
ב ו ש ת
מות  וקלות, קשות יופי בעיות קיי

 כן, ופשוטות. מסובכות בעיות
ת והן חסרות לא בעיות קו  מעסי
הק בעיות ישנן מביניכן. רבבות
מות ה בעיות ומתמיד, מאז יי

הל חברת ואם ונישנות. חוזרות
פתרו את מביאה רובינשטיין נה
 הלנה ולחברת מאחר זאת נן,

 בעיות לכל פתרון רובינשטיין
היופי.

ההדרכה מרכז
ם א קור ה  ההדרכה כמרכז בי

ת מ א  וחשוב חיוני ב
ן לנערות גם
 משלו. בעיות יש צעיר לעור כי כן,
סודי לניקוי זקוק עור כל מת י

 הלנה של ההדרכה במרכז מיד.
 ת״א) ,94 קק״ל רובינשטיין(שד׳

הטי על לך תייעצנה יופי דיילות
 ניתן הייעוץ עורך. נזקק לו פול

 השעות בין ורביעי שני בימים
אחה״צ. 6.00 עד 3.30

 להעניק יכול עזרה איזו
לנערה) ההדרכה מרכז
חי יעוץ לך ינתן ההדרכה במרכז

ו ואיפור טיפוח תכשירי על נם
מק והדרכה בהם השימוש דרך

 איפור אופנתי, איפור על צועית
תאם  למאורע לאישיותך, המו

ם, ם לשעות לבגדיך, מסוי  או היו
הערב.

ה ע י ג י ה
 המון, מזיעות אנו

 — בחורף אפילו
לעשות) מה

 לחלוטין הזעה למנוע אפשר אי
ה ניתן אילו ואף  הוא הדבר, הי
להש אלא לך אין רצוי. אינו
ת לאחר בבקר תמש ב המקלח

ם דיאודורנט  להשאר כדי מתאי
ם שעות כל במשך רעננה ולמ היו

להת נעימים בלתי מריחות נוע
 סוגי שני בין הבחירה בידך פשט.

 11011 1ץ< האחד דיאודורנטים,
הדי בראשו. גולה עם בבקבוק
 בתרסיס מוגש השני אודורנט

.80נ!61 1310)1013111: (ארוסול)
ם א  לגלח אין כי נכון ה

ת ם) השערות א מהרגליי
ת השערות כן.  מחדש הצומחו

הב הדרך פעם. בכל יותר קשות
ה להסרת ביותר והטובה טוחה

מש <!,0)1106 בעזרת היא שערות
טה לווי, ריח ללא זו, חה אי  מ
 קצב את חוזרים שימושים ע״י

 על פעילותה ע״י השערות גידול
שורשיהן.

בגוף יופי טיפול
ן שות למנוע אי  העור התיב

אחר ט ל מב ת) או א ח ל ק מ
 השימוש ע״י נגרמת ההתיבשות

בשני השימוש אך ובסבון במים
הש את לנטרל כדי הכרחי. הם

 גופך את עשי שלהם, הלווי פעת
ף בקרם יום כל  לחות המוסי

 על במיוחד ועמדי 80)1ץ 50100111
ם אותם ה להם אשר חלקי  נטי

ת כגון להתיבשות  הידיים אמו
 אופנת עם עתה המחשוף. ואזור

 והירכיים הרגליים גם השורטס,
 טיפוחם. את דורשים
ת הוספת על הקפידי  לגוף לחו

 יק־ עצמו השיזוף שיזוף. לאחר
ד יראה לט, שי לאחר ויפה אחי
ל בתכשיר ושימוש הדרגתי זוף

ל ה כ ת ל ל א י ש פ ו י

בפנים טיפול
ם א ת דרך יש ה ר ס ה  ל

ת דו קו ת) נ רו שחו
 להסתיר אינה האיפור מטרת

וב חלק נקי, עור להבליט אלא
נקו היווצרות למנוע כדי ריא.
בעז פניך את נקי שחורות דות
ם תכשירים רת פעו את המאזני
 עושים זאת השומן. בלוטות לת

 הלנה של 515:10 8313006 תכשירי
רובינשטיין.

תכשי שני זו תכשירים בשורת
ב למלחמה במיוחד יעילים רים

 51)10 8313006 :השחורות נקודות
 המאפשר <!01013112102 01-3011168

המצט לכלוך והסרת העור ניקוי
 <101013112102 ^1381ו-) יום. מדי בר

 המחזירה מבריאה יופי מסכת
לה כדי תקין. למצב העור את
להשת יש טובות, לתוצאות גיע
בקביעות. אלה בתכשירים מש

ם א  הופעת למנוע אפשר ה
ר) מעל שומן פו אי ל

 בלנס, סקין תכשירי בשורת כן.
המש מאוד יעיל תכשיר קיים

 ?,06\-131)6סס לאיפור כבסיס מש
 המטפח קל קצף זהו <!,010131126!

 ההפרשות את וסופג העור את
בק מועלה האיפור השומניות.

 ונשאר גוונו את משנה אינו לות,
היום. כל במשך מט

 להסיר איך
האיפור את
 הוא לעשות שיש הראשון הדבר

 עם העיניים איפור את להסיר
51)10 136/)! 01630561— ה תכשיר

 <1350313 בעזרת או 00006011־316
 להסיר יש מכן לאחר .860ו0׳)6ז

הכ זו למטרה פניך. איפור את
 טוב איפור במסיר להשתמש רחי

תאם ם לעורך. המו מי תכשי קיי
 סוג לכל האיפור להסרת רים
 בחלקו ושמן שמן לעור : עור של

51)10 8313006 <101־013112102 01630561־
ת ומסיר מנקה זה תכשיר ה א

 המצטברות השומניות הפרשות
 התכשיר ורגיל יבש לעור בעור.

