
 את המרעידים חשמליים מכשירים בעזרת
׳סגוף. !העצבים מרכזי

 משלייה תאים
אשה של

 הנמצא שלהם, הגדול הקוסמטי מכון ^
 27 של שטח פני על זהמשתרע בקאן, •
 טיסנים ממוקמים מרובעים, מטרים אלף

 מיגרשי- ,ודשאים גינות המוקפים ענקיים
 אנשים !באים לכאן וברינותחשחייה. טניס

 תיקווה. מלאי כשהם ימים, שממר, בן לטיפול
 —בעשר לפחות צעירים ייראו בצאתם כי

 סח־ לשלוש מתחלק המכון שנה. עשרים
 בבעיות לטיפול מחלקה :לקות־מישגה

 הפנים בעור קוסמטי לטיפול !מחלקה השיער,
בריאו לטיפול — שלישית ומחלקה והגוף,

 הכניסה ׳בדיקות גם נערכות שבה תי,
למכון.

 המגיע לקוח אקספהיטו, הד״ר לדברי
 בדיקות 240 בת סידרה תחילה עובר למכון

 ושונד סוכרים דם, שתן, !בדיקות הסוללת
ורעלים. !נחלים הפרשות נים,

 רופאים, 17 על־ידי מתבצעות ״הבדיקות
 הוא אחר,״ בתחום !אחד כל המתמחים

 השיטה שיטות: בשתי מתבצעות ״הן מספר.
 על המתבססת הסינית, והשיטה המערבית

 למעשה שהן ׳בגוף שונות נקודותרלהיצה
 הגורמים ׳נבדקים כמו־כן מרכזי־העצגים.

ולהתבלותו.״ העוד להתקמטות
 לשלב עוברים האבחנה ■קביעת אתרי

 הוא וגם טיפול הלקוח מקבל שבו שני,
 כולל ראשון ׳שלב ושלגים. במספר מתבצע

 הומר המכילות אמבטיות, בעזרת טיפול
 העור לעומק החודרים !ומינרלים צימחי

 הגורמות, הקיימות הפגועות את ומרפאים
 שלב העור. של להתבלותו גם השאר, בין
 מורכבות ׳והן הזריקות, שלב הוא שני

 מצמחים המופקים חומרים של מתערובת
אשה. של משלייה המוצאים ׳חיים ותאים

 אומר העור,״ את מחיות אלה ״זריקות
 שלב הוא השלישי השלב אקס׳פחיטו. ד״ר

 בעזרת ׳נעשה והוא הגוף, של העיסוי
וגו הגוף על־פני זעזועים המפעילה מכונה
והעצבים. הגוף תאי התעוררות רמת

כליות

קיבה

משמשים, בפנים הקיימים הזיעה מרכזיעה הזי [קודח
לי לגילוי אמצעי הבסיסית, השיטה לפי

 ליקוי על מצביעה ברקות הזעת־יתר הפנימיים. האיברים באחד קויים
פנימי, אבר מקביל מרכז לכל בכליות. ליקוי על — הזעת־בעפעפיים ;בכבד

השיטה ממציא
 מתערובת עשויות מזריקים שאנחנו ״הזריקות אומר: טית,
התאים.״ חיי את מחדשים הם חיים, ותאים צמחים של

 אקספוזיטז הד״׳ר הצליח לומר!אם מוקדם
 בארץ. הקצר בביקורו תיקורתיו את לממש

 בקאן, שלו המהודר למכון שב הוא בינתיים
של בכיפור לקוחותיו ■אליו ׳מתייחסים שם

 בזר, למכון וד,הולכת לעיניים, מתחת קמטים
 לעולם חולזדלב, אלוהים. ׳אותה שיביך —
 יהרוג עיסוי שאותו ׳כיון לשם, אשלח לא

המקום. וגל אותו

 שומנים? ואמבטיית עיסויים סמר, בעזרת
 ת׳ד. עד מאל״ף השיטה את ׳אוסר אני

 לא לארץ שהגיע הצעיר הדוקטור עוברה,
רופאים. קבוצת לפני השיטה את הדגים

ו הגיע - נקאן הנעורים לחידוש־ קוסמטי מנון שהקים אחו׳ אקסמזיש ד
בישראל גם רומה מנון להקים העיקרית נשמטות! הרצאות למסע לארץ

ר,סי השיטה על המבוססת מבונה ״זוהי
 זו!אנחנו מכונה ״בעזרת אומר. הוא נית׳״

!ומרפים בגוף, מרבזי-העצבים יעל לוחצים

 מגלים גם אנו שיטה באוהד, השרירים. את
 לדוגמה: כראוי, מתפקדים שאינם אברים
 זיעת־ זיעה. מוקדי כמה קש הפנים באח׳ור

