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ט- אנ היפות הפנים אופנת מריקוו

 קוואנט. מרי של היופי רק.לתפשירי אמונים ושומרות הנהנות בעולם נשים למליוני להצטרף מוזמנת את גם
 ומעולה אפנתי עשיר, מגוון מלונדון ארצה שהביאה קוואנט מרי עם רק יופיין את תטפחי מתמיד יותר עכשיו,
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 שמן. עד לגיל לעור אידאלי פנים חלב
 ותמציות דונג דבש, בסיס על טבעי ניקוי קרם

 יבש. עד רגל לעור צמחים
חעור. סוגי לכל בפורמולח טבעי פנים חלב

 שמן. לעור אסטריג׳נט המכילים פנים מי
 רגיל לעור דבש בסיס על טבעיים פנים מי
אלכוהול). (ללא יבש עד

1 , 0 0 0 
איפור בסיס

 - בסיס גווני

 - פודריות

- טמקים

עינים איפור
־ 166ק6ז5 יז66ק6ז5

ר ת ו נ ו נ ג י ם ו פ י א

 ממרכיבים גם מהם חלק גוונים 14 אפ) (מייק
טבעיים.

 המתאים את תמצאי ביניהם שונים גוונים
ביותר. לך

 . וכאלה דחוסות באבקות אפנתיים גוונים
בלחות. המועשרים

 יבש. לעור בויטמינים המועשרת לחות
 יבש. ער רגיל לעור המיועדת לחות
 חיטה, ונבטי דבש בסיס על טבעית לחות

 שמן, ער רגיל לעור איראלי
 שקדים דבש בסיס על טבעי הזנה קרם
לעומק. המזין וצמתי־מרפא חיטה נבטי

תקופתי טיפול
חדירה מברשת בעזרת עמוק ניקוי תכשיר 50)1$טזנ>1נ

יסודי. לניקוי
המשחררים לאדים מרפא צמחי תמציות - אדים

 ששקעו ושומן מלכלוך העור נקבוביות את
ומרגיעים. לעומק

 לכל מרפא צמחי ממבחר מזינות נוסכות - יופי מסכות
העור. סוגי

 בצירופים בשלישיות צלליות של מערבות 10
מלהיבים.

 מוכספות צלליות של מערכות מבחר - *ק3ז1/ ק66ק6ז5
באירופה. להיטים - בשלישיות

אין מבחר המאפשרות זוהרות צלליות 12 - ׳<6£ 01055
סגנונות. של סופי

בגוונים בודדות צלליות של גוונים 7 ־ 5010 5^0*
חדישים, אופנתיים

טבעיות צלליות של יפהפיים גוונים '6 - 063171 ו)3$ז10״
צמחיים. פיגמנטים של בסים על

טבעי. משיער מלאכותיים וריסים מסקרות ליינר, איי

לשפתיים
 בלחות העשירים מעולים שפתונים של אפנתיים גוונים 30 - כ

טבעיים. שפתונים גם ביניהם השפתיים את ומרווה המגינה

לידיים
 1 הלהיטים ביניהם מעולה. מטיב ססגוניים לאקים של גוונים 40

 להגנת מעולה בסיס ומהווים בפרוטאין המועשרים טבעיים לאקים
הציפורניים,

ועוד.,. ועוד.,. הזדמנות לכל מיוחדות שי אריזות שיזוף, תכשירי אמבט, תכשירי בשמים, והנאתן; הופעתן ולהשלמת

סביר. והמחיר גבוהה האיכות ואפנתי עשיר המגוון

ועוד... ועוד... הזדמנות לכל זיוחדות

0 1 1 8 1 1 1 [₪ 1 1 8

ח' מרום״ווסיצבור/יעקב מ ק

 באיפור לייעוץ תשלום) (ללא לשרותן פתוח ,6 רחל רח׳ בת״א, קוואנט מרי של ההדרכה מרכז
להתראות. אחה״צ. 6.00 — 4.00 בשעות ,,ה ג׳, בימים — החברה תכשירי בכל יעיל ושימוש
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