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בר המוכר מינרל הוא ״הברום

 נמצא והוא עצבים במרגיע פואה
 אתם פה ההרגעה. גלולות ברוב

 מהטבע ישר אותו מקבלים
ובכמויות״.״

׳ם־הרולח. ערד-וזסר, הקיט ועדת ,ע״ מונעו

 — הצבע עושה שלא מה
הטבע. עושה

 ומיכל שאלנו אומרת? זאת מה
 מהדש ״המגנזיום ואמרה: השיבה

 הוא והתהליך העור, נעורי את
 את מרחיבים המים ביותר. פשוט

 פנימה חודר והמגנזיום הנקבוביות
 לשמש גם העור. תאי את ומזין

 הנה לגוף. ויפה בריאה השפעה
 ומשתזפים פה שוכבים אתם

והנעימות החמימות השמש מקרני

מתוק. יצא ממלוח

 ומבסוטים. רגועים הביתה חזרנו
 הצעקות לנו הפריעו לא פתאום

 בעבודה. והלחצים הילדים של
 וכוח סבלנות יותר בנו שיש גילינו
 להמליץ והחלטנו שחשבנו ממה

 לים־ לנסוע הקוראים, לפניכם, גם
 • להזמין תוכלו ומקומות המלח.
האלה: מבתי־המלץ באחד
057־90931 עין־בוקק, מלץ

057־90651 שולמית, גני מלץ
057־90851 גלי־זוהר, מלץ
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 באי־ ״יש ואומרת: מוסיפה והיא
 של מדהים שילוב ים־המלח זור

 על משפיעות אשר הטבע יצירות
 אחת. ובעונה בעת הגוף ועל הנפש
 נמצא ים־המלח החמצן. כל קודם

 כמות ולכן העולם, בתחתית
 גדולה, יותר הרבה היא החמצן

 לעבוד צריכים לא והריאות והלב
 לגוף. חמצן לספק כדי קשה

 ואוגר נח והגוף קלה, הנשימה
חדשים. כוחות

 ים־ של הדומיננטי למינרל ״נעבור
 המגנזיום המגנזיום. — המלח

 מקור הוא ולכן אנטי־אלרגי הוא
 למחלות בעיקר אידיאלי מרפא

 מהשפעה נובעות שבחלקן עור
 הכל״. לא עוד חה פסיכוסומטית.

 אינני ״אני ומחייכת. מיכל אומרת
בשבילי, עור. ממחלת סובלת
 הקוסמטיקאי הוא המגנזיום דווקא

בעולם״. טוב הכי

בפז. יסולא שלא אוצר

 ניסינו ממיכל, שנפרדנו אחרי
 האינפורמציה כל את ל״עכל״

 חשבנו, ממנה. שקיבלנו המעניינת
 ישראלים, שאנחנו, מצחיק כמה

 ידענו לא זאת ובכל בארץ, הגרים
 של בלום אוצר איזה היום עד

 בים־המלח טמץ דופי בריאות
שלנו.

 עם התידדנו למלץ, חזרה בדרכנו
 ורחב־גרם, גבוה הולנדי בחור

 בים־המלח שדווקא לנו שסיפר
 העולם. מכל אנשים פוגשים
 ששמענו השפות בלילי ואמנם,

 של דבריו את אמת בבית־המלץ,
 לנו שאמר ההולנדי ידידנו

 כך: בערך קלוקלת באנגלית
 נפט יש ׳ לסעודים ״אמנם

 אבל יהלומים, יש ולאפריקנים
 יסולא שלא אוצר יש לישראלים

ים־המלח״. וזהו בפז

אדם? הבן־ צריך עוד מה

 ואחרי מהים, להנתק לנו היה קשה
טעי וארוחת־ערב קצרה מנוחה

 למים, נכנסנו לחוף. חזרנו מה,
לשקט. והקשבנו הגב על שכבנו
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