 ליקוי!באחד יעל ומראה !מסויים במוקד קתר
 לקבוע אפשר למשל, בך, הפנימיים. האברים

 ומשהו כי מראה הרקות באחור שזיעת־יתר
ככבד.״ לקד

 למסע- אקספוזיטו הד״ר הגיע לארץ
 אשתו, עם יחד שבועיים, בן הרצאות

 בעת שיטתו את הדגים שעליה לואי׳ז, מארי
קוסמטי יועצות-יופי, חוג לפני שד,״רצה

 גם הוא ביקורו במהלך ■וספרים. קאיות
 ׳שבירוחם, הקוסמטיסת ׳פמעבדוודהיופי סייר
העיק המטרה שכן הדופק, את למשוש כדי
 של אפשרות לבדוק היתד, ביקורו ■של רית

 בישראל, לחידוש־ד,נעורים מבון הקמת
עומד. הוא שבראשו ■בקאן, הממון ■כדוגמת

 גבריאל המכון, מנכ״׳ל ניסה לכך כמקביל
■תכשי ■למסור ■לארץ, עיימו שבא ריבואח,

 שלהם, במכון מייצרים שהם קוסמטיים רים
 בארץ תכשירי-ד,קוסמטיקה שיצרני אלא
נחתמו. טרם וחוזים למתחרים, ששים אינם

 באמצעות נקבעת, עימו ופגקשד, מלכים,
.מראש. ■שבועיים מזכירתו,

או רפואה
ת עיניים! אחיז

השיטה,״ את !וכל מכל פוסל גי
י י /  ה־ מנהל ל׳ורקא, אליהו ד״ר אומר /
 איכילוב. החולים בבית הפנימית מחלקה

 בריא, אדם על מתבצע כזה ״סשטיפול
 לו. מזיק לא שזה בטוח לא !אני ניחא,
 הנמצא אדם כזד, למכון מגיע אם ואכל

 ■כי יודע והוא סברת מחלת ■של בתחילתה
 ואותו מזיק, רק בזה טיפול ובה, ■חולד, הוא

 אשר, לבית־הסויהר. להיכנס עלול רופא
 ומחפשת עוש׳ר השופעת בגיל-המעבר,

כמה למחוק או ׳קילוגרמים ■מספר להוריד

 והיא זו, פשיטה .נוספת סכנה ״קיימת
 ימנעו החשמלי ׳והעיסוי האמבטיות טיפולי
 לגרום העלולה מחלה, הזנחת של הסכנה

 מביא, שוב אני כאן ■לפציינט. רב ■נזק
 בשלבים הנמצא סכרת חולה לדוגמה,

 כזה, פמיקרד, המחילה. ישל הראשונים
 הזנחת ■ועקיב מתאים, טיפול ■קבילת יסמנו

 יאבחנו שיאם בעוד מצבו, יורע המחלה
 יהיה אפשר ראשוני, בשלב המחלה את

 צריך לכך, נוסף המצב. החמרת !את למנוע
ש והיא השובר, עובדה בחשבון ילד,בוא
מתבט רציניות, ■מחילות שיחן ■רבות, מחלות

פגום. בעור אות
 סימנים לתת יכול הפנקריאס סרטן ״׳אפילו

 עצמו על לוקח ׳מווסמך, רו׳פא-עור בעור.
 טיפול ׳על מחליט כשהוא גדולה אחריות
 הרפואה על להתבסס צריך ׳והוא מסויים

לפתור אפשר י- כאלה בעיות המודרנית.

בקאן. הנעורים לחידוש שבמכון הבדיקות מחלקת :מימיןהמנשיוים
בדי 600 של במהירות הבדיקות, תוצאות את נותנים המחשבים

הטיפול. לפני שבגוף האנרגטיות הנקודות אחר חיפוש :ומשמאל באמצע בשעה. קות

 להם שאין ■וקיוסמטיקאים עיתונאים אסף הוא
השיטה את 'ידגים שיבוא ׳ברפואה. יודע

 סרב נאות־מרפא, רשות מנהל טוויג, סמי
 שלדבריו כיוון הנושא, על דעה לחוות

 מינרליים חומרים ■על מבוססת זו שיטה איו
 לשיטות קשר אין ״לנו אקלימיים. ותנאים
 שלנו ^הריפוי ואמר. הסיניות,״ הריפוי
 בתויצ־ וריפוי !מינרליים, חומרים על מבוסס

 שבים אלה כמו אקלימיים מתנאים אד,
המליח.״
 בשיטתו, 'מאמין אקספיז־טי אלן ד״ר

 שלו המכון לצעירים. אפילו עליה וממליץ
המש אנשים 220 ימדי-יום קולט בקאן

 ייראו הטיפול בתום כי בתיקווד, תעשעים
 שמונים בן גבר טובות. ישנים בכמה צעירים

 ימים !תוך ולד,רגיש ׳להיראות יטיל אינו
 כל יועילו ולא ששים, בן בגבר ׳ספורים
 ימים שמונה בן טיפול שבעולם. הגיסים

צר פראנקים 10,000!ל- 5,000 בין עולה
 שלוש או פעמיים למקום שמגיוע ומי פתיים,
 המסתכם לא־מב־טל, סכום בו ׳משאיר בשנה

 עושים לא מה אולם, פראנק. אלף 30בב־
׳והנעורים? היופי למען

■ ורד גילה
■  5 1


