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שאר זבל ה
 זה הפך בארצות־הברית הריצה ספורט

 של לעיסוק ספורטאים של מעיסוק מכבר
 רצים איש מיליון מחמישים יותר המונים.
 שבצד כמובן ארה״ב. ברחבי להנאתם

 את המספקת תעשיה גם קמה זה תחביב
 ריצה בביגדי מתחיל זה הרצים. דרישות

 וכמובן הרצים, לנוחות במיוחד המותאמים
 לתענוג. הריצה את ההופכות נעליים

 מיוחד. באופן התפתחה הנעליים תעשיית
 להענקת הרגל, עייפות להקטנת הדאגה

 וליתר הנעל מישקל להקטנת יציבות, יתר
ה את הביאו הרגל, בקידמת חופשיות
לעב־ שתרגומה הנעל ליצירת מתכננים
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הערב. לשעות להליכה מיועדת היא הנעל, של הנמוך העקב למרות הסירה.

 המייצרת החברה בעננים. רחף הוא רית
 נעליה את למצוא נוכל ומעתה נייקי, היא
לרי נועדו אלה דגמים בארץ. אצלנו גם
הפנאי. לשעות וגם כדורסל, טניס, צה

אומץ צריך

ת שעו הערב ל
לוב מד, לאחרונה עצמך את שאלת אם
 ניבה חברת הצעות. כמה יש לערב, שים

 כשמעליו סטרפלס אוברול לך מציעה
 בגווני הוא ההדפס שקוף. מוואל ז׳קט*

כחול. רקע על וורוד וירוק טורקיז
 אלגנטי מראה מציגה ינוביץ מיס אופנת

 הלן* לשעות ומיועד משיפון עשוי נועז,
 ומתכוננת מהקור, סובלת את אם לה.

לה צריכה את בחצר, אורחייך את לארח
הבר כעור יראה שעורך לכך, מודעת יות
 בין חברתי במיפגש המדובר אס אבל ווז,

אותך שיציפו מאוד יתכן הקירות ארבעת
ט ו סט 1ר ע נ

כסף, שחור לבן,

 האמריקאית. נייקי חברת תוצרת בארץ, לשוק יצאו
 אדום לבן, כחול :בצבעים ועור מניילון מיוצרים הדגמים

ושחווזת. כחולות אפליקציות עם ולבן צהוב, כחול

סטרפלס
 מוואל הוא

6 0
שקוף,

 העליון בחלק
 חברת מציעה
בגווני וההדפסים

 מעליו, ח׳קט הסרבל של
 הבד הערב, לשעות ניבה
וכחול. טורקיז ורוד, ירוק

מיסן, . חברת הערב לשעות מציעה ונועז 1
סרוגים. ומחלקים שקוף, משיפון עשוי הבגד

לב. אומץ על גם האורחים מצד מחמאות לך להביא העשוי בגד

 מתכנן מציג לערב
קליין, רולאנד האופנה

כסף. קישוטי עם מעטפה בגיזרת השימלה

לפ שלך המראה על לא אם במחמאות,
האומץ. על חות

 קליין רולאנד הלונדוני האופנה מתכנן
 בצבע מעטפה בסיגנון ערב שימלת מציג
כסף. קישוטי עם לבן

בע קטן ב1מ1 מרו ה ז
 הנעל על לכן דיווחתי מה זמן לפני

 נעל היא הלא אלה, בימים המבוקשת
 את להרגיע זו בהזדמנות רציתי הריקוד.

 טרם היא העקב, בעלת הנעל אוהבות כל
 עקב במקום מה, אלא האופנה. מן יצאה

 העכשוית האלגנטית לנעל יש גבוה שפיצי
 בנעל מעונייגת את ואם מרובע, נמוך, עקב

 זהב, בגוון שהעקב הרי לשעות־הערב,
 כשקישוט סירה, כנעל נראית כולה הנעל

 נעלי בסיגנון גביה על מופיע סרט בצורת
הנ הנמוך העקב למרות הטובות, הילדות

 את וחושפת האצבעות, בקרבת עגולה על
 הנעל עור הרגל. כף של העליון החלק

 שני או שחור לק או עדינה, דוגמה עם בא
ובעקב. הנעל בחוד המודגשים צבעים
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