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ר עליך מו ש ך על ל י פי ו יי ע ב ט ה
 לכל יסודי טיפול לערוך רגילות נשים

 חשיפת ולקראת חחורף תום עם גופן
 נשים נוהגות הקיץ תום עם בקיץ. הגוף
 את מכסות הן עורן. במצב לזלזל רבות

 חלקי יתר ואת איפור בשכבת הפנים עור
ב בצורך להתחשב טבלי בבגדים, הגוף

הקיץ. תום עם טיפול
ה ו עתה עורך מצב את בדקת האם

 שהוא לאחר עורך נראה כיצד בחנת אם
ו השיזוף את מאבד
יו ובריא טוב נראה וכהה שזוף עור

 כמו עור פגמי בו בולטים ופחות תר
מור נקבוביות קמטים, כתמים, נמשים,

חו את שזוף בעור פצעונים. או חבות
על לעיתים ומדלגת כבד איפור סכת

 מראה לך מקנה השיזוף כי יסודי טיפול
יותר. צעיר

 גוון את העור מאבד הסתיו בוא עם
וה אחיד אינו עורך גוון ואז השיזוף
 שספג העור יותר. בולטים שבעור פגמים
 נראה שמש, קרינת הקיץ חודשי במשך
 על הקפדת לא ואם יותר עייף עתה

 שנוספו כתמים עתה תגלי נכון, שיזוף
וקילוף. יובש לעור,

 המעבר בתקופת לעשות עליך מה
 האקלים כאשר עתה 1 החורף לקראת

 נכון לטיפול יותר פנויה ואת יותר נוח
 אישי. יופי כרטיס לך עירכי פניך, בעור

ה ואת עורך מצב את רשמי בכרטיס
: לעשות שעליך פעולות
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ומעודן. מטופח עור עם הסתיו אח קבלי

 לו דרוש שכה לחות טיפול לו העניקי המעבר. לתקופת עורך את הכיני החמים, הקיץ חודשי לאחד
.06361־1 5חחק9 מסידרת המעולים הלחות בתכשירי יום מידי עורך את מישחי עתה.

 לחות קרם "לון״, מעבדות של המתקדם המחקר פרי 0636ז1 8ח!זק9 סידרת את לך מגישה לון
 במשך רעננות ולהרגשת לאיפור נפלא בסיס האקלים. מהשפעות הגנת ומעניק היטב הנספג עשיר

היום. כל
ומעורב שמן לעוו לחות קום ועו0ו8עז8£ ויגשיו/ווז/זמס נורמלי לעוו לחות קום ווםומ זהסזגוסו/ו! ןווגזחם

 משיחת יסודי׳ ניקוי על הקפידי )1
 לסוג בהתאם הזנה וקרם לחות קרם
שלך. העור

 עמוק לניקוי וקוק עורך אם בדקי )2
האפי ברקמת המתים התאים והסרת
 בה שנצטברו האפידרמיס רקמת דרמיס.

גמי חסרת היא רבים קרניים תאים
הפ ולפלוט לקלוט מסוגלת אינה שות,

תקין. באופן רשות
 אשר מוינה פנים מסיכת לך עשי )3

 ומינרלים ויטמינים לחות לעורך תוסיף
 להזנת החיוניים צמחיים שומנים או

העור.
שי והסירי עיניך גבות את מירטי )4
 בקרם העיניים איזור הזיני מיותר. ער

זה. לאיזור רטיות לך ועשי מיוחד
 שערך אם השיער. מצב את בדקי )5

 קצוות וקיבל הקיץ בשמש מעט דהה
 שיער במסיכת טיפול לו העניקי שרופים,
ב מועשר בשמפו אותו וחפפי מיוחדת
 לבריאות חיוני חלבוני (חומר פרוטאין
השיער).

זקו בקיץ יחף שצעדה הרגל כף )6
 מרכך לאמבט הקשח, העור להסרת קה

רגליים. בקרם ולהזנה
 בשמן אמבט העניקי הגוף לעור )7

ה משחי מרענן, ריחני בקצף או אמבט
 עור ואת מזין בקרם והברכיים מרפקים

לחות. בתחליב כולו הגוף

 היופי בתכשירי בדק־בית ערכי )8
 על מתאים במקום אותם ושמרי שלן
חייהם. את להאריך מנת
ה חדש איפור לעצמן התאימי )9

לסתיו. מתאים
ל ״לון״ של יופי יועצת הזמיני )10
 הטיפול כל את לך תעניק והיא ביתך

 היופי כרטיס במילוי לן תעזור הדרוש,
 לך הדרוש והאיפור הטיפוח ובהתאמת

תשלום. כל ללא זאת וכל
 בפניך פתוחים ״לון״ של היופי מרכזי
:חינם ויעוץ להדרכה

ה לטיפוח בקורס מעוניינת את אם
 בקורס להשתתף ותזכי עתה הרשמי חן,

 תסתיים אוקטובר חודש בסוף הקרוב.
ההרשמה.

 מרכז אל פני ביעוץ, מעונינת את אם
ממ שבאיזור ״לון״ בבית הקרוב היופי

: ריד
 תל-אביב ,34 גאולה רחוב ״לון״, בית

 3.00 עד בבוקר 9.00 השעות בין ג׳ יום כל
.17.00—16.00 בין ב׳ ביום אחה״צ.

ג׳ורג׳ המלך רחוב ירושלים, ״לון״, בית
.18.00—16.00 השעות בין ג׳ יום כל 15

ה בין ג׳ יום כל :חיפה ״לון״ בית
.18.00—16.00ו־ 12.00—9.00 שעות

 לביתך תבוא ״לון״ של היופי יועצת
לך. הנוחים ובומן בשעה

1991הזההעולם


