
הפנאי בשעות ״שול״ סנדלי את נצלי

 לדעת של תוצאה היא נאה הופעה
לנוח. איך
 מאיתנו דורש המודרני החיים קצב

 שעות משך אינטנסיבית פעילות
 שאני והפעילות הלחץ ביום. רבות

 אותי לימדו רוב, פי על בהם נמצאת
 את ביותר הטובה בצורה לנצל
 להפגת שלי המעטות הפנאי שעות

 מתח ונפשית) (גופנית עייפות
ועצבנות.

 לגבי פירושם והתרגעות מנוחה
 והגוף: ה״ראש״ של מלא שחרור
 מחוץ יציאה ידידים, עם סרק שיחת
 מגבילים שאינם נוחים ובגדים לבית

בתנועה.
 המנוחה את משלימים ״שול״ סנדלי

 שלהם הקמור המצע המלאה.
 בהתאמה מגולף ל״שול״) (הבלעדי

 בה, תומך הוא הרגל. לכף מלאה
 וכך השרירים את ומרפה מעסה

 העייפות ועייפות. מתח משחרר
 אם הרגל. של בצורתה גם ניכרת
 לה המגיעה המנוחה את לרגל תתני
 בעוד לעצמך תודי צעיר בגיל כבר

שנים. מספר
 ״שול״ סנדלי את נצלי כמוני, עשי
הפנאי. בשעות גם

 מע״מ כולל ל״י 1049 עץ סנדל
מע״מ כולל ל׳׳י 1199מ־ החל עור מראה

אכדיה דן במלון צולם

לרגל שמגיעה מנוחה - שול

ת פניות 03-837775 טל. בע״מ, גדלון — מסחריו
 ,12 הארי "הארי", בי"מ ,23 המלך חזקיהו "הבירה", בי"מ ,14 ישראל מלכי "גאולה", בי"מ צרפתית, גבעה מסחרי, מרכז צרפתית, "גבעה בי״מ ,59 הפסגה וגן", "בית בי"מ ירושלים:

טינסקי "ברק", בי"מ תל־אביב: ,50 יפו מכון"שול", ,2 יעבץ רגליים, לטיפול מכון ,222 יפו "ירושלים", בי"מ בו ", ,109 ז׳ טמן "גו בנילה" ,47 אלנבי מכון  "דיזנגוף", בי"מ ,84 גבירול אבן מכון"ג׳ו
הודה המכבי", "יהודה בי"מ ,132 דיזנגוף הודה בן "מוגרבי", בי"מ ,48 באייר ה' המדינה", "ככר בי״ט ,42 המכבי י הודה "צפון", בי"מ אביבים, נווה מסחרי, מרכז אביבים", "נוה בי"מ ,7 י  ,33 המכבי י

 נעלי"מיצור", ,130 הנשיא שד׳ נעלי"לוי־לסטרה", ,14 לוין שמריהו נעלי"טנדו", ,44 יפו ה״שומרון", בי"מ חיפה: ,173 דיזינגוף גלי נעלי ,9 העם אחד שלום, כל־בו סנטר, דיזנגוף לצרכן, המשביר
", ;90 בלפור "בלפור", בי"מ בת־ים 45 ירושלים וילונזיני, מכון ברק: בני א' מרכז נעלי"באום", אשדוד: 2 מנחם נעלי"פז", סנטר; כרמל 124 הנשיא שד' קו  נעלי"מגרי", השרון: הוד 33 דניאל מכון"פדי
ם נוה מסחרי, מרכז פארם, סופר־ פתוח — ככר־כנור "גולדשטיין", בי"מ הרצליה: ;62 השרון דרך רי  ;12 ויצמן ככר "מרכז", בי"מ ;46 קראוזה "בריאות", בי"מ חולון ,18 סוקולוב "קרמר", בי"מ אמי
 ;2 הרצל "תרופה", בי"מ נתניה: הדקל; ככר ״פופולרי', נעלי נהריה: שמריהו; כפר מסחרי, מרכז שמריהו", "כפר בי"מ שמריהו: בפר ;119 ויצמן נעלי"כנרת" ;40 ויצמן אלכסנדרס, נעלי סבאן כפר

סקי טושקוביץ, מכון ", ;17 ההגנה "פוני", נעלי פתח־תקוה: ;17 לוין הרב נעלי"רותם", עפולה: סביון; גבעת בי"מ"בריאות", שביון: ,13 סמולנ רן  בי"מ"קיראון", קיראון: ;1 אשכנזי מכון"או
ם", רחובות: ;56 העברי גדוד אלונים, "צל בי"מ ראשל״צ: מסחרי; מרכז ק גהנעלי״בריאות״־גבע, ;רמת196 הרצל "הנגב", בי"מ ;166 הרצל נעלי"באו  ;130 מודיעין "עמית", ;בי״מ5 ביאלי
ה "אחוזה", בי"מ רעננה: ;40 דוד אלוף רמת־חן, בי"מ חן: רמת ,29 אילן בר בי"מ"בר־אילן", ;184 אחוז