 51)10 061)) הוא האיפור להסרת
 מכיל גם אשר £010111601 0163056!

ת לחות  לאחר יבש. לעור חיוני
 בעזרת העור את לרענן יש הנקוי
תאם הוא גם אשר טוניק  לסוג מו
 81)10 8313006 <101013112102 • העור

 בחלקו. ושמן שמן לעור 10061
 יבש לעור אלכוהול ללא טוניק
ולעור 51)10 06׳)) 11611131 £01100

\

 קרם דרוש למי
 ואיך מזיו

בו? להשתמש
 טיפוח דורש העור גם כן חי ככל

 מותקף שהוא ומאחר וטיפול,
 חיצוניים, גורמים ע״י יום מדי
 עזר חומר יום מדי לו להביא יש

 עור לגבי אמור גם זה להגנתו.
 יותר דבר אין כי ובריא צעיר
מזי בקרמים העור. מאיזון עדין
ם נים  בדרך משתמשים ומטפחי
 מעמיק ניקוי לאחר בערב כלל
העור. של

מו קרם דרוש ורגיל יבש לעור
 •51)10 06))) 0!63ס1כ״ לחות סיף
 — מטהר קרם צורך שמן עור

016301 01631102 8313006 10(81
 העור, בצבע זה, מבריא בקרם
 היום בשעות גם להשתמש אפשר

ם פגמים להסרת  יש בעור. קטני
 אותם על רק הקרם את להעלות
ם טיפול. הדורשים בפנים חלקי

הע<נ<<ם
ת לעבות איך ם, א סי  הרי

 עשירים יותר לעשותם
ם) כי ארו ו

רו הלנה של £002 1-3511 בעזרת
 הריסים את הצובע בינשטיין,

 שער סיבי בעזרת זאת עם ויחד
 מאריך שבתוכו, מאוד עדינים
 להשיג אפשר ריסיך. את ומעבה

הני גוונים בכמה לאש לונג את
 איפור ליצירת לשילוב תנים

מקורי.

ם א ם ה מי ם קיי סי  רי
ם תיי אכו ם מל תני  הני

הדבקה ת) ל לו ק ב
 ריסים הם 1110011031100 £381165

ל טבעיים הנראים מלאכותיים
 מיוחד למצמד והודות הפליא
 המצמד בקלות. להדבקה ניתנים

ם מעין הוא  המאפשרים מלקחיי
והצ- הריסים של יציבה תפיסה

ם א  המאפשר ,,״קונץ יש ה
ק ישר קו למרוח חל  ו

איי־ליינר) של
 את להשעין אומרים, כך צריך,

 הדרך אך שולחן... על המרפק
א ביותר הבטוחה ע״י לבטח הי

 גליל .^010013110 <110016 '<61106£!
 מברשת המכיל להפליא מהודר

יחדיו. ונוזל
המבר את למשוך אלא לך אין
 משוחה כבר ועליה החוצה שת

המס הדרושה האי-ליינר כמות
 והנה אחת. עין לאיפור פיקה

 כל ללא וחלק ישר קו מרחת
ם בדיוק קושי,  רצית בו במקו
אותו.

א<פור
ס סי ב  - לאיפור ה

ם א חי) הוא ה הכר
 : שלושה ותפקידיו בהחלט

במ לעור לחות ומוסיף מגן הוא
לה מאפשר היום, שעות כל שך

 ובצורה בקלות האיפור את עלות
האי רעננות על ושומר אחידה

 יותר. ממושך לזמן פור
ס את לבחור יש  לאיפור הבסי

 :העור לסוג בהתאמה
 יבש לעור 51)10 06))! £01015100

:בחלקו ושמן שמן לעור ורגיל.
81)111 8313006 ?16 <131)61קג <01־10311261

ס משחת או :שקופה בסי
061 01013112102> 8313006 10(81

וה העור בין חוצץ זה תכשיר
 או להבריק ממנו ומונע איפור
מראהו. את לשנות

 היא פודרה האם
הכרחית?

 היא בפודרה. להשתמש עדיף
 האיפור. את ומייצבת מעמעמת

בפודרה לבחור כדאי כלל בדרך
ך1 !305100601 1<0')\6161כ״ גוון ללא
ב המייק-אפ את משאירה אשר
המקורי. גוונו

^ ^ 0 0

 לבחור איך
כנייק-אפ?

ה שאיפור כדי הי  באמת מוצלח י
תאם מייק-אפ לבחור יש  לסוג מו

 מייק- הוא 810 00׳)6!£1ס1)1 העור.
 מכסה אך קל הוא שמן. לעור אפ
ם הפגמים את ה בעור הקטני

פנים.
 בין בחירה ניתנת ורגיל יבש לעור

 1110011031100 מייק-אפ תכשירי שני
 מאוד נוזלי — £1ן!01>1 £000)131100
ל ומעניק בקלות להעלות ניתן
 טבעי. מראה עור
 טוב 1110011031100 <131)6־0ק 81101ו־)

 או לערב מהודר לאיפור במיוחד
מק היום. במשך יותר קל איפור

א זה איפור לון  משורת אחד הו
המ ,1110011031100 איפור מקלוני
מק לאיפור, שמשים ולעיצוב לסו


