
גודל איזה
 לף הנוח הוא טמפון של

ביותר?
 ונוח קל ולכן, משפתוו קטן בה או־ טמפון

 גופר לתור נכנס 0.נ!. טמפון בארנק. לשאתו
 י נקיה הנשארת אצבע בעזרת שניות תור בקלות

 מהם להפטר צורר שיש עזר אביזרי כל ללא
השמוש. לאחר

מיני. 0.13. — בלעדי חידוש
 מיני טמפון 0.פ. של האחרון הבלעדי החידוש

 ולנשים צעירות לנערות לבתולות, המיועד
 כושר מיני, 0.1לטמפון.נ מועט. דימום עם

:האחרים 0.1לטמפוני.< כמו ענק ספיגה
 הנשים למרבית :נורמל

רב. דימום עם לנשים :ואקסטרא

בעולם, ביותר והבטוח הנוח ,0.1טמפון.<
 וחפשית משוחררת הרגשה לר נותן

 קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365
 לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני חצאית והדוקים,

מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל,

טמפונים 40 של חהבונית אריזה !חדש

ק פרסום מלני

 הספיגה כושר בעל הטמפון
בעולם הטוב

מציגים: פלץ הפקות-דגי מד
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חדשה יחיד בתכנית
קולית ולהקה תזמורת בלווית

דניגוספריד של בניצוחו
יצחקגרציאני מוזיקליים: עיבודים

אביב תל־ לתושבי
 .9.00ב־ 24.9 מוצ״ש החייל״, ״בית
 .9.00ב־ 2.10 א׳ יום החייל״, ״בית

חולון
.9.30ב־ 23.9 ו׳ יום ״רינה״,

ירושלים
.9.00ב־ 27.9 ג׳ יום ירושלים״, ״תיאטרון

יפעת קיבוץ
 .9.00ב־ 28.9 ד׳ יום התרבות, אולם
 .9.00ב־ 29.9 ה׳ יום התרבות, אולם

.9.30ב־ 30.9 ו׳ יום ״חוף״, — חדרה
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 באמצעותנו שהכירו
לנישואין ונרשמו
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הפרסים סך
ל״׳ מיליון 4-8
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