
מנו
 באופנה מהפכניות בשורות

ישראל של האינטימית

ךן ס ׳ ? ת להיות אפשר י ן  עם גם סקסי
\ } \  מודגמת ההוכחה חגורת-בטן. (

קייזר. אבה האינטימית הדוגמנית על־ידי

ץ * ה כ  סקסי ונורא מודרני נורא שז
 החזה על מטריקו חולצת־פופ ללבוש ^

 כמו מיושנים מלחצים והמשוחרר הטבעי
להר יבולה לעזאזל, מי אבל — חזיות

 והמגרה הזקוף הלוקסוס את לעצמה שות
? הזה

 הישראליות הנשים ק!ל החזה כלל ״בדרך
 הירוד, המצב את מסכם ,״15 בגיל נופל ן
דיווח, של המכירות מנהל פפו, אליעזר \

 שעבר בשבוע התרחשהמהפכה
 בתל-א- ״שרתוף׳ במלון

אינטימית. תצוגת-אופנה נערכה שם ביב,

 מתמיד. יותר גרוע אפילו הוא כיום, ליות
ב להשתמש מתחילות בארץ הנערות רוב

ו מאוד, צעיר בגיל כבר הריון גלולות
ה היקף את יותר עוד מגדילה זו עובדה

שלהן.״ חזה
 פני את לפאניקה. להיכנס צורך אין אבל
מקדמת המחמירים, והפיזיקה התורשה חוקי

 היתר, היא בגורן. הלילית הפגישה לפני
 מים, להרתיח הפרימוס, את להדליק צריכה
 תישאר שהכותנה (נדי כחול בתוכם לשים
שה עד לפחות יום חצי ולחכות לבנה,)
תתייבש. חזייה

ניי כמו סינטטים מבדים חזיות יש היום
 שעה חצי תוך שמתייבשות ודיאולן לון

1

משוחרר חזה
לא״מושלם. חזה לבעלות גם יפה הטבעי״,

חטובות ״ם1מת
מאוד עוזר אבל אולי,

החגו לאופנת מתאימה זו, מיוחדת חגורת־מתניים
 אסתטי, כל־כך לא לאחרונה. שפשתה הרחבות רות
בו. שמעוניינת מי לדל הצירעה״ ״מראה לתדמית

הביפלקס. חזיות את שייצר בית־החרושת
 יש — לאיטלקיות כמו — ״ליהודיות

 כדור־הארץ של הכובד חוקי גדול. חזה
 מאוד,״ צעיר בגיל עליו לפעול מתחילים

הישרא־ השדיים של ״המצב פפו. ממשיך

בארץ. החזיות יצרני של חזיתית התקפה

פ
בעלת

ל עם, ט א׳  חלוצים רק בארץ היו כ
 הרומנטית לחלוצה היתד, וחלוצות,

עבודה הרבו־, האסטטיות, הכוונות

קי  הארץ כדור של הכובד חו
שראליות על פועלים צעיר בגיל הי

 כזו תחתונה תלבושתגוו בגו
 גם מחממת, גם היא

ת, הטב הקווים על שומרת גם סקסי
למראה. צנועה — וגם הגוף של עיים

חסוד

כחול. תוספת בלי גם ציבען על ושומרות
מת שנמצא למה שדואג מי יש — בכלל

 יוסף הישראלית. האשד, של לבגדים חת
 עושה למשל, )26( רידר יוסי״) לי (״קראי

היש השדיים כי וטוען קבוע, באופן זאת
 יותר בידיים נימצאו לא מעולם ראליות
משלו. טובות
 של המיסגרת מן האשה את משחרר ״אני
 דר תהליך אומר. הוא הנוקשה,״ הספוג

כ־ שנים, ארבע לפני כבר התחיל שיחרור
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