
 מגלה כטעורן־
לחפש נסי אלו־גיים, סימנים

 על הסיכה את
ה הטואלט סולחז סל

 המראה עלולה הימים באחד
 על אדמומית חדש: ספור לך לספר

 בין גירו׳ קטן, פצעו! הפנים,
 תופעה אלרגיה, להיות עלולה זו הגבות.

 מהם, אחד גורמים. מספר בשל להגרם העשויה
שלך. הטואלט שולחן על נמצא אולי,

[390 מוצרי נוצרו בירתהג עבורה
 ססח של הטיפוח תכשירי

 האלרגיות לנשים בעיקר מיועדים
 בעלות נשים למיניהם, לתמחקים

 לאלה פלסטי, ניתוח שעברו נשים רגיש, עור
 נשים וקיצוניים, קשים אויר מזג בתנאי החיות

 ולנשים אותו ומטפחות עורן על השומרות
 החיים תנאי של המזקת להשפעה המודעות

העור. על המודרניים

 להשתמש מדוע
1390 של הטיפוח בתכשירי

 ססח של הטיפוח מוצרי
 בצרפת במפעל ורק אך המיוצרים
 מוצרים הם לישראל, ומיובאים

היפו־אלרגניים.
 למינימום עד המצמצמים מוצרים כלומר,

 בתמרוקים. בשימוש הקשורות אלרגיות תופעות
 מכילים שאינם טהורים מחומרים מיוצרים הם
לעור. כמזיקים הידועים המרכיבים כל את

 י אלפי על נבדקים ססח של הטיפוח מוצר׳
 ויפעלו לעור יזיקו לא שהם לוודא נד׳ עור, סוגי

ולטיפוחו. להבראתו

 לך מבטיחים 1390ב־ אנו כיצד
היפו־אלרגניים מוצרים

*
 כל ססח, של ומוצר מוצר כל

 ארוכה דרך עובר ומרכיב, מרכיב
 חברתססזז לידייך. מגיע שהוא עד

 של המרכיבים כל את קליניות במעבדות בדקה
 לשימוש ופסלה השונים הקוסמטיקה מוצר׳

 הצבעים, וכן שנבחרו המרכיבים רובם. את
 למינימום. עד האלרגיה גורמי את מפחיתים

 במיוחד, סטריליות ייצור דרכי פותחו כן, כמו
לחלוטין. אטומים מיוחדים אריזה וחומרי
 על יודעים שהצרפתים מה וכל אלה כל
 ההיפר הטיפוח תכשיר׳ את לך מבטיחים היופי

בעולם. נמעט היחידים האמיתיים אלרגנ״ם

בושם ללא הם [390תכשירי
 למוצרים הנשים מצד הדרישה

גדולה. היא בושם ללא
 שהבשמים רגישות-משום לנשים

 ולנשים אלרגיות, תופעות כמעורר׳ נמצאו
 משום - אותו ומטפחות עורן על השומרות

 בהם הבשמים עם התכשירים ריחות ששילוב
 מוצלח. שילוב תמיד איננו משתמשת, האשה

לחלוטין. בושם ללא הם ססח תכשירי לכן,

[390 את תשיגי היכן
נמכרים ססח של הטיפוח מוצרי

שבהם. במובחרים המרקחת, בבת׳ ורק אך

אחריות
 אחריות לד מעניקים ססזז תכשירי •
הכלל: מן יוצאת
 חומר או צבע כל מכילים אינם הם •

 מכילים ואינם לאלרגיה לגרום העלולים
בושם.
 מוצר בכל לשימוש האחרון התאריך •

 והתכולה האריזה על ומוצר-מוטבע
היא. גם מצויינת המתייקת

 את, ורק הרמטית ארוזים המוצרים •
לראשונה. אותם תפתחי בביתך,
 על שלך הדרמטולוג את שאלי •
ססח. מוצרי

 היפו־אלרגניים טיפוח מוצרי
בושם ללא

ר היבואן: ש  בע״מ סרייד מ
 בע־מ ושות׳ ה׳ימו פ. המשווק:

ג97$2טל: ת׳יא (6 הרנבת וחי
הבריאות משרד ברשיון

נוסף? במידע מעוניינת
הסבר. אליך ונשלח הרצ״ב התלוש את שלח׳

לעוד
 !ישראל! 800
 בע־מ ושית׳ ה״מן פ.י.
תל־אביב נ,6 הרכנת רוז׳

 נוסף, הסבר חומר אלי תשלחו אם לכם אודה
,800 מוצר׳ על

:המרקחת בבתי סס* מוצרי את להשיג ניתן זה בשלב
 מרכזית. תחנד, רמת־אגיב. צפון. עממי. נוה־אביבים. נוח. מיכלין. מושנזון. המדינה, כיכר יהודית. המכבי. יהודה דיזנגוף. ברק־עופר. בן־יהודה. בני. אבן־גבירול. :תל־אביב

 פתח- תרופה. הדסה. נתנלה: רמודהשוון. רמת־השרון: קימר. סופר־פארם. ריבלין. כיכר גולדשטיין. הרצליה: בת־ים. בת־ים: רמת־חן. רמת־גן. השרון. רמת־גן: תרופה.
 רמות־ רמות. נוה־יעקג העמודים. הצרפתית. הגבעה גאולה. בית־הברם. אשר. אופלטקא. :ירושלים אחוזה. :רעננה כנרת. :כפר־סבא הנגב. ברק. :רחובות אסותא. :תקוה

בריאות. :סביו! נבעת שמריהו. כפר :שמריהו גפר סגיטס. :לוד זיווה. :דימונה ירושלים. :כאר־שכע דן. :אשדוד אשכול.
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