
 החוש השיער תכשיר שר יעילותו
בספק עוד מוטדת איזה 7 ־ שי/ט

ם זוג ע״י שפותח החדש התכשיר טורופטי  לשוק חודר נ
גדולה בהצלחה

\

 ב־ הוחל מאז שנתיים לאחר
ה השיער תכשיר של שווקו

 כבר ניתן ,7שי/ט־ מהפכני
 בין העצומה בהצלחתו להווכח

צרכניו. חוג
 ה־ זוג ע״י פותח התכשיר

 פכט־ וזאב אסיה נטורופטים
 של מעמיק מחקר לאחר הולט
 של השפעתם על שנים עשר

 שרשי על מסויימים צמחים
 יצא פכטהולט זאב השיער.

 בכוחם אם כי ההנחה מתוך
 לרפא מסויימים צמחים של

 נעשה שהדבר כפי — מחלות
 ההיסטוריה שנות אלפי מזה

 שחייב הדין מן — האנושית
ל הכח גם בהם אצור להיות
 השיער שרשי של בעיות שרש
 הגוף של אורגני חלק שהוא
 המקורות מאותם מזונו ויונק

על המחקר ואמנם עצמם.

 הילולים, פרי עשה 7שי/ט־
 צרכניו. כל כיום נהנים ממנו

 הורכב אשר 7שי/ט־ התכשיר
 ),1־161־88( צמחים טהרת על

קשק מסלק שורשים, מחזק
 ועוצר שומן־יתר מרחיק שים,
נת שיער. נשירת סביר בזמן
 מאת דיווחים מספר אף קבלו

 כי 7ב־שי/ט־ המשתמשים
 או הוקלו שלהם הראש כאבי
פסקו.

 לפי כנראה, להסביר, ניתן זאת
 בכך התכשיר, ממציאי השערת
 חדר בתכשיר הצמחים שלשד
ו הקרקפת נקבוביות מבעד
נב התכשיר שעשה. מה עשה

הברי משרד ע׳׳י ואושר דק
 הנטורופטים הממשלתי. אות

 דואגים פכטהולט וזאב אסיה
 להשיג כדי כי לציין, להקפיד
להתמיד יש ממש של תוצאות

 מומחה ההוראות. לפי בטפול
 עולמי שם בעל לדרמטולוגיה

 התכשיר את חקר אשר בשטחו
 מ־ שסבלו אנשים כי גילה

מגי שיער ונשירת סיבוריאה
 פעולתו על קצר זמן תוך בים
 שלא לאחר וזאת 7שי/ט־ של

 סוג מכל טפול על כלל הגיבו
אחר.

 הכטהולט זאב : חשוכה הערה
שאיב קרחת כי ומדגיש חוזר

 שיערה שרשי את לחלוטין דה
 לגבי אך — תקווה לה אין

 ״גוססים״ עדיין ששרשיה קרחת
 קיימת חייהם, על ונלחמים
 7השי/ט־ כי גבוהה סבירות

 להם. להועלי עשוי
 בתי־המר־ בכל להשיגו ניתן
וב בארץ והפרפומריות קחת

 בוקי־בן־ ברח׳ המכירה מרכז
ת״א. ,282486 טל. ,17 יגלי

סטריאו 1א.1ב־. נדאיח הוצאה
 ומערכות עצמית להרכבה מערבות

שלמות ם מו קי ס עו ה ל ק סי מו ב

 סטראו מערכת על חלמת תמיד
 מערכת איכות, עם עצמה, עם

ה תמיד נכון, אבל... לעניין.
 מתחת מעט היה שלך תקציב

הש מרקיעי הסטראו למחירי
לי רבבות כיום יש למי חקים.

כ גם מהמותן, לשליפה רות
המוסי חיי בטיפוח שהמדובר

קה.
^ . ־  אליך, פונים סטראו 1ב
עצ להרכבה קיטים בסידרת

ה מדגמי מעט רק נמנה מית,
סט־ המצויים יוקרה

8. טלווקס, :ראו יוניק, ,0.
 אלו, קיטים .,7.^8. ספקטרה,

 לשילוב אפשרות גם כוללים
 יצרנים. מאותם טיונרים

 ן.£.4ב־. מצויים לזאת פרט
0 פטיפונים סטראו £  (גם 0

8.עצמית). להרכבה 8  גררח, ,8
 ואלקטרו פירלס של רמקולים

 מגנטיים וראשים אקוסטיקם,
להא למה אבל אמפייר, מסוג

^ן.£. ריך  תתרשם סטראו ב־.
 המגברים של הדגמה ממערכת
 מהר, וחיש מיידית, להשוואה

 המשמעות מהי להבחין, תוכל
 סטראו מערכות של האמיתית

״קי של ומיכולתם איכותיות,
 סטראו כמערכות לתפקד טים״
באי לפגום מבלי דבר, לכל
כות.
 ל־ ידאגו סטראו, ^.1£ב־.

