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 שנים לפני באירופה התחיל הכל
 שקטה מהפכה בלבד. אחדות

 מימד יצרה שם, שהתחוללה
 בדמות הדירה, לעיצוב חדש

 גליליים. וילוגדת
ובע צעירה אשה סלפטר, איירה

 באותה שהתה אסתטי, חוש לת
 מיידית והחליטה בפינלנד, עת
 טוב — לאירופאים שטוב מה כי

 הדרך קצרה ומכאן לישראלים״.
 זה המשתקפת הסופית לתוצאה

 דיזנגוף רחוב — ב״סולארויד״
נמ ״סולארויד״ תל־אביב, 282

 איירה הגב׳ של בבעלותה צאת
 לאולם אותנו ריתקה וזו סלפטר,
 עשיר מבחר בהציגה התצוגה
 גליליים וילונות של ומרשים

וורטיקליים.
וילון 1 גלילי וילון בעצם, מהו,

כות בד העשוי וילון הוא גלילי
 הדוחה מיוחד בחומר מצופה נה

 ואינו כביסה דורש אינו אבק,
 המוצמד הוילון בד בשמש. דוהה

במנג המצויד קפיצי עץ לגליל
ה רצוי. גובה בכל לדירה נון

והמו האוטומטי הגלילי וילון
גבו ואמינות איכות מעל דרני,

מאד. הים
 לוילונות היעודים השימושים

 בתי חנויות, בבתים, — גליליים
ספיב ואפילו משרדים מלון,
 מוסיף הגלילי הווילון נות.

ה פנים לעיצוב חדש מימד
 כי תגלו ולהפתעתכם דירה,
 כולה הדירה את לעצב ניתן

 ״סולאחיד״. של המיוחד בסיגנון
 — ״סולארויד״ של ההפתעה
מ אלה בימים ממש שהגיעה

 ורמי־ ,,וילונות הינה — חדל
 עשוי הורטיקלי הוילון קלייה״.

 פשתן או יוטה; כותנה, מבד
 מלון, לבתי אידיאלי קשה. בציפוי
ציבו ומקומות משרדים בנקים,

 הוילון הדירה. לפנים וכן ריים,
 אנכיים מפסים מעוצב הורטיקלי

 מהודר לוילון יחד המשתלבים
 למקומות גם המעניק ומרשים,

 ואסתטי. יוקרתי מימד ציבוריים,
 לכלוך, דוחה הורטיקאלי הוילון

 תח־ מכל ומשתלם דוהה, אינו
היומין״. ״עתיקי ליפיו

זו הוילונות מחירי כסולארויד,
ה רגילים, לוילונות יחסית לים

 מלאה. והתמורה קלה הרכבה
 דיזנגוף כסולארויד להתראות

תל־אביב. ,282
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ם, מבחר קי קי ארנ ת עור תי תנו מ  ב״מיני" ו
״ וב״מיני ב סי לו ק ס ק א

 אבל זה, על חשבת לא אולי
 כלפי עצמך את מציגה כשאת

ב חלק נוטלת כשאת או חוץ,
 הוא הארנק שונים, אירועים,

 שלך. הביקור כרטיס בעצם
אקסק כאלה, ביקור״ ״כרטיסי
 מעולה, ובאיכות בלבד לוסיביים

 אקסק־ וב״מיני ב״מיני״ מצאתי
ב הארנקים חנויות — לוסיב״

 הוד) (פסג׳ 101 דיזניגוף רח׳
 על הדגש מושם ב״מיני״ בת״א.
 ש־ בעוד הארץ מתוצרת תיקים

