עצירות? נפיחות?
עזרת ביקוניס היא

עזרה
טבעית

עצירות — זאת בעיה!
אז מדוע ביקוניס ולא משלשל אחרל כי ביקוניס הנו
משלשל עדין המכיל צמחים רפואיים טבעיים .כי
ביקוניס מקל על העצירות בעדינות ובטבעיות ואינו
גורם לשלשול ולכאבי בטן.
כשאת/ה שותה תה ביקוניס טעים וריחני בלילה
לפני השינה ,הוא מעורר בעדינות תהליכים טבעיים
בגופך כדי לגרום להקלה בבוקר שלמחרת.
זה טבעי ,כמו הטבע עצמו .ביקוניס ,השם
המפורסם באירופה ,מצוי גם בבתי ה מרקחת
בישראל בצורת תה עלים ,תה נמס־אינסטנט ,או

\ הותיק■ שיעןלצחיתות
בשיטת י עשה זאת בעצמן
״פרמה טוויז״ הוא מכשיר אלקטרוליטי,
המרחיק לצמיתות שיער בלתי רצוי מכל
חלקי הגוף :שפה עליונה ,סנטר ,חזה ,בטן
וכיוצ״ב.

...והטבע
יעשה את שלו

׳(

טילאק
ל הסר ת
כתמי ניקוטין
ואבן שן

1^01314:
להשיג בנק בתי המרקחת דיסק׳ ס

הצעה והזדמנות חד-פעמית כתיכוניסטים!
כמדו בחופשת חנוכה ) 6ימים(
בהנחה מיוחדת ובהצלחה מובטחת

ק צ רנו ח ^ ג ,״
בקורס בוקר בהדרכת המורה הידוע
מר חיים בר״קמא
הירשמו מיד :״אולפן גרג״ ,תל־אביב,
רה׳ וייצמן  ,22טל254826 .־03
קורם ערב למבוגרים נפתח בת״א ובחיפה
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פ טנ ט א מ רי ק אי בלעדי חו ס ך זמן
וכסף
״פרמה טוויז״ הומצא בארה״ב לפני מספר
שנים במטרה לאפשר לכל אשה לחסוך
כסף ,זמן וטרחה על טיפול במכונים
להרחקת שיער ולהשיג תוצאות שאינן ,
נופלות בטיבן במאומה מהתוצאות
המושגות במכונים אלה.
נבדק ואושר על ידי רופ אים
יעילותו ובטיחותו של ״פרמה טוויז״ נבדקו
מבחינה רפואית על ידי רופא מומחה ,
פרופסור לדרמטולוגיה מביה״ס לרפואה
באוניברסיטת קליפורניה שמסקנותיו היו :
המכשיר יעיל ,קל לשימוש ובטוח בשימוש.
מיליוני מ ש תמ שות בכל העולם
מאז נבדק לראשונה עברו מספר שנים
והמכשיר הספיק להוכיח את עצמו אצל
מליוני נשים מתוכן אלפים בארץ.
בנוסף ,מצוי המכשיר בשימוש אצל אלפי
רופאים ובתי חולים.
חסכי גם את אלפי שקלים על טיפול
במכונים ורכשי את ״פרמה טוויז״ עוד
היום.
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