
ללא סוים מתיחת

מומחה־היופי, עומדואשתו ׳הלקוחה נין
 אשר וזיון, אדוארד

 לאסתטיקה מבתי־ספר תעודות־גמר של מבוטל לא מיספר הציג
שבמצ הוריו בבית ,20 בגיל התחילה התמחותו רחבי־העולם. בכל

 בארצות־ ■השתקע שלבסוף עד אחרות לארצות נסע ומשם ריים,
 כדי ארצה שבאה צעירה הולנדית היא שבתמונה האשה הברית.
 חיו! מצליח שבעזרתה המסיכה, דבוקה פניה על מתיחה. לעבור
צעיר. מראה לעור־הפניס המקנה שלו, המיוחד הטיפול את לבצע

 חוק בארצות־הברית יצא גללנו ^
״ /  חילן ציונה השבוע סיפרה חדש,״ /
 ציונה .שבנווה־אמירים. המפואר בביתה

 האיש של והבלונדית היפה אשתו -היא
 לאסתטיקה כמומחה עצמו את המגדיר

ל היון. אדוארד בשדה־היופי, וכמהפכן
 עשו שלא את לעשות הצליח הוא דבריו,
 למתיחת- שיטה להמציא — לפניו עדיין
לטענתו, כאבים. וללא ניתוח ללא פנים

 הנלחמות נשים לאלפי לעזור יכול הוא
 פניהן מראה את לשפר באמא־טבע־קמטים

 חתך, האוזן. ליד המפורסם החתך ללא גם
ה של סודן־גילן את בדרך־כלל המסגיר

מבוכת־מה. להן והגורם נשים
 ארצה מכבר לא שהגיעו היון, בני־הזוג

 בארצות- נחת רוו לא חדשים, כעולים
 והעקשן החריף מאבקם סיפור ,הברית.
הקוסמטיות שיטותיהם יעילות להוכחת

 האפשרויות־הבלתי- בארץ שם־דבר הפך
מוגבלות.

אמ ברחבי ידועים וכתבי־עת עיתונים
 — ואחרים דיילי־ניוז מגזין, ויווה — ריקה

 מומחה־האסתטיקה שעורר לוויכוח הקדישו
 בגליונו פנטהאוז, הירחון שלמים. עמודים

 בכתבה סיפורם את גולל השנה, מאוגוסט
עמודים, שישה פני על שהשתרעה ארוכה,

שאדוארד קוראיו לציבור סיפר פנטהאוז

 למיסחר, הפדרלית לוועדה הוכיח חיון
 כל שלא מוצריו, באמיתות חשדה אשר

 גם יש בלתי־הוגנים. או רמאים הסוחרים
 וביושר, בכבוד לחמם את המרוויחים כאלה
 יעיל מוצר לפתח שהצליחו מפני פשוט
פנטהאוז. טען וטוב,

 אותו כינו שבאמריקה ,56 חיון, אדוארד
 בשומעו לחייך מפסיק אינו חיוך, ״מיסטר

 ה- התהליך בדבר הרבות השאלות את
 זוכות שבו הטיפול על שפיתח. מיסתורי

 אליו הבאה לקוחה־חסידת-יופי של פניה
 באופן רק לענות מוכן הוא מזור, למצוא
 מוכן אינו הוא הגדול סודו את כללי.

לגלות.

ת 810 סו  פי
פלסטר

 את להסגיר מבלי כלליים, קווים ד•
ה את השבוע תיאר הוא סודותיו, ■

 לפני במצריים השיטה ״מקור : טיפול
 ליופי מומחית היתד, שלי אמא שנה. 80

 רופא- מסבי, סודות-הטיפול את שלמדה
 טיפול של קומבינציה זוהי במיקצועו. עור

 התחדשות וזירוז לעור שמתחת בשרירים
מש אנו הפנים. של החיצוניים תאי-העור

 על בו־זמנית שפועלות בתמיסות תמשים
חיון. הסביר שכבות,״ שתי

 והתכוון הנדסת־חשמל שלמד למרות
 אחד יום אדוארד החליט מהנדס, להיות
 שנרכש היופי, בתחום הרב הידע את לנצל

 מיקצועו את לעצמו ולאמץ בבית־הוריו,
מלאכ את לפרטי־פרטים למד הוא הנוכחי.

 ומצא אותה ופיתח המשיך אמו, של תה
חדשה. מהפכנית שיטה שבידיו

 המינד בכל ועבר בעולם סבב אדוארד
 < ידע צבר לאסתטיקה, האפשריות ללות

 הם שבידיו הסודות שאכן, וגילה ונסיון
לאחרים. בלתי־ידועים סודות

 בנווה- התשיעית שבקומה בפנטהאוז
 רופאים לפני חיוך ״מיסטר הדגים אמירים

 שהוא הטיפול את סקרניים ועיתונאים
ימים. 10 הנמשך טיפול מציע,
 את לשנות המשתוקקת הלקוחה, על
כללית בדיקה קודם־כל לעבור פניה, מראה
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1ן1!ל!^נ| , 1 את המפרטת האמריקאי, דווה בירחון הכתבה מציעה ן1
״מיסטר של מידיו הלקוחה זוכה בו הטיפול שלבי * י ■1׳ *■ * יי־— * 1
העתיקה.״ התרכובת הצליחה המודרני, המדע שנכשל ״במקום לדור. מדור במישפחתו ן שנמסרו סודיות, טיפול שיטות על מבוססת חיון משתמש בת הטכניקה! חיוך. ן

5׳ יי■ 1 11 ייו 2

 טכסיסיה את פנטהאוז האמריקאי הירחון כינה כךטרה ש מי נת מדי
 של איצטלה שתחת למיסחר״ הפדרלית ״הוועדה של

 הירחון, לטענת חיוך. בני׳הזוג של הריפוי שיטות על מילחמה מכריזה הגנה־על־הצרכן
מחירים. להאמרת הגורמות מגוחכות, תקנות למיסחר״ הפדרלית ״הוועדה מוציאה