מוצ — אקסקלוסיב״ ב״מיני
 חוץ, תוצרת תיקים בעיקר גים

לגב ותיקים מקוריות מתנות
רים.
תמ מעודן, טעם לך יש אם
 של מרשים מבחר ב״מיני״, צאי

ו עיצובים בסגנונות, ארנקים
 את נזכיר אם די שונים. צבעים

הצרפ דיור״ ״קריסטיאן השם
אי לגבי מושג לקבל כדי תי,

 כ״כ ״מיני״, של הארנקים כות
ותי ארנקים מבחר לבחירתכם

איטל צרפתיים, אופנתיים, קים
 המקומי. הייצור וממיטב קיים

 אק־ ״מיני של המיוחד הסגנון
 עם אותי הפגיש סקלוסיב״,

 טרם כמותם ותיקים ארנקים
בעיצו שיגרתיים ובלתי ראיתי

 במקצועי עשויים התיקים בם.
והעי חזקה, התפירה רבה, יות
התי מבחר ביותר. מרשים צוב

נשי תיקי צד, תיקי כולל קים,
 מעור. ותיקים אה
הט בעלי הגברים עליכם גם

 לבחירתכם ב״מיני״, חשבו עם,
תיקים, של אקסקלוססיבי מבחר

חגו מעור, בונד ג׳ימס תיקי
 אלה בצד שונים. ואביזרים רות

פס אקסקלוסיב״ ב״מיני תמצאו
 מסוגים מגוונות ומתנות לונים
 אירוע. ולכל שונים

אק זוגי ביקור על דעתכם מה
מק מוכרות ב״מיני״. סקלוסיבי

את תקבלנה וחייכניות צועיות
דרי כל את לספק ותדאגנה כם

ומוצ התיקים בתחום שותיכם...
 די־ ב״מיני״ להתראות העור. רי

תל־אביב. ,101 זינגוף
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ב״אמבר״ מתחילה ליופי הדרך
ע — ״אמכר״ סלון ל ס תי ה מלכו ם לכלות ה תני ח ל  ו

בי טיפול מעניק סי לו ק ס ק בארץ מסוגו ויחיד א
 את לעבור כבר שהספיק מי רק

 ומכיר יודע ,בחייו ■החתונה שלב
 זה. יום של וחשיבותו בערכו

 שלא אחד, מקום רק מכיר אני
 מסוגל אף אלא בכך, מכיר רק

 זוגך, ולבן הכלה לך — להעניק
 ו־ האישי המושלם. הטיפול את

 לקראת ביותר, האקסקלוסיבי
 כמובן !והמדובר נשואיכם. יום

״אמכר״. בסלון
 שבוע בעצם מתחיל הסיפור

 עורכת אז החתונה. כן לפני
 ב־ הראשון הביקור את הכלה

 קוסמטי טיפול הכולל ״אמבר״
הה ויתר כתר התאמת ראשוני

 עצמו. ה״מבצע״ לקראת כנות
 את החתונה יום של בבוקרו
 לבדך... ולא ל״אמבר״. מגיעה

 ב־ לו שתזכי לטיפול במקביל
 טיפול זוגך בן יקבל .״אמבר״
ה במחלקה פחות לא מלכותי
לו. מיועדת

 ואוירה ערבים מוסיקה צלילי
 פניך את יקדמו ממש מלכותית
 את אם ״אמבר״. לסלון בהיכנסך

 בחדר דאגה, אל מעט, מתוחה
 קצף ■אמבט לך ממתין האמבטיה

 בגופך. פינה כל שיפנק צרפתי
 ההתחלה. רק וזוהי
 הגיע זו, מקציפה התחלה לאחר

 תסרוקת, יופי, טיפולי היופי. תור
 מידי אלה וכל ופדיקור, מניקור

 בצהרים מעולים. מקצוע אנשי
 של במזנון לארוחה מוזמנת את

 !זס" 11011x0 1110״ ״אמבר״
 שעת לפני עד ואחה״־צ כמובן,

ה לשלב מגיעה את היציאה,
 הלבשה מלא, סרוק — פיניש

וגימור.
ל אותך העושה החופה שמלת

ב־ להיות הופכת .אמיתית, כלה

ו עצמו. בפני סיפור ״אמבר״,
 ערכתי נאמנה, להתרשם כדי

 של השניה בקומה מודרך סיור
 נשימה עוצר מבחר הסלון.

