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 מקום כי קבועות... עבודה לשעות צמודה את כי ״בוס״״. לן יש כי

מהבית... רחוק העבודה
!עבודתך בשיטת מוחלט שינוי על לחשוב מקום יש

״לון״. של יופי כיועצת תעסוקה אפשרות על חישבי
 ובראשונה, בראש ומגוונים. רבים הם זו שבתעסוקה היתרונות

 ימים באילו בעצמך מחליטה את קבועות. עבודה לשעות קשורה אינך
 הזמנים את לקבוע חייבת אינך לכך ונוסף עובדת את שעות ובאילו
מראש.

 גדלה הכנסתך מגוריך. אזור על להשתרע יכולים עבודתך תחומי
 החומריים היתרונות מלבד משקיעה. שאת העבודה כמות עפ״י

 מכרים של רחב חוג רוכשת נכבדה, בתדמית זוכה את זו, שבתעסוקה
 לך המעניקים יופי תחומי של רחב במיגוון מטיפול ונהנית וידידים

ויוקרה. סיפוק
יופי. ליועצות חדשים לקורסים ההרשמה נפתחת אלה בימים

 הקוסמטיקה בבעיות הקשורים רבים נושאים נלמדים בקורסים
והיופי.

 מיד להשתלב תובלנה בהצלחה, הקורס את שתסיימנח תלמידות
בעבודה.

 הופעה בעלות מועמדות מיון) ראיון (לאחר מתקבלות לקורס
התבטאות. וכושר נאה

חשובה הערה
 נוספת, תעסוקה לעצמן המבקשות עובדות נשים גם

 כיועצת. בעבודה מכן ולאחר בקורס להשתלב יכולות
משנה. אינו המגורים מקום

 לאזור הקרוב לון של היופי במרכז והרשמה פרטים
מגוריך.
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הגב של הערצה למבטי זוכה

 הנשים. של קנאה ולמבטי רים
ב המוראל להעלאת גורמת היא
 דמותה את לראות ונהנית בית

במראה. המשתקפת
הקו האימרח את נשכח אל

וב בלבושה ניכרת אשח כי בעת
החיצונית. צורתה
ל מבלי מטופחת להיות איך

ז התאמץ
 של הקרוב לקורס הירשמי

ייע הקורס החן. לטיפוח ״לון״
ירו שבת״א, היופי במרכזי רך

ובאר-שבע. חיפה שלים,

טי יסודות כוללת ההדרכה
הת איפור, כללי בעור, עצמי פול

ל חדשים רעיונות צבעים, אמת
 איפור קוי וערב. בוקר איפור
ל אישי ייעוץ וכן ולחורף לסתיו

אינדיבי ואיפור טיפול התאמת
לפניך. דואלי

ה את בהצלחה למסיימות
להצ אפשרות גם תינתן קורס,

מקצו יופי ליועצות לקורס טרף
כיו תעסוקה מכן ולאחר עיות
יופי. עצת

 של היופי במרכזי ההרשמה
״לוו״.
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 והשיער,מזין העור בריאות על שומר

ומע השורשים את בויטמינים,מחזק
וגמישות. ברק לשיער ניק

עומניו לבחירתו-זיונול
קשקשים. ולמניעת שמן יבש.לשיעו לשיער

פרוטאין /׳ומפו לוננל
| שרופים׳׳. ״קצוות למניעת ג|  פ

$ הויטמי־ את לשיער מעניק ₪
 הדרושים. והחלבונים נים

 פגוע ״עייף״, בשיער לטיפול
שהייה צביעה, או מטיפול צ
|1 וכר. בשמש ממושכת £ |
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 חסו של איכות מוצו

חשובה הודעה
 דגמי הגיעו ״לון״ של היופי למרכזי
 .1976 — החדש האפנתי האיפור

פרטים. לקבלת היופי ליועצת פני

 המרקחת, נבתי- בפרפומריות, להשיג
הנל-בו. ובבתי בשק״ם

 לכבוד
בע״מ לון

 העסקתי אפשרות על פרטים לקבל מעוניינת אני □
יופי. כיועצת

ם מעונימת אני □ היופי בנושאי בית חוג בביתי לקיי
לתיאום עימי להתקשר אבקש נשים. ל

מתאים. מועד

היופי. יועצת את אלי להפנות אבקש □
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