
הסיור. סיום עס וולה מנזנכ״ל שקיבלו הזרים עם המלכות :בתמונה והתהליכים. השלבים כל אחרי ועקבו והשיווק הייצור אגפי בכל ביקרו המלכות

ש לזכות כיצד יודעת את האם ב
 ״ווזה״ במסעדי עוברת ומטופח, בריא יפה, בשיער דזכות הדיו

 באו אשר ישראל, של המים מלכות :וספת, פעם נוכחו, בכך בירושלים.
 ״וודה״ מפעלי * ״וולה״ ממלכת הירושלמית, ממלכת־היופי את לפקוד

 השיווק אפשרויות את שיגדיל ומרווח החדש למשכן עוברים בירושלים
ז הישראלי לגבר ״וולח״, כשם חמים, מלכות מציעות מה * והייצור

 מייצרים ״וולה״, אינטרקוסמא במפעל
 כיום המצויים השיער תכשירי מיטב את

 ועד שמפו ממיני והארצי, העולמי בשוק
 וממינים שמים מסוגים שיער לצבעי

שונים.
 ב״ממלכת מלכותי ביקור נערך מכבר לא

הירושלמית. היופי״
 ״העולם בחסות שנבחרו המים, מלכות
 זאת בירושלים. ב״וולה״ ביקרו — הזה״
 נוהגות היופי מלכות כל לפיה מסורת היא

ישר את שהציב בית־החרושת את לפקוד
 היופי תעשיית מפת על לראשונה, אל,

העולמית.
מה וכמובן זוהרות החינניות, המלכות

 נתקבלו ושופע, בריא בשיער מכל, שחשוב
 ״וולח״, של והדינאמי הנמרץ המנכ״ל ע״י
 ביקרו הם ובמחיצתו בראון, מיכאל מר

המפעל. אגפי בכל

״וולח״ כמו אין
ה על שמחתן את הסתירו לא המלכות

 סוד זה הרי לדבריהן ב״וולה״. ביקור
 הופעה על לשמור שרוצה מי לכל הידוע

 .״הדרך וולה״. כמו ״אין כי מרשימה
 ״עוברת — היפהפיות אמרו — ליופי״

 וולה״. תכשירי ובאמצעות השיער דרך
 המלכות כי ״וולה״ לאנשי התברר וכך

 לשימוש המדריך רזי בכל ביותר בקיאות
שהוא המדריך, ״וולה״. בתכשירי נכון

 ההדרכה מחלקת ע״י תוצא במינו, יחיד
ה שיער כי קובע הוא ״וולה״. חברת של

 בעיצוב החשובים הגורמים אחד הוא ראש
 ולכן אדם, כל של והמראה האישיות

 ובריאותו. יופיו על לשמור מאד חשוב
 הטבע, מתנת רק אינו ובריא יפה שיער

 יותר אלא המים, מלכות העידו ועל־כך
 וטיפול טיפוח של תוצאה הוא מכל

צביעה, חפיפה, :הכולל ושיטתי שוטף
ותסרוקות. תספורות

 השיער מדריך מהו
ז ״וילה״ של

 ובריא יפה שיער של ה״סודות״ כל ואמנם
 ״וולה״. של החדש במדריך מפוענחים

 חידושים בו ומפורטים מידע בו מרוכז
 שנים מזה שוקדת העולמית ״וולה״ אשר

 מיליוני להם, הודות ואשר, פיתוחן, על
 את לה חבים העולם ברחבי וגברים נשים

 המרשימה. הופעתם
: ה^אים הפרקים את כולל המדריך

תכ קשקשים, נגד טיפול ושמפו, חפיפה
ו בשיער טיפול ולגיוון, לצביעה שירים

 וולה השיער, לייצוב תכשירים טיפוחו,
 אחרים. קוסמטיים ותכשירים לגבר,

 חפיפה מהי היתר, בין מוסבר, במדריך
קש מהם או אותה, עורכים וכיצד נכונה
 סודות מהן או בהם, נלחמים ואיך קשים

 השיער. של הנכונה הצביעה
 של הפופולאריים התכשירים כל נסקרים
לייפפון ניאופון, שמפוני :כמו ״וולה״

 שמן לשיער מיוחדים שמפונים ואייפון.
ה צבעי קריזן. וולה-מד, כמו ולקשקשים

 קולסטון, ״וולה״ של המעולים שיער
 הטיפול תכשירי שמפו. וקולור בל-ליידי
 אציד, קרויטר לייפטקס־בלזם, והטיפוח

ה הייצוב תכשירי וקולסטרל. זן וולה
 ו־ וולה־פורם אלגן, אינפורם, מהפכניים

 ► קוסט־ תכשירים וולה־פלקס. הספריי
שיער להסרת משחה דפילטור, :טיים

 ולגוף לפנים עדין קרם וולה־מין מיותר,
וכר.

גבר, אתה אם :אומרות המים מלכות
 וולה בסידרת השתמש תוכיח, בבקנוה אז

לגבר.

►

 מפעלי של והפעלתן המוכשר המנכ״ל
 3 עם בראון, מיכאל מר בירושלים, וולד.

ה ביתה בפתח החינניות, המים מלכות
 בצפון ומוקם ההולך החברה, של חדש

 במזרח־ ממוגו הגדולים מן ויהיה ירושלים,
התיכוג.




