
 כך פרופאצ׳י), גץ במאפיד״ אחר נל־יכול
 ׳משהן יותר רומזות האחרות, הדמויות גם

מתעורר למעשה, חיים. אנשים משקפות

למ נצמדו ופוצו קופולה כאילו החשד
 לפתע ערכו ואז מסויים, לרגע עד ציאות

)58 בעמוד (המשך

(פטאנג׳לי) גאצו ומייל,ל האגן) (היועץ דופל רופרט
המדשין ואלאקי ג׳ו כמו — הזוטר המאפיוזו

משוחזר פמכט חיסול־חשכונות
תהילה בלי מאפייה — ,ב חלק סנדק

קורליאונה מייקל כתפקיד פאצ׳ינו אל
הקשרים כל את חיסל הבן — באלמנות תמך האב

ן ון ו קו ת 11133111 ה 0^11191 א
ארצות) 10$ב* שעברה בשנה נניהרו 0.6. טמפוני 1,400,000,000(

אנ-בה וגס חובעויח ה״
 משוחררת הרגשה לר נותן בעולם ביותר והבטוח הנוח הקטן, הטמפון 0.1.נ טמפון

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או והדוקים קצרים מכנסיים ללבוש תוכלי וחופשית.
מלא, בבטהון בים ולרחוץ באמבט לטבול

סוחלסס אסיתה 0*030 בעולם 3100 03*30
לאן* שאין ספיגה כושר כבוש גפן צמר העשוי 0.1.< לטמפון
הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת טמפון.
 יותר סופג שהוא בכל ולבן, הספיגה עם ׳מתרחב 0.1,נ טמפון

 תזוזה כל ומונע הנרתיק פתח את יותר טוב סוגר הוא כן
 הספיגח בכושר מים.ותיווכחי בכוס טמפון (טבלי דליפה. או

שלו). המצויין
111 0י* 1111131 311003 01• 1010 0.11.11300

 במחזור יום לו חוסר הוא לכן, הרחם מן צאתו עם מיד הדם את סופג 0.1טמפון.נ
 שעות. 24 במשר החוצה דרכו את הדם עושה טבעי,■ שבאופן כיוון החודשי
 כהוצאה הנגרם רע ריח היווצרות מונעת 0.ס. הטמפון של המוחלטת האטימה

 האויר. עם הסד ממגע
לשסוש ביותר 0110.11.11300

 טמפון בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן משפתון קטן 0.1טמפון.נ
 — אצבע בעזרת שניות תור בקלות גופך להור נכנס 0.נז.

 מהם להפטר צורר שיש עזר אביזרי• כל ללא. נקיה'! הנשארת
השמוש. לאחר

ו*ח•30 האגסות■ להבנה התאים 0.1.11300
 כך מומחים, גיגיקולוגים צוות ע״י ופותת תוכנן 0.<ז. טמפון
■ רגישים עצבים אין בו לאיזור הנרתיק לתור עמוק שיכנס

נוחות. אי או לכאב, הגורמים עמוק. מספיק לזו גבוגד- לזו הכנסה נכוגח הכנסת

ג )

ערוה!נעירות1ול ■לבתולות ה־נ• 0.1. ן
 המיועד מיני טמפון הוא 0.1.נ של האחרון הבלעדי החידוש ן
 לפגיעת חשש בל אין מיני 0.6. עם צעירות. ולנערות לבתולות ן
 לפתח בדיוק ונכנס קטן בה שהוא כיוון הבתולים, בקרום. ן

'הדם. עובר דרכו ן.בקרום
1 השמוש לדחות יש הראשון, בשמוש קל כאב של (במקרה 1

ן חודשים). 4—3ב־
03*30 דרגות 3-3 0.1.

הנשים. למרבית — נורמל
 האחרונים בימים בעיקר — מועט דימום עם ולנשים לבתולות לנערות, — מיני
 הריון. למניעת בגלולה המשתמשות נשים אצל המחזור של

המחזור. של הראשונים ביומיים בעיקר רב דימום עם לנשים — אקסטרה

198357 הזה העולם




