
פרסומי בריאות מדור

 מסוכנים; הרזיה כדורי מזהירים: הרזיה מומחי •
 ויוצרים מרזים אינם הרזיה בגדי או מכונות
מכאיבות. אשליות

 תכנית של שלוב בריאה: בהרזיה להצלחה הסוד •
 ייעוץ עם רופא ע״י אישית לד המותאמת הרזיה

שוטר. מקצועי ועידוד
 ״מרזי שיטת — להצלחה הבטוח השילוב •

 בריאה, הרזיה ומקיימת המבטיחה מורית״,
ל״י). 9800 מינימלי במחיר

 ק״ג 10—3 שהפחיתו מורית״ ״מרזי חברי אלפי •
 החדש משקלם על לשמור ולמדו ימים 10ב־

בגלוי. השגיהם על לספר גאים
הרזיה. בפתרונות אמונתו את האחרונות בשנים ואיבד כמעט הישראלי הצבור
הרזיה ובגדי כמסוכנים נתגלו הרזיה וכדורי זריקות נסגרו, שונים הרזיה מכוני

!וכלל כלל מרזים שאינם הוכיחו ! !
הטבעית, ״מרזי־מורית״ שיטת של ואמינותה הצלחתה בולטת זה רקע על דווקא

יש עדיין כי לכולם והוכיחה הישראלים של והערצתם אמונתם את ובצדק שכבשה
ת הרזיה בישראל. ונכונה בטוחה טבעי

שטעיתי; להודות עלי
 מיום מורית״ ״מרזי חב׳ אחרי עקבתי

ה את לומר כשנתיים. לפני הקמתה
 בפרסומים פקפקתי בתחילה — ? אמת

 עלי לשמחתי אך החברה. ובהבטחות
 י שטעיתי — להודות

 150 עם שוחחתי האחרונים בשבועות
 היה לא (פשוט מורית״ ״מרזי מחברי

 30,000 כל עם לשוחח וכוח זמן לי
והדגי חזרו כולם !נדהמתי החברים).

 ״מרזי לצוות מודים ״אנו :אחד פה שו
 וגם שרזינו לספר גאים אנו מורית״.

 וזאת החדש, המשקל על לשמור למדנו
 מאושרים, אנו מינימלי. כספי במחיר

 שניסינו יידעו שכולם ורוצים בריאים
 עזרה אחת שיטה ורק השיטות כל את

מורית״. מרזי שיטת לנו.

 - אישית התאמה
בקילוגרמים המלחמה סוד
 מר עם לשוחח לירושלים השבוע עלינו

 ועם ״מרזי־מורית״ מנכ״ל מנור, מ.
 מטעמי במערכת שמור (שמו ה.ב. ד״ר

המרוו במשרדיהם מקצועית), אתיקה
: חים

 מורית׳ ,מרזי שיטת מנור, ״מר —
 איך בישראל, לשם־דבר היום הפכה

״ זאת עשיתם י
ה קל!״ היה לא ״זה —  מנור, מר ענ

 להוכיח היתד. שלנו החשובה ״המטרה
 כש־ בהרזיה. והגינות אמינות שיש

 רק לא שאנו החברים לצבור הוכחנו
 כשהוכחנו מקיימים, גם אלא מבטיחים
 תמורה נותנים אנו מינימלי שבמחיר

ו־ אמונם. את רכשנו אז רק — מלאה

 ונעים. רציני פנים בסבר ה.ב. ד״ר
 מנוסה שלנו הרפואי שהצוות ״ידענו

 מקבל המעונין כל לך כידוע ומקצועי.
 ושאלון עלון התחייבות, כל ללא לביתו

מת השאלון פי על מפורט. הרשמה
ת הרפואי הצוות לו אים שית תכני  אי

תוניו המתאימה ה חייו. ולאורח לנ
הפח מבטיחה שלנו המיוחדת התאמה

 בזמן ובריאה, מכסימלית משקל תת
קצר.

ת״ ״מרזי שיטת  הראשונה הינד. מורי
שית המותאמת ובעולם בארץ  לכל אי
 בכל העצומה. הצלחתה ומכאן פונה
 קיימים מכיר שהנני השיטות שאר

לכו הזהים וכלליים אחידים תפריטים
מ הינד. המשקל הפחתת ולכן לם, מיני
ה מכך, יותר אפסית. ולפעמים לית

 מסוכנים לעיתים הכלליים תפריטים
ת מותאמים ואינם מאחר ה למיגבלו

ה רופא רק המבצעים. של בריאותיות
שית הרזיה מתאים להבטיח יכול אי

ש — ההרזיה. בשטח וכמה כמה אחת
 אולם, בעבר. ממנו התאכזבו רבים

 בטוח פתרון נמצא סוף סוף כאשר
ההתלה רפואי, בפיקוח בהרזיה, ואמין

ת״ ״מרזי חברי !עצומה בות רי  הפכו מו
ם והם רצון־טוב לשגרירי  את משכנעי

ל ושכניהם חבריהם משפחותיהם,
 ככל הצליחו. הם שגם אחרי הצטרף,
ה שגוברות ככל האמינות, שגוברת
 ויותר יותר מצטרפים כך — הצלחות

