
מנמזוז
ת עיניים מדבריו

 כבר האביב אבל הרגשתן, לא אולי
 חשתן לא אתן ואם השער. על מיתדפק

ערו כבר בחברוודהקוסמטיקה הרי בכך,
 העניקה רובינשטיין הלנה כך. לקראת כים

 את 1981 לאביב/קיץ המיועדים למוצריה
 המדגיש מראה זהו סהרה. המסעיר השם

 קסם את לאיפור משווה הטיבעי, היופי את
ומיסתורין. עוצמה לו ומעניק המידבר,
 מסיד- צלליות על מבוסס העיניים איפור

 ציבעי של שילוב זהו פאשן. סילק רת
 מראה לעיניים משווה והוא וזית, זהב

 המראה את משלימים ומעניין. אקזוטי
 גם גבות. ועיפרון ליינר איי המיוחד

 מיד- צבעים יש לציפורניים וגם לשפתיים
 וצבע לציפורניים בהיר אלמוג צבע בריים.
לשפתיים. כהה אדום

סהרה
בצבעי

שי. 81 אביב/קיץ לאיפור החדיש המראה זהו
 הוא העיניים איפור רובינשטיין. הלנה חברת

ומעניין. אקזוטי מראה לעיניים משווה והוא וזית זהב

 המידבר קסם את לאפור ומשווה הטיבעי היופי את מדגיש הוא
 שחור עיפרון העיניים צלליות את משלימים מיסתורית. בצורה

מדבריים. צבעים לשפתיים גם גבות. ועיפרון למיסגרת־העין

 לחלוף בחלקו נפל אם יודעת לא אני
 אבל המידבר, מרחבי פני על בסערה
 שמראה לנו מבטיחים רובינשטיין בהלנה
1981 לאביב/קיץ החדש האיפור — הסהרה

הפיל
פרפרים

 שאפשו מהאביזרים חלק הס לשיער ציבעונית וקשת לשער סיכה הקטן,
תוכים. בצורת ציבעונייס פלסטיק תכשיטי של מיגוון ־

מרענן מראה לך ישוו ועוד סיכות־ראש טיפות,,
 בארץ למצוא

בצורת עגילים ועלים,
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 החליפה דש על לענוד שאפשר התכשיטים אחד הוא הציבעוני
י1 1-111  אלה אביזרים בציחף צבע. באותו צמידים בצירוף החולצה, או1 -

אופנתי. מראה לעצמך ומשווה שימלתו מצב ואת רוחך מצב־ את משנה הנך

י י י השמילה, דש על עלה בצורת סיכה בצרוף סגולות, לשיער ומסרקיות סגול וך1!11ן1  ידעת ולא פעמים, מספיק שלבשת שימלה וגס תדמית, מחליפה והנך * ■1י
הקיץ. מלתחת מריאה את לשנות אפשר דימיון קצת עם שונה. נראית לשנותה כיצד
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 את ומשלים נופי־המידבר את משקף —
הנוצץ. בסיגנון האופנתיים הלבוש ציבעי

0 קי י סט ל פ
צבעוניים

 בבוקרו שהתעוררת לך, קרה פעמים כמה
 לשנות לי בא לעצמך: ואמרת יום של

 שיהיה משהו שלי. הכללי במראה משהו
 חן של קורטוב ויוסיף השובבות משום בו

 ״להפציץ״ מתכוונת לא אני הכללי. למראה
 את להפוך או שיגעוני, בגד איזה עם

 ציבעוני, משהו הרגיל. השיער סידור
לבגד. עניין שיוסיף

החמו שהדברים לכן, לספר שמחה אני
 יכולה אחת וכל לארץ, הגיעו הללו דים

 צורך אין בהם. להתהדר לעצמה להרשות
 לניו־יורק או ללונדון או לפאריס לנסוע

 אבל נסיעות, נגד שאני לא לדנמרק. או
 בארצנו. גם אלה אביזרים לרכוש ניתן כיום
 כמו הציבעוניים, לתכשיטים מתכוונת אני

 ועלים. פרפרים תוכים, בצורת סיכות
 בצורת סיכות־ראש טיפות, בצורת עגילים
 סיכות מסרקות, אליפסות, או פרחים
 גיאומטריים, אבזמים עם חגורות ד׳ניון,

 שונה, עובי בעלי צמידים לשיער, קשתות
ועוד. ועוד לערב עבים ליום, דקים

 עם שיגעון. ממש הם הללו האביזרים
 כך אותם לשלב אפשר דימיון טיפ-טיפה

 למשהו חולצה או חליפה שימלח, שיהפכו
 מתחשק לדוגמה חנה פעם. בכל ושונה אחר
 השובב״. ״המראה את לעצמך לאמץ לך.
 בצבעים סיכות שלוש שתיים, מזה. קל אין

 מאותה ידיד על צמידים עם אחת ממישפחד.
 בי הקו את סוגרת ואת צבעים, מישפחת

 על או החולצה דש על קטנה סיכת־תוכי
 שימלד. לובשת כשאת ובערב המחשוף.

ה ציבעי משילוב אופנתי אין סגולה,
כהה, בסגול עבה צמיד עינדי : לילה

 חלק הם לצוואר נוצציםפרחים
 חברת של מהתכשיטים

מעוטרים אקזוטיים, צמידים די. אנד בי רו ר ר־ ר י-נדר

 אבזם בעלת פטרול, בכחול חגורה חיגרי
 התואמים בסגול, עדינים עגילים וזוג יפה,

 השימלה, את שינית לא ? רואה את לצמיד.
הכללי. המראה את שינית בוודאי אך

 מתוצרת הם הללו הציבעוניים התכשיטים
 אותם מצוא וניתן הדנית, בי אנד בי

 בבתי המוצבים מעוררי־התיאבון, בדוכנים
ובפרפומריות. הכל־בו

 אלה תכשיטים של הצבעים מיגוון
 שולטים בחורף אם עונה. מדי מתעדכן

 הדנית החברה לך מציעה — הלילה ציבעי
 אפור, וסגול, כחול ציבעי של רחבה קשת
 ועל הדקים גווניהם כל על ובז׳, חאקי

שלהם. הביניים ציבעי כל
 עשויים ממה עדיין לכן סיפרתי לא

 מיוחד, פלסטיק זהו ובכן אלה. תכשיטים
 היחיד החומר וזהו זו, למטרה שעובד
 הדקיקים לטונים ולהגיב לקלוט המסוגל

הצבע. של

צנטנר חניתה