 לא בסגנונות חופה שמלות של
 במו שם. לי המתין שיגרתיים,

 — הכלה עוברת איך ראיתי עיני
אינדי טיפול — ההלבשה בחדר

 לא שמלה, התאמת של בידואלי
 גם אלא החיצוניים לנתוניה רק

 ולאישיותה. לאפיה
 בסגנון הבחנתי. השמלות, בין

 בסגנון שמלות שוויצרי, כפרי
מודר סגנונות ובמבחר עתיק
ניים.

מ ההלבשה, מחדרי הרחק לא
דג מכינים בה מתפרה, מוקמת

שמ של ובלעדיים חדישים מים
 שנה בכל ל״אמבר״. חופה לות

 לקיץ, — חדשים דגמים נתפרים
ל המי׳ועדים — ולחורף לסתיו

 ניתן אך בלבד, ״אמבר״ כלות
ו אפנה בתצוגות גם לראותם
ה מלכות של גופן על כמובן,

 הישראליות. יופי
 את איישו מעולים, מקצוע אנשי

 זיהיתי ביקרתי. בהן המחלקות כל
וספ ידועות .טלביזיה מאפרות

עבו את עשו וכולן עילית. ריות
 ממש. מחשבת מלאכת דתן,

ה ב״אמבר״ כי עוד, נוכחתי
 ביד יד הולכים והתסרוקת איפור

 הכלה, ואופי הלבוש סגנון עם
 המקצועי הטיפול ובאמצעות

 ״אמבר״, של והאקסקלוסיבי
 חתונתך לקראת — ללבוש תוכלי

 מארי של דמותה את אף —
אנטואנט.

 יופי, טיפולי שעברת בזמן
 בגדים מערכת לחתנך הותאמה

 בחליפות המדובר ואין מרשימה.
 ב־ אלא שגרתיות, ספורטיביות

ש כפי ומסוגנן, מהודר סמוקינג
רציתם.

 להפתיע לי הרשו אלה, כל בצד
 ״אמבר״ סלון נוסף, בדבר אתכם

 עם צעיר זוג שאתם לעובדה ער
עבור תוכנן ולכך לעתיד תכניות

ול לחתן המשולב הטיפול כם
 ניתנים הבגדים כל שבו כלה,
 משלמים אתם בהשאלה. לכם

 לטוב זוכים אך פחות, הרבה
ביותר.

 בן־ ברח׳ ממוקם ״אמכר״ סלון
 תוכלו וטלפונית ת״א. 64 יהודה
 ,237394 :במספרים אליו להגיע

226692.
 הישראליות, היופי מלכות כל אם

 דוגמניות וכן תבל מיס כולל
 ״אמכר״ את העדיפו רבות, צמרת

תתאכזבי. לא את שגם לי האמיני

א!ב1
באמבטיה!

 מותש הביתה הגעתי אחד יום
 למקלחת, נכנסתי להתקלח. ומת

 :אחותי לעברי קוראת ופתאום
 באמבטיה״. זאב !היזהר ״בני

 לבכות. או לצחוק אם ידעתי לא
 באמבטיה... זאב אך פחדן, אינני

 של שמה הוא ש״זאב״ מסתבר,
 וציפויין. אמבטיות לחידוש חברה
 ע״י נעשה להן הציפוי אשר

המיו מיוחדים חומרים תשלובת
 מתבצע הציפוי מחו״ל, באים
 ובאחריות מאוד קצר זמן בפרק

 הרי זאת, מבצע ומי נו, מלאה.
 :בטלפונים הנענה ״זאב״ הוא

 חיפה ,625110 ,938862 תל־אביב
 העבודה של בסי־ומה .526622 —

 וכעת מזאבים, פחדתי לא כבר
עלי ״׳הלוואי לעצמי, חושב אני
כזו״. מקצועית עבודה כם

!בלבד לגברים - יופי
 אליך, .מיועדים הבאים הדברים

 וטיפוח יופי היום, עד אם הגבר.
 כך כל לא מילים לגביך היוו

 כמה להעלות לי הרשה גבריות,
 ובהזדמנות זו, הנחה על השגות
 מועדון בפנייך להציג זו, חגיגית