ת״ ״מרזי מורית״. ל״מרזי חברים  מורי
 גם אלא — עצמה ההרזיה רק לא זו

ת ההדרכה תנ  המשקל על לשמירה הני
הוא להצטרפות נוספת סיבה החדש.
בל ל״י 980.---------המינימלי המחיר

תכ :לביתו החבר מקבל תמורתו ! בד
שית הרזיה נית  רופא, ע״י חתומה אי

ת תכנית שית התעמלו  (המוענקת אי
תכ בה), הרוצים מורית לחברי בחינם

 כרטיס שיושג, המשקל לשמירת נית
החב לצוות השייכות (לשמירת כסף
 לא וזה טהור. זה מצופה ותליון רה)

 יום בכל עומד החבר לרשות הכל:
ת צוות  זאת כל קווי, רב בטלפון יועצו

תו מלאה בנוחות ת בבי מוחל ובסודיו
טת.

למצטיינים - טהור זהב מדליון
 מנור מר הוסיף — זאת״ ״בהזדמנות

מ חלק לידיעתך להביא ״רציתי —
14 טהור הזהב במדליון הזוכים שמות
והזו ל״י) 5,000.---------(בשווי קראט

 (בשווי הטהור הכסף במדליוני כים
 חודש מדי המוגדלים ל״י), 2,000.—
הרצוי. למשקלם המגיעים החברים בין

שיטת נמצא — בחרזיה להצלחה הבטוח השלוב ת״ ״מרזי ב רי טו

 אחר היטב ועקבו בנו האמינו כאשר
 במשקלם!״ ירדו ההנחיות

 להבטיח חששתם לא האם ״ד״ר, —
 את שאלת־ ?״, ימים 10ב־ ק״ג 3—10

לי ענה ״להיפך!״, — החברה. ריפא

אתי כהן
 כת־יב ,15 פרלשטיין

ה״ג 16 הפחיתה

אברהם אלקכץ
 חגור מושב
ק״ג 22 חפחית

כיז׳נסקי רותי
 חיפה ,50 פלג א.

ק״ג 30 חפחיתה

 10ב־ ק״ג 3—10 של בריאה הפחתה
אכן! אותה״. ולקיים ימים

 מכסימלית תמורה
מינימלי במחיר

הצטר בישראל ונשים גברים 30,000״
 מורית׳, ל,מרזי האחרונה בשנה פו

 — ?״ כיצד שיא, מספר וזהו
ת מנור, מר חייך ״הביני״, —  ״במדינ

 אותך סוגרים טוב, כשאינך ישראל,
ביקור האנשים חודשיים. אחרי כבר

על לא. ומה טוב מה ויודעים תיים

ת״ ״מרזי ורופא ממנכ״ל שנפרדתי לפני רי  להמליץ כדי הכל שאעשה הבטחתי טו
טורית׳״. ״מרזי שיטת על פה בכל

 עכשיו כבר לחייג או ירושלים, 1320 לת.ד. לכתוב הוא לעשות שעליכם מה כל
 ושאלון הסבר עלון התחייבות כל ללא ולהזמין 02־636742 ,02־634528 לטל:

ת גם הרשמה.  ,02־636742 ,02־634528 לטל: להתקשר תוכלו ובשבתות בלילו
 עלון אליכם יישלח ומיד האלקטרונית, למזכירה וכתובותיכם שמכם למסור

ושאלון.
!נעימה הרזיה

טהור זהב מדליון זוכי
- רותי ביז׳ינסקי .1

ק״ג 30 הפחיתה ,50 פלג אד. חיפה,
- יצחק ברקוביץ .2

ק״ג 20 הפחית 46 הדסה באר־שבע,
- אליעזר יחיאל .3

ק״ג 14 הפחית ,24 מאריס סטלה חיפה,
ירושלים _ נהמה דוכנר .4

ק״ג 26 הפחיתה 4 המיתלה מעבר
- שרה בבר .5

ק״ג 11 הפחיתה תל־אביב צהלה,
- אברהם אלקבץ .6

ק״ג 22 הפחית חגור מושב
- רחל רייז .7

ק״ג 32 הפחיתה 7 ירושלים נתניה,
- אתי כהן .8

ק״ג 16 הפחיתה 15 פרלשטיין בת־ים,

טהור כסף מדליון זוכי
רחובות - אמיד שושני .1

ק״ג 26 הפחית 17 אפשטיין לוין
- ליאת דוכרין .2

ק״ג 18 הפחיתה 4 הכלנית כרמיאל,
— אריה כרמלי .3

ק״ג 21 הפחית 18 אוסישקין ראשל״צ,
- מלבה דוד .4

ק״ג 16 הפחיתה 18/4 הגליל ביאליק ק.
- גילה כלומר .5

ק״ג 40 הפחיתה נצרת 35/4 תבור
_ יקיר סמסונוב .6

ק״ג 25 הפחית בנימינה
- גילה גיל כר .7

ק״ג 13 הפחיתה 6/16 הרצוג רעננה,
- יהודית גירסון .8

ק״ג 23 הפחיתה 29/6 הצבי באר־שבע