 המערכת את עבורך ״תפור״
לדרי בהתאם : לד המתאימה

 השונות. ולאפשרויותיו שותיך
1£ב־. המרכזית המטרה . \ 
 רצון של מירבי סיפוק :סטריאו

ש כדאי עובדה, זוהי הלקוח,
בעצמך. זאת תבדוק

1. £ .  בוגרשוב רח׳ סטראו \
 21 עליכם שלום פינת 22

 ב׳) (קומה 286349 טל. ת״א,
 שישי וביום 20—10 רצוף פתוח

להתראות. .15—10

ת ל בי הי א  ה
גידי של

 יצטייר מיד !אהיל נאמר בוא
 בדירה כלשהו אהיל בדמיונך

ה על המאהיל אהיל כלשהי
מאוד. פשוט אור,

תמו מצטיירת בדימיוני, אולם
 ונאה צעירה דמות שונה, נה

 דימיונה, פרי אהילים המעצבת
מע יפהפים דקורטיבים אהילים

אומן. ידי שה

האיכות ־ שתו ביותו החזק ..הנשקלהב־
ת דיג ספורט גס לנשק/ בנוסף ג״להב״ מעתה או חנ מ ו

 גידי בשם מוכרה דמות אותה
ה ״בית של בעליו היינה דיל,

או שברמת־גן. גידי״ של אהיל
 פינת (מודיעין חמד פינת תה

 בחנותו המעוטרת )45 הרואה
 מימד מוסיפה דיל גידי של

 בזכות הדירה לעיצוב חדש
גידי. של הנהדרים אהיליו
 את המעצב דיל, גידי כאמור,
 לתפארת, ידיו, במו אהיליו
 מ- אהיליו חומרי את מייבא

 ד,שנ- בדי את לדוגמא ארה״ב
 ה־ את ואפילו המשי את טונג,

טו חוץ שתוצרת (לא פיברגלס
 חומרים פשוט אלא יותר, בה

לא- מיוחד נופך נותנים אלה

 האהיל בסיס גידי). של היליו
 עץ. או קרמיקה מנחושת, בנוי
 מאביו זו אומנות שלמד גידי

 ״דיל״ של (בעליו דיל מרדכי
מב בחולון) 10 וייצמן שבכיכר

 של שברצונו אחיל כל גם צע
 לא־ מבד־וילון אפילו הלקוח
שמיש.

 ממש זה 7 המחירים לגקי ומה
 מאד נמוכים המחירים צחוק,

 מייצ־ שגידי הפשוטה מהסיבה
בעצמו. רם

 של האהיל ל״בית לקפוץ כדאי
ה המבחר מבין ולבחור גידי״
די לאופי שיתאים אחד עצום,
 האהיל ״בית של כתובתו רתך.

 רח׳ ברמת־גן, הינה גידי״ של
 מודיעין), (פינת 45 הרא״ה

.731728 טל.

 הדברים מן הינו אישי נשק
ל הקרובים ביותר, הרגישים

ב לכן בהם, המשתמש פרט
 אחר, דבר מבכל יותר נשק

והאמי היעילות מכל חשובים
 ורמת האיכות כך ומשום נות

השירות.
 את בישראל מייצגת ״להב״,

בעו היריה כלי יצרני מיטב
 הנשק כלי מיגוון בזכות לם,

מסו השירות, וטיב שברשותה
אי תשובה לספק ״להב״ גלת

 כמו האישי, לבטחונך דיאלית
 למטרה בקליעה לעיסוק גם

וציד.
 את באלה, אמרה לא ״להב״
ל וההוכחה האחרונה המילה

 חדשה מחלקה פתיחת הינה, כך
 ומחנאות. דייג לספורט,

בעי נמצא ממש, אלה בימים
במס מיוחד מיבצע — צומו
 קניית על הנחות, ניתנות גרתו
 — ואביזרים תחמושת נשק,

 הנחות וכן הנשק במחלקת
 המחלקה מוצרי על מיוחדות
 לך סיפקה ״להב״ אם החדשה.

להגנה קולעות תשובות כה עד

ל לקליעה או לציד עצמית,
תת לא כי לך מובטח מטרה,

במס החדשה, מהמחלקה אכזב
 שרצית כל את תמצא גרתה

ומחנאות. דייג ספורט, בנושאי

 של הקרקע בקומת זאת כל
 28 פתח־תקווה בדרך ״להב״

מ־ ברציפות הפתוח תל-אביב
שישי ובימי ,08.00 — 18.00
מהנה. בילוי .08.00 — 14.00

 ובטיחות לבטחון הבינלאומית בתערוכה ״להב״ תצוגת
המזרח ביריד

ת ט א שטיחי□ על שבבירסוט■□ ה
שטיחים צרכני ציבור על ם שטיחים ייצור באיכות להכיר ה מיי קו מ

