
ואיחד■ באמצע למי,
מיון״(מימין). ״מיסטר אצל ניתוח ללא הפנלם

 לביקור שהגיעה ההולנדית נראתה כך
 מתיחת־עור לעבור כדי בארץ בזק
הסקרניות לעיניהם נעשתה הטיפול התחלת

 להזדהות הסכימה לא בלבד, 37 בת מורה ההולנדית, הלקוחה ורופאים. עיתונאיות של
 הם לקוחותיו מרבית צעירה. כה לקוחה אליו מגיעה רחוקות שלעיתים סיפר חיון בשמה.
יותר. גבוהת טיפולית הצלחה לו יש לדבריו, ואיתן, ,60מ־ יותר בנות נשים בעיקר

 היא בריאה, שנמצאה אחרי רופא. של
שלבים. שלושה בן לטיפול לגשת תוכל

 בניקוי־פנים זוכה היא הראשון בשלב
 אלא הרדמה ללא מתבצע הדבר כללי.

 נחוצה זאת למרות אך בלבד, בהרפייה
 זמן כל במשך רופא־מרדים של נוכחותו
 נוזל בעזרת נעשה ניקוי־הפנים הטיפול.
 שומר הרכבה שאת תמיסה — מסויים

 לתוך לדבריו, החודר, — בסוד היון
שרירי-הפנים. את ומכווץ הרקמות
 שלו מהקשר משתחרר החיצוני העור
 אומר כך זה, ובשלב שמתחתיו, לרקמות

להע כדי מחדש. אותו לעצב אפשר היון,
 נעזר הוא החדשה צורתו את לעור ניק

 השתמשה, אמו קטנות. בפיסות־פלסטר
 שיכלל הוא אך בלבד, פיסות 50ב־ אומנם,

 לא הלקוחה פני על ומדביק שיטתה את
 חתיכות את פיסות־פלסטר. 810מ־ פחות

 על זו מדביק הוא הדביקה האיספלנית
 המכסה לבנה מסיכה ליצירת עד זו, גבי
הצוואר. ואת הפנים את

 את בזהירות מקלפים שעות 48 אחרי
 לקי־ הגורם דבר הצפופה, מסיכת״הפלסטר

(פילינג). עמוק לוף־עור
 מריחת הוא הסודי בתהליך שני שלב

 את שגם — פודרה העשויה מסיכודיופי,
 בצבע — לגלות מוכן חיון אין הרכבה

 זו שמסיכה הסביר אדוארד צהבהב־חום.
 בעור שנעשה העיצוב על לשמור נועדה
 העור את ולרפא הראשון, בשלב הפנים

אפשרי. זיהום מכל
 שוחרת־היופי, תסתובב זו מסיכה עם

 הטיפול, מתבצע שבד, הפרטית בקליניקה
תמימים. ימים שיבער,

 מומחה־ מורח והאחרון השלישי בשלב
 מסיכת־קרם שיכבת־הפודרה על היופי

 הלקוחה תצא שעות 15 אחרי חדשה.
 ״מיסטר מבטיח כך שנים, בעשר צעירה
 שהוא הראשונה הפעם שזו שטוען חיוך/

 הלקוחות כל לדבריו, שיטתו. את מפרסם
 לקוחות של המלצתן אחרי אליו מגיעות

התהליך. את שעברו קודמות,
 חלומם — קימטי־הזיקנה חיסול תמורת

 חיון אדוארד גובה — ורבות רבים של
בחיוך. מוסיף הוא ״בלבד,״ דולר. אלף 25

 בטוח אני כי הרבה? כל-כך ״למה
הכי־טוב!״ שאני

הישר על להתחבב כיצד יודע בגרות,
 ואת הידע את לתרום החליט הוא אלים.
 שידם בארץ־הקודש, ליהודים שלו הזמן
 — הטיפול תמורת לשלם משגת אינה

 חיון: אדוארד הכריז חיילים. בעיקר
 מתכוון לא ואני כסף מספיק לי ״יש
 התנדבותיות עבודות מלבד כאן, לעבוד

 זכות להם שיש חושב אני כי לחיילים,
יפה!״ צבא רוצה אני מיוחדת.

ם______ חקרי מ
ת הוכח שיטתו ל

 בארצות-הברית שניהלו המאכקים ל
 שהם הטיפולים באמינות להכרה ?

 צריכים ״היינו :ציונה סיפרה מעניקים,
בא מועילים ששווקו שהחומרים להוכיח

 מפוברק. סתם לא ושזה מזיקים, ולא מת
אוניברסיטות. שתי בעזרת זאת הוכחנו

 מיקרי שלושים בחרו שם ״המומחים
 להשתמש להם ונתנו גרוע, במצב אקנה

 מעקב תחת שלנו, ההוראות לפי בחומרים
הת דו״ח, כשהוגש הניסוי', בסיום שלהם.

 הבדיקה ״את מעולות. היו שהתוצאות ברר
ה שהדואר משום לעשות נאלצנו הזאת

 להשתתף רוצה שאינו החליט אמריקאי
שהב טענו הם שלנו. ברמאויות־כביכול

שה בעוד האקנה, של מלא ריפוי טחנו
 לא כזה שדבר גורסת המודרנית רפואה
 אם לבדוק הזכות להם היתה ייתכן.

 אמינים.״ אכן דרכם הנשלחים החומרים
 הוועדה לפני התלונן האמריקאי הדואר
חשדו את לפניה ושטח למיסחר הפדרלית

 דרך מוצריהם הפצת על אסרה זו תיו•
 להזמין בני־הזוג את שאילץ דבר הדואר,

 הם שאין שיוכיח מחקר חשבונם על
רמאים.

ה להזמין אותנו שאילץ הוא ״הדואר
 דבר של ״בסופו ציונה. הוסיפה מחקר,״

 גם אלא מחשדות אותנו שזיכו רק לא
ובאירופה. באמריקה בעיתונות פורסמנו

 מאות לביזבוזי לנו גרם הזה המאבק ״כל
ה חוק חוקקו בזכותנו אך דולרים, אלפי
 האנשים בחיי יתערבו לא שיותר אומר

 שהמוצרים קודם הוגנת, בצורה הסוחרים
נבדקו.״

 בא באתוח־הבדית חדיו וינוח עורוו !,ששיטות מצו■ ,■הוד ״
נתיחה ללא ומתיחה לפצעי־בגוות שלם ריפוי ומבטיח לישראל

 הנמשך בפיצעי־הבגרות, טיפול תמורת
 ותכשירים דיאטה והכולל חודשים שלושה

 דולר. 1500 חיון גובה מיוחדים,
רופא-כירורג פורשמיט, דידי דוקטור

 בניסוי נוכח היה מכבי, בקופת־חולים
עיתו לעיני שנערך מתיחת-הפנים של

התרש את וסיפר שונים, ורופאים נאים
מאלף הטיפול כל אחרי ״עקבתי מותו:

והצ ימי־הטיפול, עשרת במשך תיו עד
 סיכון.״ שום אין בטיפול להשתכנע. לחתי

 לטיפול מומחה גם שהוא חיוך, ״מיסטר
פיצעי- בשם יותר הידועה האקנה, במחלת

 להמתין כדאי בישראל ולגברים לנשים
 מישרד־הבריאות חיון. אל רצים שהם לפני

 שיטת־הטיפול את עדיין בדק לא הישראלי
■1 ונון דינה הסודית.
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