
 חושפת רבדון בחורף
ולשיער לגוף תכשיר■־טיפוח

והשיער עור־הגוף את והלכוש־הוום-משדסים ההסקה הרוח. הקרה.
עור-הגוף לע<דוו1 להחלקה להרח״ה. *ם* תחל<ג

עזז/אי8*1. א0יץ£א - ״לח-לך״ 1 לרשותך שוב *
חעור. על ומגן מרבך מחליק מרגיע, מרווח, ״לח־לך״ וכאוב. מבוקע מחוספס, לעור״יבס, מיוחד תחליב

£זו/^וזאוי 80ק88 וסו,<3עז0£ 10ת־0יא ״אינטימייט״- *
ראס. ועד רגל מכף הנוף, את ומעדן מרווח אינסימי־אקסושי. בניחוח מבושם תחליב־לחות

*■0*^<ט£3או 3קט88 ^0ו3טז8£ 1011014׳ ״אקואמרין״- *
חנוף. לכל רעננה הרגשה ומעניק בלחות העור את מרווה וקל. נעים בניחוח תחליב־מבושם

ז<עת־הגוף ולניטרול ון3לר<ע \<ם7ד<אודורנ

חסכונית! ענק באריות גם לרשותך *
- לייצוב ר הי 8*13^* 4 א&זסאק או517אז1־ וו<א3 •ס^אסוזוסאסס מ

 שעבר שיער ומחייה מפוצלים קצוות מחדש באלים". ו" ״פרוטאין" מחדשי״השיער שני עם מעצב־השיער
ובעייתי. שדוף ולשיער רגיל, לשיער הרכבים: בשני ומקורזל. קשה שיער מחליק .הבהרה או צביעה

שיער- להזנת * •£1>ם ?00 אז8 ו*א8י ה
 ויבש. שברירי לשיער אידיאלי בשפופרת. השיער, להזנת פרוטאיני תכשיר
ולנשים. לגברים — כמייצב־שיער או שטיפה,

קשקש<־הש<ער ק1לס<ל תכש<ר<נז
החורף!) בעוגת (במיוחד

י2ק 11 ז8£*ז*45זא 5כ)ק^ו/א0י שמפו־טיפולי- *
 יעילותו את שהוכיח בשפופרת, או בבקבוק מרוכז, שמפו־תחליבי

 להשיג הגילים. מכל וגברים נשים אצל נגע־הקשקשת, בהדברת
חסכוניות. ענק באריזות גם
— תקופתי קרם־טיפולי *

•2? 11 08£831א0'
 לתסרוקת ומסייע לשימוש קל אל־שמנוני, — בשפופרת קרם־שיער

הקשקשים. סילוק פעולת כדי תוך — נאה
מי- מייצב־טיפולי * ם־יו יו

 י2ק11 1ו0וט0 ו\/א8 ס8£35או0י
 חיווק־השיער :כפולה פעולה בעל — בבקבוק מייצב־שיער

 תוך התסרוקת, בעת יום־יומי לשימוש נועד והחזקת־התסרוקת.
הקשקשת. נגע הדברת כדי

 בעורן לטפל כיצד אישית הדרכה תנתן בו אשר לצוות־לימוד — ללא־תשלום — אותן מזמינים אנו
 רח׳ תל־אביב, רבלון״ ב״בית ותתקיימנה שעות 3 תמשכנח ההרצאות בביתך. — יופיין את ולטפח
בצהריים. 12.00 עד 9.00מ־ ששי ובימי אחה״צ 6.00 עד 3.00מ־ ושלישי ראשון בימי — 65 ציון חובבי

כקרם־ כקרם־טיפולי, לשימוש

וא• < ¥0א £0£.ודא אסודס.) 0£0008ח־א*- לאשה - מרוכזת בתמיסה דיאודורנט חדש! 4
הפלסטי. מהמיכל קל טיפטוף ע״י לשימוש — חסכוני הזיעה. כמות את ומווסת מרענן נוזל־דיאודורנטי

ואי 6 03¥ 0011 אס 0£0003יוא\/ - לאשה - ראש-הבדולח עם דיאודורנט *
גית-השחי. תחת לשימוש נוח ראש־בדולח. עם במיכל הזיעה. כמות את המווסתת דיאודורנטית תמיסה

ה- לכל - כ״טפריי״ דיאודורנט ¥ ח פ ש מ ואי * )ואם 3ק3ו<7 0£000■זא*א ה
העור. עם ללא־מגע בית־השחי לאיזור מלא כסוי מבטיח משפחתי. במיכל תרסיס־דיאודורנטי

*׳0י)*ט£1אוא* 1011014 0£0008ו/14יז —לנערה - מבושם נוזלי דיאודורנט *
לחזעת־יתר. הנוטים ובאיזורים בית־השחי תחת לזילוף ה״אקואמרין״. בניחוח מבושם נוזל־דיאודורנטי

ז*אז• 141̂ 001.1■ אס 0£0008א*1י —לגבר - ראש־בדולח עם דיאודורנט *
הפעיל. הגבר של האישי לשימושו הזיעה. כמות את ומווסתת מרעננת מבשמת, דיאודורנטית תמיסה

ר- ב״ספריי״ דיאודורנט * ב ג ק 0£0003א*1י ל קי1ו8 0£ 0ס£100א 5^
העור. עם ללא־מנע כסוי־מלא מבטיח ה״פאב״. בניחוח ומבשם מרענן הנמרץ. לגבר תרסיס־דיאודורנטי

ולהבראת־השיער ל<<צוב לזזפ<פה, ״פלקס״ ו*בש<ר*
חסכונית! ענק באריזת גם לרשותך *

י0-0> 8*13*1* * א&זסאק ז8£ז*1*£14ז 8*א1ק*00י — ולטיפול לחפיפה
 רעננותו את מחדש שורשי־השיער, את מחזק ו״באלזם״. ״פרוטאין״ מחדשי־השיער שני עם מרוכז שמפו

שמן. ולשיער יבש, עד רגיל לשיער הרכבים: בשני הטבעי. זוהרו את ומחייה


