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נ פון. מ מן, הטמפון 0.1ט  חק
ח הנוח  בעולם ביותר והבטו
 משוחררת הרגשה לך נותן

 ללבוש תוכלי וחופשית.
ם סיי ם קצרים מכנ קי הדו  או ו

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני.
 בים ולרחוץ באמבט לטבול

מלא. בבטחון

מה כל

לוססוסו ב־ותר נוח 0.1.*ון3ח0

טן 0.1.< טמפון  טשפתון ק
 בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן

 גופך לתוך נכנס 0.6. טמפון
 בעזרת שניות תוך בקלות
 ללא !נקיה הנשארת אצבע

 צורך שיש עזר אביזרי כל
ם להפטר חשמוש. לאחר מה

 בעולם הטוב ספיגה גושן-
מוחלטת ה1וינ1א 0*030

 צמר העשוי 0.1.( לטמפון
 שאין ספיגה כושר כבוש, גפן

ם לעומת טמפון. לאף  טמפוני
ם אחרים  עם המתארכי

 מתרחב 0.ל. טמפון הספיגה,
 שהוא ככל ולכן, הספיגה עם

א כן יותר סופג  טוב סוגר הו
 ומונע הנרתיק פתח את יותר

ה כל  דליפה. או מזוז
ם בכוס טמפון (טבלי  מי

תיווכחי  הספיגה בכושר ו
שלו}. המצויין

 *01303 01• חוסן* 0.11.טמפון
דע ריס ומונע

ת סופג 0.1.( טמפון  הדם א
 לכן, הרחם מן צאתו עם מיד
סך הוא ם לן חו  במחזור יו

 טבעי, שבאופן כיוון החודשי
צה דרכו את הדם עושה  החו
ה שעות. 24 במשך מ טי א  ה

ת ט חל מו  הטמפון של ה
 רע ריח היווצרות מונעת
 הדם ממגע כתוצאה הנגרם

האויר. עם

9 דדנות 3-3 031. 0*03

 הנשים. למרבית — נורמל
 לבתולות לנערות, — מיני

ם עם ולנשים מו  — מועט די
ם בעיקר מי ם בי  של האחרוני

המשתמ נשים אצל המחזור
 הריון. למניעת בגלולה שות

 עם לנשים — אקסטרה
ם מו ם בעיקר רב די מיי  ביו

המחזור. של הראשונים

11300 .031 3  ר.130ל 0**0
3*01111• 130*0*

 ופותח תוכנן 0.1.( טמפון
ם, גיניקולוגים צוות ע״י מחי  מו
ק לתוך עמוק שיכנס כך  הנרתי

 רגישים עצבנם אין בו לאיזור
נוחות. אי או לכאב, הגורמים

ת ולנערות לבסולוס עיוו *

חדש!
 של האחרון הבלעדי החידוש

 מיני טמפון הוא 0.1.נ
 ולנערות לבתולות המיועד
 אין מיני 0.1.( עס צעירות.

 בקרוס לפגיעה חשש כל
 בה שחוא כיוון הבתולים,

 לפתח בדיוק מכנס קטן
 הדם. עובד דרכו בקרום

 בשמוש קל כאב של (במקרה
 השמוש לדחות יש הראשון,

חודשים). 4—3ב־

 0.1.< טמפוגי 1,300,000,000(
 106ב־ שעברה בשנה נמכרו

ארצות)
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