השטי ענף הדיעות לכל כיום,
 לציבור ביותר, פרוע הינו חים
 היבוא, בשטיחי שליטה כל אין

 של מחירו מהו יודע אינו
 פיקוח אין אמיתי, יבוא שטיח

גרו שירות תנאי המחירים, על
 וכהנה. כהנה ועוד עים

ב צועקים למיניהם השטחנים
 ש־ ,ענקיות פרסומת כותרות

 השוק״ את שוברים ״הם
לצי חינם״ שטיחים ו״מחלקים

 אחרונים). פרסומים (ראה בור
 מתפרסמים תמיד דווקא לאו

 סוגי ו/או האמיתיים המחירים
 נמצאים לא שכלל השטיחים

 לא כלל אלה לשטחנים בידם.
אינפור לציבור למסור איכפת

 במחירי אם מדוייקת לא מציה
(שלעי בסוגיהם אם השטיחים,

 ואם קיימים) לא כלל אף תים
על זאת, וכל השירות, בתנאי

 לב תשומת את למשוך מנת
הציבור.

 לרכוש למה י להסתכן למה
 למה 7 אב ללא ״שטיח־יבוא״

לצ למה 7 ־מופרז מחיר לשלם
 לא שכלל שירות לתנאי פות

יצרן ישנו כאשר 7 קיימים

 בשמו אפילו ״צבר״ שטיחים
 מחיריהם שטיחיו, על כאשר
 וכל חמור, פיקוח חל וטיבם
 על הוא להקפיד לו שנותר

ללקוח נאותים שירות תנאי

כר ״שטיחי היצרן הוא הלא
 אפריים מר עם נפגשתי מל״.

המכי מנהל לשעבר שטאובר
 וכיום ״מרבדי־כרמל״ של רות

 שברחוב ״פרוס־לי״ של בעליה
.218 דיזינגוף

 למצוא ניתן בה ב״פרוס־לי״
ובעי כרמל משטיחי ורק אך
 ניתן לקיר, מקיר שטיחים קר

הדב של באמיתותם להיווכח
ה בתחילת כתבתי אותם רים

 סאן- :מסוג השטיחים כתבה.
 מדריד, קומראן, צפת, רמו,

(המומ וגלבוע לונדון וינדזור,
 ומשרדים) ילדים לחדרי לץ

 ונוספים שונים רבים וסוגים
 דגמים ביניהם צבעים, במבחר

 כולם ל״פרוס־לי״, בלעדיים
 ״שטיחי־כר־ על־ידי מיוצרים

 למחירי האחראית היא מל״,
שטיחיה על וכאשר השטיחים,

ושי איכות טיב ביקורת יש
 מ־ נעים השטיחים מחירי רות.
 למ״ר ל״י 610ל־ ועד ל״י 285

 החברה של מומחה כאשר
במקום. בו מקצועית מייעץ

 במיבצע 7 לשירות דוגמא
ל זו כתבה מפרסום שיערך

 יזכה הקרובים השבועיים משך
 בהתקנה, זו כתבה קורא כל

חי ובספים בהובלה, בהדבקה,
 בכל והמדובר כסף, אין נם

ב ימכרו כמו־כן הארץ. חלקי
בי (עודפי קופונים זה מבצע
 וכל מיוחדים במחירים צוע)

 שלמה לדירה שטיחים המזמין
 לשטיפה (מכונה שמפונט יקבל

 ל״י) 590 בשווי שטיחים וניקוי
 כאמור מקיימת זה מיבצע

 דיזנגוף שברחוב ״פרוס-לי״
 ניתן סרטים בדבר ת״א. 218

.234919 / 229154 לטלפון לפנות

 הגנרלים
הגירים של

■ר נדל־־* ג׳
 הגידים סוגי לבל כמומחים

 משה את הכרתי האוטומטים
 ביניהם עובדיו, וצוות סלמה

 עובדיו וצוות משה אחיו. שני
לקו את משרת גיר בג׳נרל
 ולרגל באדיבות ביעילות, חותיו

ב אף ג׳נרל־גיר של פתיחתו
 ביותר. נמוכים מחירים

 בג׳נרל מהימנות? לגבי ומה
 הגיר פירוק את מבצעים גיר

יו זו בצורה הלקוח, בנוכחות
 במקום בו מיידית הלקוח דע
 שייא- הסופי התיקון מחיר את
ל ובאחריות כיום־יומיים רך

 ק״מ. 10,000ל־ או שנה חצי
 את אף בודקים גיר בג׳נרל

ה הרישוי מבחן לקראת הרכב
 ומכירה קנייה לקראת או שנתי׳

 את כסף. אין חינם זאת וכל
 לפגוש ניתן עובדיו וצוות משה

 ,62 פ״ת שבדרך בג׳נרל-גיר
 טל. המי־ומי. סטקיית מול

להתראות. .31131

1


