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 ״עשי בצורת להכנה ופשוטה [ז
 התואם יפה סרס בשילוב סיני [ו

הקסמים״. ״ג׳לי בעזרת עשות
1{1[  זו חוויה ועברה שהתנסתה למי |1|

* ■ י ״י י ה־ מדכאה. היא כמה עד יודעת י
היוצר. ביד כחומר השיער את העושה ג׳לי״וזקסמים הוא פיתרון

 את לנו נותן הג׳לי מדכאה. היא כמה
ב ״כחומר השיער עם לעשות האפשרות

 בקיץ, קרחת שעשתה למי היוצר״. יד
 — עליה מוותרת היא החורף ולכבוד

מומלץ. מאוד י הביל
ל טובה החופשי׳׳ ״המראה תסרוקת

 להרגיש האיהבות הקצר, השיער בעלות
 או סוער, ביום־גשם ומשוחררות חופשיות

 זוהי בערב. או בבוקר שטוף־שמש, ביום
ו אחת כל ההולמת אידיאלית, תסרוקת
 היא ההחלקה שיער. סוג לכל מתאימה

 החלק השורש בילבד. בשורשי־השיער
 עוצמת את לו ונותן השיער, את מרים

האצבעות. כעזרת טיבעי הייבוש המראה.
 כדי לעשות עלינו אשר כל :לסיכום

הוא: השנה באופנה להיות
לשערנו, מתאים גוון־אדמה לשוות !•
 כדי בחודש־חודשיים, פעם להסתפר >•
— או לשיער, קו לתת
לגדלו. !•

לישי קץ בספרים, התלות סדר חסל
 החסכון! יחי במיספרות. השבועיות בות

לק תוכלו אולי שתחסכו, הרב ובממון
 כל-כך זה אין אך בגד. עוד השנה נות

היום. של במחירים בטוח,
חשו לנקודה הדעת את לתת גם כדאי

 תהולל אשר השיער, הברשת אחרת: בה
השיער. סוגי לכל נפלאות

 עדינה הברשה תמנע שמן, שערך אם
ותע בשומן־יתר, הנקבוביות סתימת את
היומי. והאבק הליכלוך את להסיר זור

 ההברשה תזרז ועדין, דק שערך אם
השערה. את שיחזק מחזור*הדם, את

 אותו, תרכך ההברשה עבה, השיער אם
לסירוק. גמיש אותו ותעשה

 יעזרו המברשת זיפי יבש, השיער אם
 טיבעי, שומן ליצור לבלוטות־הסבסאום

לקצותיו. השיער את שיסוך
הב ובוהק, בריא בשיער ברצונך אם
פעם ,80—50 ערב בכל אותו ,ריש

 שיער ןנל
 יש) [אם

 צבעים !,
הפרפר .

ועל

11
עמי £ה
 ייראה ?

 חרו־ עם
י ־גיים

הבקבו
 של קים

 בקבוקים
 חדשים
־ומנטיוז.

 השיער לבעלות חרוזים עם בשילוב
 אך מסובכת נראית התסרוקת החלק.

בבית. דקות מעשר יותר
],יפרפו החו־ החלק השיער לבעלות 11111 דיך■ [

״ י■— י- ׳ ■ ה נמצא לסלסלו, ששות '
בחפיפה יורדים הלבנים הפרפרים באביזרים. במישחק פיתוח

לערב ושת
גוזלת ואינה לביצוע קלה היא

 היא אד כמסובכת, נראית התסרוקת
בעז דקות, 10כ- ולוקחת לביצוע, קלה
 הבת. או החבר הבעל, של האדיבה רתו

 בחרוזי-קליפ, מצטיידים :זה הוא הסוד
 בשלל־צבעים. בשוק והנמצאים הננעלים
 השיער של העליון החלק את מחלקים
מצ קבוצודשיער כל קבוצות. לשמונה

 ויוצרים הסמוכה, הקבוצה עם ליבים
 חרוזי- את נועלים חיבור בכל איקסים.

שמגי עד שלב־שלב, יורדים הקליפסים,
הותרה. כל זוהי השיער. לקצוות עים

 ופשוטה, יפה נוספת, תיסרוקת־ערב
 היא בעצמך״, זאת ״עשי בצורת להכנה
 ״ג׳לי לעזרתנו בא כאן הסיני. הקוקו

בצורת קרם־שיער מין זהו הקסמים״.

בעז אפשר השיער• על שמורחים ג׳לי,
עו מה שיער. ולהשכיב להעמיד רתו

 סרט- סביבו. מלפפים קוקו, עושים שים?
 את התואם אחר יפה סרט כל או זהב

תיסרוקת. ויש הבגד,
 תואם, ואיפור סיניות סיכות בתוספת

שו ״תסרוקת — הסיני המראה מתקבל
מאוד־מ־וחדת. להיות שרוצה למי גון״

אופנ מאוד שהיתה תיסרוקת־הפאנק,
 גם מיוקרתה מאבדת אינה בקיץ, תית

 שיער הוא היחידי כשהשינוי בחורף,
 ג׳לי־הקס־ בא כאן גם ארוך. יותר קצת
 לשלב־המע- הפיתרון והוא לעזרתנו, מים
 מי כל לארוך. מקצר השיער בגידול בר

עד יידעת זו, חווייד, ועברה שהתנסתה

 ליפול לשיער תני התכופפי, :זו בצורה
 כשאת בהדרגה, הברישי מטה. לכיוון

ה לכיוון שבעורף השיער מקו מתחילה
 עצמה. בקרקפת תחילה תמיד געי מצח.

 השיער דרך המיברשת זיפי את מישכי
 איטיות, הברשה בתנועות אורכו, לכל

 שיערך כל את שהברשת אחרי לא־חזקות.
 שיערך את זירקי הזדקפי, למצח, בכיוון

 מקו- ההברשה פעולת על וחזרי לאחור,
 ההברשה לאחור. המצח שעל השיער
רך. יהיה ומראהו לשיערך יופי תוסיף
 הנרי האמריקאי המשורר שאמר כפי

 אין כוחות־סום עשרה ״גם :לונגפלו
אשה״. כשיערות למשכנו בכוחם

■1 גדזן אורנה


