
 סומק עפרון השונים. הפנים ?־מיזורי מיועדיםהאיפור עפרונותהפנים לציור
 עפרון הלחיים. עצמות להדגשת מייוחד,

השפתיים. להדגשת ועפרון העיניים קו תיחום להדגשת עפרון העיניים, לצללית

 דד ,חדשים עפרוניות-איפור סוגי .ארבעה
וה הלחיים העיניים, לאיפור מיועדים
 זוהר מראה לשמירת והמסייעים שפתיים,

 לראשונה מוצעים הפנים, ובחיות בצבע
 העפרונות בעזרת רבלון. חברת על־ידי

 ״מקצועי״, מדוייק, לאיפור להגיע ניתן
הפנים. חלקי להבלטת

ה לאזורי מיועדים האיפור עפרונות
לאיפור מיוחד סומק עיפרון השונים. פנים

ה לכל חיות משווה הלחיים עצמות
 בעיניים תשומת־הלב את ׳וממקד פנים
 הם: הלחיים עפרונות גווני שלושה יפות.

 מחירו נוצץ. וזהב אדוכדלוהט ורוד־לוהט,
ל״י. 330 — מע״מ ■כולל לצרכן,

 עפרונות של מבהיקים גוונים שישה
 ניתנים לעיניים, בצלליות לשמש המיועדים

של בשילוב או לחוד אחד כל לשימוש

 תכול- הם הגוונים •חד. גוונים מיספיר
 חית־ שמפניה ברונזה, זהב, כחול, שמים׳
ל״י. 215 — לצרכן מחירו זהוב.

 עפרונות של ורכים גוונים-כהים שלושה
 העין. קו לתיחום נועדו ״כחל״ אייליינר
 ושחור. כחול־עשן כהה׳ חום הם הגוונים
 ל״י. 245 — לצרכן מחירו

מבהיק קרמי במרקם השפתיים עפרונות

 רח־ שמלה על מסוגנן 111*11111
 דקות, כתפיות בעלת בה 11 -1 111
להב. ליידי בעיצוב כותנה, מבד

 יותר הפתוחות השמלות ואילו כריות, רת
דקיקות. כתפיות בעלות

 ״שמש״ ׳שמלות למצוא ניתן כמו־כן
 פתחים שני עם שונים, בהדפסים רחבות
 השיימלה. של התחתון בחלק צדדיים

ל״י. 1,300 עד ל״י 900מ־ החל המחירים

׳מה ז פי חקי מיש

 ורוד ׳גוונים: ישישה של במיבחר מוצעים
 ברונזה, חום־שוקולד, ישזיף, סוכריה,

 השפתיים עפרונות ואדום־עז. אדום־אלמוג
 קו של מושלם ועיצוב תיחום מאפשרים
ל״י. 230 — לצרכן המחיר השפתיים.
 החדשים העפרונות של הבולט יתרונם

 בתוך אף לנשיאתם הנוחה באפשרות הוא
 שאינו ספורטיבי תיק או קטן, ערב ארנק
 לכלי-איפור. מלא נרתיק להכיל מיועד

 קטן מקום תופסים השונים העפרונות
 ׳באביזרים או במיברשות צורך ואין יחסית,
בהם. להתאפר מנת על אחרים

 קארד! יד י פ
בישראל

 קארדן, פייר חולצות את שאוהב מי
 בימים לאירופה. לנסוע כך לשם צריך לא

 עם חוזה על דלתא חברת חתמה אלה
 ייצור על הזה, הצרפתי מעצב־האופנה

 בגיזרה לגברים, גבוהה בגיזרה תחתונים
חד ״טי״ חולצות (סליפ), יותר נמוכה
וחול ״וי״, בצורת צוואר פתח עם שניות

פתי או מכופתרת פתיחה עם צווארון צות
רוכסן. חת

 בעיצוב חולצות דיגמי חמישה לנשים
 :אופנתיים צבעים ובקשת אכסכלזסיבי

 חדשני, כחול טורקיז. ירוק׳ סגול, חציל,
ועוד. ורוד גוף, צבע

 סבירים. בהחלט המחירים אבל תתפלאו,
מוג ירכיים עם ״סליפ״ לגבר תחתונים

 — לגבר מלא תחתון ל״י, 225 — בהות
 עשויה לגבר מכופתרת חולצה ל״י, 275

 400 — מעוגל מחשוף ובעלת מטריקו
כפ שני בעלת לגבר לבנה חולצה ל״י,

 לגבר חולצה ל״י, 950 — לרכיסה תורים
 לנשים: ל״י. 950 — מסתתר רוכסן עם

 ל״י, 250 — דקות כתפיות בעלת חולצה
 ושרוול מעוגל מחשוף בעלת נשית חולצה
 הטובה ״וי״ חולצת ל״י, 400 — מקופל

ל״י. 360 — לאשה וגם לגבר גם

עפרונות

נדיב מחשוף
ה הקליל, המראה את אוהבת את אם

 הקיץ שק והערב היום לשעות מתאים
ש קולקציה להב ליידי לאופנת יש שלנו,
מכות עשויות שמלות בעיניך. חן תמצא

המצ מעורב, סינתטי ׳ובד טריקו נה,
 מעניינים, הדפסים צבעים, בשלל טיינות

מאוד. נוחות הן והעיקר:
 שמלות למצוא ניתן הקייצית בקולקציה

 חגורה, בעזרת המותן, את המדגישות
ה נדיב. מחשוף או קטן סיני צווארון
בעז־ מודגשות שרוול רבע בעלות כתפיים

וסת ו ות ש מי ג
חמישה
78

חולצות, דגמי

 דלתא, של הכותנה חולצות הן 1
 :לנשים קרדו, פייר בעיצוב

אופנתיים. צבעים בקשת המופיעות
 בהדפסים טריקו, מבד חלקים שני פירמותילדים ז

ילדים. ומשחקי הקיץ פירות בנושאי עליזים,
ויופי. גמישות בנוחות, מצטיינות רך, מטריקו העשויות הפירמות

 מגוון רוטקס חברית מציעה 1980 לקיץ
 העשויה לילדים, הלבשודלילה של רחב

ב ומצטיינת חלקה, או מודפסת מכותנה
ויופי. גמישות נוחות,

 בגיזרת מפיג׳מות המורכבת בקולקציה
ארו או קצרות לילה ומחנות הביי׳בי-דיול

 בשלל- מוטיב הדפסי למצוא ניתן כות,
 ומישחק־ הקיץ פירות בנושאי צבעים
ילדים.

:לצרכן המחירים
 לילדות דול ובייבי לילדים פיג׳מות

ל״י. 266מ- החל
 החל שרוול ללא לילדות כותנות־לילה

ל״י. 272מ־
 329מ־ החל שרוול חצי כותנות-לילה

ל״י.
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