
ברעמי והדוגמנית דביר ומיקצועית: חובב

 ממודיס האם
המודה תצא

 מודים. משם תחת רמאדה ׳במלון נוסף מיפגש־אופנד. נערך ׳מספר שבועות לפני
 שבועות מספר יסרק היות גבות, מרימו בארץ האופנה לעולם הקשורים האנשים רבים

פלאש. במפגש 78/77 חורף אוסנת את ׳ולהציג לקינות לבחור סיימו קיודם־לכן
 אין למעשה כי האירוע, ומבצע מתכנן דביר, צבי לי סיפר בגו. דברים שיש מסתבר

 תל־אביבית חברת־פירסום על־ידי בשנה פעמיים הנערך פלאש, בשבוע להתחרות כוונה לי
ידועה.

 להם, רק הידועות מסיבות מפלאש נשרו אשיר יצרנים מספר סביבו קיבץ הוא
 את הציגו שם בבית־מלון, ימים לשלושה נקבע מושבם מודים. השם תחת והתקבצו
 דבר מאד, המבצע הצליח דביר צבי של ׳לדבריו מסלול. ׳ובתצוגת בחדרים אוספיהם
שנערכו. בהזמנות, המשתקף
 בקשר לשאלתי הנלהב. המארגן על־ידי שהוזמנו ' קניינים יהיו המבקרים רוב

״איני תחביב. במיסגרת אצלו הדבר כי דביר צבי השיב האירועים באירגון לכישוריו
 רוצים וכולנו רווח למטרות המיבצע את מארגן שאני כיוון פלאש בשבוע מתחרה >

 אחרים מיצרנים אמר. בלבד,״ יצרנים שמונה קטנה, תשאר המיפגש של שהמתכונת ׳
מהאירגון, מאד מרוצים והם פלאש של התצוגה מתכונת את להחליף בדעתם שאין הבנתי

בירירה. אין שילמודיס כך
 כדי למיפגש ממיפגש רגליהם לכתת שוב עתה יאלצו הגדולות הרשתות קנייני

 את אחת קורת־גג תחת לקבץ הצליח פלאש שמיפגש אחרי וזאת קניותיהם, לערוך
בארץ. האופנה יצרני רוב

בגלל זה, בעניין להגיב כלל מעוניין היה לא פלאש, מיפגש מארגן שטיר, דובי

..מוד׳ס׳ בתצוגת אמיר שלומית דוגמנית
 אפשרויות עם גדולה חברת־פירסום מייצג הוא כי אמר פנוי ברגע הרבים. עיסוקיו

 וותר הרבה במפגש המשתתפים ליצרנים תורמת חברתו וכי הפרסום, בשטח וידע
 המייפגש קשור כן בילתי־ימקצועית. בציורה המאורגן מיפגש מאשר פירסומית מבחינה

 לרגל עולים ובעליהן איילת, ועד ימת קטנות חנויות עם השינה כל במשך שוטף בקשר
קניותיהם. את מסכמים הם שם בשנה, פעמיים זה למיפגש

לדוות: כדאי .
 עצמו את המכבד ׳בינלאומי אופנאי כל

 מישקפי- של חדש ומובחר שנה מדי מוציא
אבי הפכו ׳שומיישקפי־השפיש ׳מסתבר שמש.

ל אוי ובלעדיהם דבר, לכל אופנתי זר
נראות. שכך עיניים

 לכן שיונים, ויהסיגנ׳וינות עצום המובחר
ה משקפי תפסו בארץ קשה. כה הבחירה

המ אשה יוכל כבוד, מקום דיור של שמש
 זוג בארנקה מאכסנית עצמה את כבדת

לאו. או אותה הולם הוא אם יבין זה ■י

 מפלסטיק שמש במשקפי נם מוצף השוק
שו הנשים אולם מפתות. ציוריות בעילות

 העיקרי תפקידם כי קרובות ׳לעיתים כחות
מפני העיניים על לחנן הוא המשקפיים שיל

השמש.

 משקפי להרכיב מקפידות הדוגמניות
מיו מיצמוצי־עפעפיים, למנוע כדי שמש
 שמתחת באיזיור לקמטים חגורם דבר תרים

לעיניים. *׳

 לבחור יש המשקפיים זגוגיות את
 יעילה כהה שזכוכית ההנחה בקפדניות.

 לערבב אין וכלל. כלל נכונה אינה יותיר
 זכוכית לבין מסננת פילטר זכוכית בין

מס חומר מכילות פילטר זכוכיות מוצלת.
 אולטררדסנול מקרניים העין על המגן נן

על- מסינוור מגינות וכך אדום ואינפרא

ונשים מישקפי־שמש על
 מלוטשות להיות העדשות על :לב שימי מבלי יותר בהירות קרניים של קליטה ידי

ב־ ראש. באב להיגרם עלול אחרת היסב, הראיה. טיב על להשפיע

״דיור של חדשים מישקפי־שמש

י ורל מישקפ נ
 המומלץ העדשות גוון התיכון הים ארצות

 מצבעים להמנע ויש אפור, יאו ידוק הוא
׳כחול. או ורוד כמו

 משקפי- נוסח מדי, גדולים ׳מישקפיים
 על סימנים משאירים דיור, של הפרפר

 כלפי והממיר הולך שצבען עדשות הלחיים.
יותר. מיסתוירי מבט מקניות מטה


