובו״ לא ס

ה של דעתו רק כמובן זוהי ולסא
בעלוני בנושא. בארץ 1 מספר מומחה

 מתוארים דאון, אוף האת של ההסברה
עגום: פחות קצת באור הדברים

 הוא טראממרים, שיטת לסי ״הטיפול
 מ־ מכונות ללא דיאטה, ללא הרזיה שיטת

התעמלות. מכשירי וללא .סרבלות,
 עקרונות על מבוססת טרמאטרים שיטת
 פעולת את הממריץ תהליך זהו מדעיים.

 ממיס כאילו הוא בגוף. החומרים חילוף
לך. הרצויים במקומות השומן עודפי את

 שתייה את הטיפול? בעת חשה את מה
ל משלך, פרטי תא בתוף שלווה באוירת

 מעייפים, תרגילים מסורבלות, מכונות לא
תו נינוחה. פשוט את ברוטאלי. מסז׳ או

לישון! אפילו כלי
 בחמימות תחושי ערה, תשארי אם אבל,
 השומן. עודפי את מעליך המסירה נעימה

ה־ מן תצאי וכאשר קלה, יותר נעשית את

וי־ של בבירכה הכווייהחנוו״ה
 הטיפול בעקבות טוריה,

 1— השנייה בבירכה דאון״. אוף ב״האוז

גור עדיין, החמורות הכוויות דומה. כווייה
המיקרה. לאחר רב זמן סבל, לה מות
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