
 סיסמא, רק זו אין העולם׳/ את שכבש הקטן ־׳הטמפון
 ביותר הנמכרים הם או־בה, טמפוני !עוברה זוהי

ת ברוב ת נשים ויותר יותר תבל. ארצו  מכטחן נותנו
א או־בה, בטמפון ח הטוב, הקטן, הטמפון שהו  הנו
בעולם. ביותר והבטוח

 מבטיח בעולם הטוב - הספיגה כושר
מוחלטת אטימה

 הוא כבוש גפן צמר העשוי או־בה, טמפון
 טמפון לאף שאין ענק, ספיגה כושר בעל

ם אחרים, טמפונים לעומת אחר.  המתארכי
 עם מתרחב או־בה הספיגה,טמפון עם

א ככל לכן, הספיגה.  יותר, סופג שהו
 הנרתיק פתח את יותר טוב אוטם הוא כן

דליפה. או תזוזה כל ומונע
 טמפון טבלי בעצמך: זאת נסי

 כוסות בשתי אחר וטמפון או־בה
 בכושר ותווכחי נפררות מים

 טמפון של המצויין הספיגה
או־בה

 מתאים או־גיה ןטמפו
.הפנימי האנטומי למבנה

בשמיש ונוח לק טן,ק הוא
 ע״י ופותח תוכנן או־בה טמפון

 כך מומחים גינקולוגים צוות
 הנרתיק תוך אל עמוק שיכנס
רגישים, עצבים אין בו לאזור

 אי להרגשת או לכאב הגורמים
 העגול, הראש עם המיוחר, מבנהו נוחות.

 ־ אצבע כעזרת שניות תוך להכניסו לך מאפשרים
א הנשארת לל ה!- קיי  כמוליכים צורך כל נ
 להפטר שיש פלסטיק או קרטון העשויים ואביורים

השמוש. לאחר מהם

או־בה, ןטמפו
ספיגה דרגות 3וב־ גדלים 3ב־ היחידי

ת הנשים כל לא  ובכמות גופן במבנה דומו
 היחירי הוא או־בה טמפון החרשי. המחזור בעת

 דבר ספיגה, דרגות וב־ג גדלים 3ב־ המיוצר
 הררוש. הטמפון את לעצמך להתאים לך המאפשר

 הנשים למרבית - נורמל או־בה
 כעיקר רב, דמום עם לנשים ־ אקסטרה או־בה

המחזור. של הראשונים ׳ביומיים

 מיני או־^ה הבלעדי והחידוש
 לבתולות לנערות, במיוחד הותאם אשר טמפון המיני

 של האחרונים בימים מועט(בעיקר דימום עם ולנשים
 למניעת בגלולות המשתמשות נשים אצל המחזור

 מיני או־בה עם הריון).
 בקרום לפגיעה חשש כל אין

 קטן כה שהוא ביוון הבתולים
 בקרום לפתח בדיוק ונכנס

הדם עובר דרכו

 ופועל במחזור יום חוסך או״־בה ןטמפו
 סופג או־בה טמפון טבעי בדאודורנט

 חוסך הוא לכן, הרחם מן צאתו עם מיד הרם, את
 טבעי שבאופן ביוון החרשי, במחזור יום לך

שה שעות. 24 במשך החוצה דרכו את הדם עו
ש צריכה אינך  רם המחזור. בימי מריחות לחשו
 האוויר עם מגעו רק ריח. וחסר נקי הוא הווסת

 עם הרם מגע מונע או־בה טמפון הריח. את יוצר
ריחות. המונע טבעי בדאודורנט משמש ולכן

או־בה עם הייחפשייה
שי המחזור שימי העובדה על פעם חשבת האם  החד

או ימים 50לכ־ מצטברים תי( שנ  שנים 6כ־ ב
 תקריבי אל חייך!) במשך
ר טמפון אלה. ימים ב  אד

ת לך מאפשר פעילה. להיו
 ימים 365 בחפשיות לנוע

 וארוזים מיוצרים או־בה, טמפוני בשנה.
מטי,בהתאם בתהליך שות אוטו  לררי

 -2הפרמק של ביותר הקפרניות ההיגיינה
רגוני אי תו הבינלאומיים. הבריאות פאו

 ופטריות חיירסים כל או־בה בטמפוני ואי ,לכו
ת לחזי? העלולים ר.לכריאו

 מתבגרת לנערה אם את אם
ו( ם א ת א  ךעצמ א

 חשוב .)בזו., נערה
 זה קטע שתקראי

 לנערה אם את אם
 קל תמיד לא מתבגרת,

 המילים את למצוא לך
ת מו להסביר כרי המתאי

א אשר את לבתך,  לך עוזרים אנו החדשי. המחזור על לרעת צריכה הי
ם את למצוא ת, המילי מו  על לקרוא לה לאפשר או לבתך, זאת להסביר המתאי

י נכתבה אשר ההדרכה בחוברת כתוב לרעת, שעליה כל בעצמה. הנושא י ד י  ב
ה מחלקת במליוני כבר הופצה החוברת בה. או־ יצרני עבור מומחים גניקולוגים צוות ר ב ס ה ה

חיפה 2115 ת.ד. ועוד, יפנית צרפתית, אנגלית, בגרמנית, ;בעולם רבות בארצות עותקים
את אלי לשלוח אבקש תוברהע המהדורה את לך להגיש שמחים אנו החינוך. משרדי בברכת

\ בנרתיקון טמפונים 3 בצרוף החוברת של ת\ ר ב ה חו כ ר ד ה השי. + ה

ש מלאי פלסטי. להלן התלו
השי. בצרוף החוברת בחוזר אליך נעביר אנו אלינו. אותו ושלחי

♦
ה כ ר טן הטמפון א ק ת שכבש ה העולם א

בעולם. ארצות 108ב־ או־בה טמפוני 2,767,000.000 נמכרו 1978 בשנת

ת ב תו .כ

ת ס _____גיל ש שתמ □ מ טמפוני ב
6 ז,!7 א □ !5. ת ל ש שתמ □ מ בטמפוני

 או־בה, את עושה מה
והבטוח הנוח הטוב, לטמפון

בעולם? ביותר

פרסומאים וושווד אלעזר

217669 הזה העולם


