
ביער ולומחו־
 גם החורף נגד משמשים אנגורה מלבד
 מעוגן קר, כשבחורף סינתטיים. חומרים

 וצוחקים מעיל לובשים נושבת, עזה ורוח
 שיש המעילים, לובשי הידעתם, מהגשם.

הי בתחום גם חדש  למשל, הפלסטיק, ז
 מבוטל. לא לגמרי ומחירו לאופנה, חזר
 שונות צורות מדפיסים הפלסטיק גבי על

 כך עור־החיה. מראה את למעיל המשוות
נחש קרוקודיל, כמו להיראות אפשר

 לך מציעה רק אני ברדלס. או ד,קשקשים
בך יתקל שמא ביער, כך להסתובב לא

 קרוקודיל, עור־נחש, !11*0•׳י 1
י ■יי ■ י  של עורות דמויי ועוד *

 האחרונים ההדפסים הם שונות, חיות
מפלסטיק. הגשם מעילי על שנראים

 לתומו ויחשוב האלה מבעלי־החיים אחד
 שמאחור לטעון יכול הוא בת־זוגו, שאת
נעים. לא דבר, אותו נראות כולן
 שחזרו מלאכותית מפרווה מעילים גם יש

להזכיר, היה אסור בעבר ואם לאופנה.

^11 11111X1□ מקור לסובלים לבוש פריטי 
י 1׳111111י  לחלק המיועדת חגורה ומכאביס. י

כפות־הרגליים. לחימום . ואנפילאות הגב, של התחתון

 איזור לחימום נואנגורה, ארוך *1110111
■ * 1״  לו קצרים וגטקאס הכתפיים. ■י

כף־היד. שורש מגן שנקרא מייוחד אביזר יש פרק־היד לאיזור ולה.
גופיית

 מלאכותית מפרווהליאופוד
 קצר מעיל בסיגנון

ורסצה. האיטלקי האופנאי מציג ספורטיבי

 מחשש המלאכותיים הדברים את אפילו,
 התלבשי אז הזמנים. השתנו הנה לקיטש,

לי. תתקררי ושלא חם

מימית בריאות
 והבריאות בכיסם מצויה שהפרוטה אותם

 העיר על בוודאי שמעו דאגתם בראש
 למצוא אפשר שם המרכזית. שבצרפת וישי
 מי־מרפא. שהם בטוחים שהמאמינים מים,

 או המים טעם את אוהבים סתם האחרים
וישי. מי את לשתות שזה'טוב שחושבים
 שם את הנושא המיפעל קיים בווישי

 בין־לאומי פירסום לו קנה והוא העיר,
 המוצרים עיקר שלו. הקוסמטיקה במוצרי

 והם העור, ולשימור לטיפוח מיועדים
 בפרפומריות. לא בבתי־המירקחת, משווקים

 אלה מוצרים של החשובות המעלות אחת
של בסים על מיוצרים שהם העובדה היא

 ולמים, שומן. של בסים על לא מים,
 מוצר של ובטיבו ביציבותו עליונה חשיבות
העור. לטיפוח

 אם בוודאי שואלת העור־־הרגיש בעלת
היצר 1 בשבילה גם טובים אלה תכשירים

 טוענים הם בחיוב. היסוס בלא משיבים נים
התכשי בכל הכלולים השונים שהמרכיבים

 אף מתאימים אותם הופכים שלהם רים
 אלרגיות. לתגובות הנוטה עור־רגיש לבעלי
 על לשמור חשוב כמה לכל ידוע בוודאי

 המלבב. ומראם בריאותם הפנים, גקיון
 יום־יומי. טיפול על-ידי זאת להשיג אפשר
 המיועד חלב־פנים מייצר וישי מיפעל
 מי-פנים מהפסולת, מהשומן העור לנקיון
 השומן משאריות מחלב־הפנים העור לניקוי

 להגנה קרם־יום המראה, לייצוב והפסולת,
 להזנת וקרם־לילה היום, במשך העור על

והחייאתו. העור
 לשוק גם וישי מוצרי חדרו באחרונה
 בבתי- רק אותם להשיג ואפשר הישראלי,
לבריאות. המירקחת.

לסבתא לספר
בבית־המירקחת. דקה עוד נשאר בואי

 בעזרת להשיג אפשר הבא המוצר את גם
 שסובלים לאותם בעיקר מיועד הוא הרוקח.

 מהקור? סובל אינו מי ובעצם, הקור, מן
 כיצד דרך שמחפשים אלה כל לטובת אז

 עתה יש בנוח, ולהרגיש הקור על להתגבר
 ארנבות מצמר העשויים חדשים מוצרים
 למגע נעים מאד, רך צמר זהו אנגורה.

 בנושא שעוסקים אותם מגרד. ואינו הגוף,
 מכילה אנגורה צמר של שערה שכל מספרים

 מצויין, לבידוד שגורם מה רבים, תאי־אוויר
 צמר ולחות. קור מפני חום־הגוף על ושומר

 אותה ודוחה הזיעה את סופג האנגורה
 יציבות על ושומר בקלות מתכבס החוצה,
הצבע.
אנ מצמר מייצרים לבוש פריטי אלו
 או קצרים שרוולים בעלות גופיות ל גורה

 לגברים וארוכים קצרים תחתונים ארוכים,
 — ואנפילאות כפפות סוודרים, ולנשים,

 מגיני־קור, גם ויש נעלי־בית. הן הלוא
 איזור לחימום המיועדים מגיני-כתפיים,

 גב לחימום רחבות חגורות הכתפיים,
 המוצרים וברכיים. מרפקים ומגיני וכליות,

 גברים לנשים, טובים והם ובד, בלבן הם
וילדים. *

 מתגוננת היא איך הסבתא את תשאלו אם
 עושה שהיא תאמר בוודאי היא הקור בפני
 ועוד ארוכה גופיה לבישת על-ידי זאת

 חולצת אחר-כך גופיה, עוד ואולי גופיה
 שיהיה משהו ועוד סוודר ואחר־כך פלנל
חם.

 הלבוש פריטי על לסבתא ספרו אז
היא. גם שתיהנה אנגורה, העשויים

תוז די נזני נ ו נ צנ