 בארץ, מסוגו יהיד אקסקלוסיבי
 והמדובר בלבד. לגברים המיועד

 שלמה רח׳ ב״אסקוייר״, הוא
 תל־אביב. 46 המלך

 עסקים בעלי מגיעים ל״אסקוייר״
 המעוגייגים חופשיים ומקצועות

רע על לשמור גופם, את לטפח
היומ מהלחץ ולהשתחרר ננותם
 אקסקלוסיבי במועדון וזאת, יומי.

לכך. שנועד
 סאונה לקבל תוכל ב״אסקוייר״

 מסג׳יס־ מידי כללי מסג׳ פינית,
מ פנים טיפול מקצועית, טית

תס וכן פדיקור ומרגיע, שחרר
פורת.

 ״אסקוייר״ של המיוחדת באווירה
 תרגיש שם, לו שתזכה ובטיפול

 לאדם אט אט הופך אתה איך
 מרץ. ושופע רגוע רענן, חדש,

מ יחיד מועדון העו ״אסקוייר״
 השרותים באופי בארץ, סוגו

 קיים המועדון מעניק. שהוא
הק ולקוחותיו שנים 10 כבר

 ואינם היטב אותו מכירים בועים
 מורשה, המכון עליו. מוותרים

כחוק. ומנוהל מסודר

ל יופי במכון ביקור רעיון אם
 להסס. כה עד לך גרם גבר,

 החלטי באופן לקבוע לי הרשה
 רציני מועדון הינו ש״אסקוייר״

 פתוח ״אסקוייר״ בהחלט. וגברי
 עד 9.30 השעות בין יזם כל

 שלמה רח׳ £500111£ .20.00
מקו הזמנת תל־אביב, ,46 המלך

!לבריאות ,238685 :בטל׳ מות

 רמת האוהבות לנשים
גכוהה לכוש

 רגילים, בדברים מסתפקות ואינן
 נשים חולצות חדש דבר יש

7 0 0 0 ה מארה״ב). (יבוא 1
ה בעיצובן המובילות חולצות
 טוצ׳י העילית, ובאיכותו אופנתי
 ובגוונים רב במבחר מייצרת
ומ צעירות של לטעמן שונים

 ספורט מחולצות החל בוגרות.
קישו עם ערב. לחולצות ועד

תל אם ומטפחות. עניבות טים,
 תחליפי לא טוצ׳י את פעם בשי

 אחרת. חולצה בשום אותה
— נשים חולצות יש

7 ויש 0 0 0 1!
בחנו רק להשיג ניתן טוצ׳י את
 ביותר. המובחרות האופנה יות

 ת״א, 64 מלצ׳ט :סיטונית מכירה
.248150 :טלפון

ת או לקנו טרי  ס
ן סו ח ל ו

ממי סטראו מערכת מחפש אתה
 מרנץ, כמו העולם, יצרני טב

 רמקולים טלביזיה, סוני. היטצ׳י,
 ב־ עצמית. להרכבה קיטים או-

 הרצל, יונה שבהנהלת ״יונהר״
היש ובמחירים אלה את תמצא

נים.
 שיווק היא ב״יונהר״, השיטה

ה שיטה לצרכן, מהיבואן ישיר
 בצד המוצר. מחיר את מוזילה

 מלא שרות לך מובטחים אלה
כפולה. ואחריות
הנ בין לבחור תוכל בנוסף,

 תשלומים לבין 150/0 של חה
 באלה די לא ואם חדשים. 6ל־
 מעבדת פועלת ב״יונהר״, —

 לשרותך. ותיקונים, שחת
 101 גבירול אבן ,ברח ״מנהר״

 בין יום כל פתוח השקם) (מול
 טל. .19.00 עד 9.00 השעות
227435.

*פירסומי אינפורמטיבי־ מדור


