
,גאול• טסנוע•
לכיסך ג□ מתא■(!■□ עכויויו

מוסר בלעדי יבואן 731291 טל. חיפה, ,7175 ,ת.ד. 31071 יה,ק.ביאליק1אזורהתעע # # מרכזי: ו
-----------------------------------------------------------------------------------—---------המורשים: הסוכנים באחד גראלי את לראות בואו

 טל. ,35 תקוה פתח דרך הונדה, מוסר אבי ת״א: .04־521813 טל. ,44 אלנבי רח' יאב, מוסך ,04־664885 טל. ,92 הרצל קרביץרוז' ש. אופן, חיפה:
 רח׳חרשי הונדה, מוסר נתן ירושלים: .03־845743 טל. ,67 סוקולוב רונקו, חולון: .03־253641 טל. ,110 פתח־תקוה דרך המהיר, מוסר ,03־613879

 ,65 חרוד עין בני מלכה מוסר שבע: באר .02־523222 טל. רוממה, ,4 אהליאב רכב, שרותי צבי גסנר ,02713748 טל. תלפיות, הרישוי משרד ליד ו ברזל
,38 הרצל פרידל, ראשית, רחובות:'סוכנות .057־36663 טל. ,7 חברון דרר החלק, ,057־76388 טל. ,84 טרומפלדור רה' מוטכול, ,057־3ו6ו4 טל.  טל. ו

 ,38 הרצל שמעון, וייס נתניה: .052־24295 טל. ,35 השרון דרר דאום, מוסר השרון: הוד .03־9539ו4 טל. ,86 הרצל אופניה, לציון: ראשון .054־52074
 אמיר, ואופנועים אופניים סוכנות אשקלון: .067־20830 טל. ,6 כנרת רה' אשר, כהן טבריה: .063־22670 טל. ,42 הנשיא פלדמן, חדרה: .053־22697 טל.
 ספר בית שמונה: ק. .04־923616 טל. התעשיה, אזור הקטנוע, מוסר ,04־920543 טל. ,63 הרצל וולפוביץ, נהריה: .051־23183 טל. ,107 העצמאות ככר

__________________________.05973408 טל. התעשיה, אזור גדעון, היימן הקטנוע, מוסר אילת: ,067־35359 טל, ,נמרוד היגהלנ

' לגבו הטיפוח בתחום חוש מושג - מדיונו מנון
 11?ן לאופנה המודעות חסר המרושל, הישראלי, הגבר בדמות להזכר מנת על טוב וזכרון דמיון הרבה צריך

 ך בעלת לחולצה מבעד פרץ והשיער החשוף חזהו הקצרים, המכנסיים זוג את מעליו הסיר שלא ולטיפוח,
חתונתו. ביום נקשר שלו האחרון העניבה וקשר פרופים כפתורים
 והמעונב המאופק הספורטיבי־קלאסי, האירופאי והמראה ממש של מהפכה עברו הישראלים הגברים

 מקומם את פינו פעם של המחוספסת הגבריות סממני כי ניכר הישראלי. הרחוב את וכובש הולך
וטיפוח. עידון ליטוש, של לסממנים

יומיומי בשימוש ודיאודורנט שייב אפטר
 ביותר דומיננטי תפקיד לריח גם כי יודע בלבוש מסוגנן וטעם לאופנה גבוהה מודעות בעל גבר

 נפרד בלתי חלק להיות לכן, הפכו, ודיאודורנט שייב אפטר מלוטשת; גברית תדמית כל בהשלמת
מרשימה. אסתטית הופעה להעריך היודע לגבר יומיומית טיפוח ממערכת

 ופשוטים, שמרניים ובושם ניחוח בעל שייב אפטר של מקובל בסוג הגברים רוב השתמשו בתחילה אם
 הכרה תוך השונים, שייב האפטר סוגי בין וסלקציה אבחנה כושר הצרכנים בקרב כיום מסתמן
המכובדת. הגברית לתדמית ויוקרתיים, מעודנים שייב אפטר ריחות שמוסיפים ובנופך בתרומה

.מליונר״ ל״מנן ״עוברות״ נשים ויותר יותר . .
 לו כבש וכבר הנודעת, האמריקאית מנן חברת לשוק שהוציאה חדש שייב אפטר הוא מליונר״ ״מנן

בישראל. ובעיקר העולמי בשוק מסוגו מוצרים של הראשונה בשורה נכבד מקום
 משובחים סיגרים עם היטב ו״הולך״ ומעודן, מרשים גברי ניחוח בעל הוא מליונר״ ״מנן שייב אפטר

 יוקרה ״להריח״ היודעים אחרים והרבה מהודרים גברים עסקים, אנשי ספורטיבית־אלגנטית. ואופנה
 בארה״ב שנערכו השוואתיים המחקרים מתוצאות עולה זו עובדה מליונר״. ״מנן את מעדיפים וסטייל,

 אחרים. מוכרים מוצרים פני על מליונר״ ״מנן של ברורה העדפה על והמצביעים
 צריכתו בעידוד נכבד חלק להן ויש בשוק מליונר״ ״מנן של הופעתו את בהתלהבות קיבלו הנשים גם
שלהן. הגברים בקרב המוצר של
 ובפרפומריות הגדולות השיווק רשתות בכל להשיג ניתן ודיאודורנט שייב אפטר מליונר״, ״מנן את

מליונר״. ״מנן שייב אפטר של נפרדת ובאריזה ודיאודורנט שייב אפטר של :מתנה באריזות מובחרות,
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