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ת קוסטטיקה טבעוני
 להיראות יכולה בהחלט את אן השנים, את לעצור כמובן יכולה אינן

הטבעונית. הקוסמטיקה קובעת כך — גילך מכפי צעירה
 בתחום ובעיקר הטבעיים היסודות אל חוזרים אנו רבים בתחומים

 דורות במשך יעילים כה שהיו ״סבתא״ תכשירי אותם — הקוסמטיקה
 דבורים שעוות קרוטן, שמן קלנדולה, סובין, חיטה, נבט שמן :כמו

׳מעולים. קוסמטיקה כתכשירי להם ׳המגיע בכבוד זוכים שוב ועוד,
 וליצור הישן עם המודרני את לשלב ביאה ה״פרפר״ מוצרי סדרת

 ה״פרפר״ מוצרי שבשניהם. הטוב את שימזגו קוסמטיים תכשירים
ופשוט. יומי בטיפול זאת וכל עצמה את לטפח אשה לכל מאפשרים

 שהם כללים מיספר באימוץ גם ׳מותנה הפרפר במוצרי השימוש
וחיצו פנימית בריאות על ׳המושתתת הטבעונית הקוסמטיקה מיסודות

 הצהריים. בשעות השמש לקרני חשיפה ׳מפני להישמר מומלץ כאחת. נית
 וסוחטת מיבשת היא — העור של הטבעיים מאויביו אחד חינה השמש

 חובה המוקדמת. להתקימטותו וגורמת העור מן הטבעית הלחות את
 היומית לפעילותו רבים נוזלים צורך הגוף — מרובה שתייה על להקפיד

 חסר עור העור. ימן אותם ״גונב״ הוא בנוזלים, מחסור וכשמתהווה
גמישות. וחסר להתקמט נוטה אפור, עייף, הינו לחות

— השינה לפני וקל. פשוט הוא ה״פרפר״ במוצרי העצמי הטיפול
 את לנגב צורך אין קרים, ברז במי שטיפה צמחים. בימי הפנים ניקוי

 שוב היום את התחילי להם. זקוק העור במים, השטיפה לאחר הפנים
 הזנה בשמן העור עיסוי — !לנגב לא וזכרי פניך על קרים במים

 הטיפול מומלץ בשבוע פעמיים קרים. במים שטיפה ושוב מצמחים העשוי
 העור את הופך ה״פילינג" דבורים. ושעוות ׳משמרים העשוי ב״פילינג״
 המסכה, — ולבסוף טבעית. ורעננות בוהק לו ומחזיר וחלק לקטיפתי

העור. את ומעדנת מזינה

ו כן לא פשוט, — ה״פרפר״ במוצרי ׳הטיפול עיקרי את בקצרה ציינו

׳מדהימות. שהתוצאות טוענות דבר יודעות
 העשויים פנים מי צמחי, בסיס על שמן :כוללים ה״פרפר״ מוצרי

 ויטמינים אבקת של בצורות מסכות ונוזל, קרם בצורת לחויות מצמחים,
מוכנות. מסכות או בבית שמכינים

נור שמן, :הבסיסיים העור סוגי לארבעת מותאמים אלה ׳מוצרים
ורגיש. יבש מאלי,

ת  מודעות קבל
ם לכל תוני  העי

המערכת במחירי ולבטים בעיות
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