
ישראלי בסיגוון
 באופנה בין־לאומית אופנה משלבים איך

 הטובה התשובה שאת דומני ישראלית?
 משכית. חברת נתנה זו לשאלה ביותר
 לשמור זו חברה מצליחה שנים במשך

האח בתצוגה גם ומקוריות. ייחודיות על
 אביב־קייץ קולקציית הוצגה שבה רונה
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בהד נעוץ ההצלחה סוד הדגמים. במיבחר
רקומים. ובמוטיבים בלעדיים פסים

 לבן, כמו בהירים הם הפעם הצבעים
 המותן קווי וכחול. ירוק צהוב, ורוד, סגול,

 מתחת מעט באורך והשמלות מודגשים
 לכל ואווריריות קלות השמלות לברך.
 מבד עשויות והן והערב, היום שעות
 חלקות ואחרות מודפסות אחדות דק. כותנה

 שמלות מיבחר יד. בריקמת מעוטרות או
 ללבישה ונעים במיוחד קליל ה״שמש״

הלוהטים. הקייץ בימי
 חצאיות גם בתצוגה הופיעו לשמלות נוסף
מוד מבדים בחזית מכופתרות או מעטפת

 על הוא הדגש כאשר חלקים, או פסים
 לשעות קלה מערכת הרכבת אפשרויות

 טריקו חולצות של בלבד שינוי עם הבוקר
 קפטנים חתמו התצוגה את שונים. בצבעים
בריקמת־יד רקומות מרהיבות ערב ושמלות

הגוף לכל אחיד צבע
גולדן שנקרא הקייץ, לקראת שיצא החדש השיזוף חומר מעניק

 עם מידי שיזוף המאפשר בלעדית שיטה על המבוסס ביוטי
 הוצא החדש התכשיר בטור. קרני־השמש של הראשוני המגע עם

בארצות־הברית. ויסודי מעמיק מחקר לאחר החברה על־ידי לשוק,

 זה שדבר ספק אין בעור. השמש קרני
 ותחת יותר, קלים החיים את לנו יעשה

למי ושמנים קרמים של בסידרה להימרח
 לתוצאה מגיעים תמיד לא כאשר ניהם,

 שיזוף לראשונה יתאפשר הנה הרצויה,
 ובביטחון יותר עמוק שיזוף יותר, מהיר
 בריאות של נכון שילוב המאפשר מלא,

ויופי.
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 הדגש אשר מכותנה, שימלה לידה בחזית. פרח ריקמת של עיטור

מיוחדת. שרוול וגיזרת יד ריקמות על־ידי הכתפיים, באיזור הוא בה

 קפטן ושימלת מודפס כותנה מבדמאותת בגד
 היו הדגמים אוהל. בסגנון הגזרה

 יפהפיות. ציבעוניות בדוגמאות או ביופיה, מרהיבה רקמת־יד בעלי
ערב. לשמלרת ל״י 4,000ל־ ועד לחצאית ל״י 1,380 בין המחירים

 בהשפעה ואפליקציות קשתות עיטורי עם
 הריהו למחיר שואלת את ואם ים־תיכונית.
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בריא להשתזף
 הקייץ בימי ביותר הפופולרית התחרות

 כעוף נראה מי יותר. טוב שזוף מי היא
 בעצם, איך, השמש. כאל נראה ומי צלוי

 ? שיזוף של ביותר הטובה לתוצאה מגיעים
 כתוצאה נוצר השיזוף השיזוף? נוצר איך

השמש של האולטרדדסגול קרני מפעולת
י—■ 70 ■

 המלנין להיווצרות הגורמות העור על
 פיגמנט הוא מלאני), הזמרת של (כשמה
 תהליך כדי תוך בעור. הקיים השיזוף

 קרני גורמות המלנין פיגמגט היווצרות
 אינו שעדיין לעור נזק האולטרה־סגול

 דלקות, כוויות, נגרמות מוגן. ואינו שזוף
כללי. ואודם

 התפתחויות הן יותר חמורות תופעות
 העור. סרטן כדי עד שונות עור מחלות של

ה בפני העור של הטבעי ההגנה תהליך
 בגוף, השמש קרני מגע עם מתחיל קרינה

 אשר מלנין הפיגמנט היווצרות ע״י זאת
 ושם העור של החיצונית לשכבה נודד
המלנין ומחזקו. הקרינה מפני עליו מגן

 השיזוף הוא החום, הגוון את לעור נותן
 אורך המלנין היווצרות תהליך המוכר.
 שעות 24ל- 12 בין נורמליים בתנאים

 וחשוף פגיע העור זה זמן במשך ולכן
 חייבים כך משום שציינתי. הסכנות לכל

המכי בתכשירים להשתמש השיזוף אוהבי
המסו הקרניים את הבולעים חומרים לים

לעור. כנות
 פותחה בארה״ב ויסודי מעמיק מהקר לאחר
 המבוססות ביוטי הגולדן תכשירי סידרת

 של ייחודם ומהפכנית. בלעדית שיטה על
המאפ הבלעדי המרכיב הוא אלה תכשירים

 החיצונית בשיכבה מלנין של היווצרות שר
של הראשוני המגע עם מיד העור, של

יש־ בסגנון ואכזוטי מעניין 0 י1 ך ה
- י י י  משכית. חברת מציגה ראלי נ

במותן. הקשירה בכתף הכפתורים רכיסת
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