
 בשקלים דולר. 320ו־ י40 בין הוא
לבד. תחשבנה

 והברמודה הניקרס מיכנסי את
 את בסערה שכבשו האופנתיות,

 דולר, 150ב־ להשיג אפשר העולם,
דולר. 170ב־ וחצאית

 רך עור על כשמדובר זאת כל
מעולה. מאיכות

יותר
זול

 של בחישוב מתמחה שלא מי ^
ל והשוואתם בחו״ל מחירים *

מש לבכן: לתשומת בארץ, אלה
 בארץ המחירים בארץ. לקנות תלם

 בארצות מאשר 507ב־ס נמוכים
 מתח- שבארץ מפני וזאת אירופה,
 מגיע והוא יותר, נמוך הרווחים
ל־ס/״סל.

 מוצרי-עור רוכשים אשר לקונים
 ספרד כמו בארצות בטירוף־חושים

 ב־ מבינים אינם ואשר ופורטוגל,
עבור חדשות יש — איכות־העור

 לשם לספרד לטוס צריך לא כם.
אפ בינונית איכות אותה את כך,
 המחיר. ובאותו כאן, גם להשיג שר

אופ לא בגדים בדרר־כלל, אלה,
סטנ וחליפות ז׳קטים אלא נתיים,

 בדרך־כלל מאבד, עור דרטיות.
 צורתו את יחסית, קצר זמן אחרי

 נובעת מכאן ונמתח. וגמישותו
 שעור רבים אנשים של טעותם
 כמובן, תלוי, הכל צורתו. את מאבד
העור. בטיב

 מה
לעשות!

 נראה המוכר הנפה עור עור. סוגי ישני אלו
ה המראה את ממנו ויוצרים יותר, שמיש

קטיפתי נראה לעומתו, הזמש, ומיכנסיים. בלייזרים דקטיס, — ספורטיבי
שר דר ׳$*  באביב גם ללבוש אפ
ה במיספר תלוי — ובקיץ ?

 חולצה למשל, בדגם. וכמובן, מעלות
 גופיה חולצת ואוורירית, מחוררת
 ניתן בגד־ים או שורט׳ס חשופה,
בכייף. בקיץ ללבוש

 יש בעור אופנה על כשמדברים
 משנה משתנית האופנה — בעיה

 על שומרת וחליפת־העור לשנה,
 שנה תוך שנה. 20 לפחות צורתה

האופ ציבעי משתנים שנתיים או
 מה הגיזרה. גם ובדרך־כלל נה,

ז זו צרה נגד לעשות אפשר

ו לצביעה הבגד את לתת !•
ב־ שלו, העליון הגוון את לשנות

 לקבל קשה (כי יצליח שזה תיקווה
בצביעה). מושלמת אחידות

ו בארון הבגד את לתלות •1
 חוזר הכל כי הבא, לעשור לחכות
האופנה. גם וכך חלילה,

 בגד לקנות מלכתחליה, או, #
 שנים, הרבה אותך שישמש קלאסי

 בחולצת יהיה האופנתי והשינוי
ב או בצעיף לו, שתוסיפי המשי
באביזרים. כלומר, — חגורה
עורן חליפת על לשמור איך

 כמובן בארון. לתלותה יש •
לנ צריך עור כי — בניילון לא

שום.

 נפה, עשוי העור בגד אם •1
 או תכופות לעיתים אותו ולובשים
 שבועי: טיפול לו לתת יש יום־יום,

 אותה לטבול צמר־גפן, פיסת לקחת
 ולנקות בחלב־פנים, או רגיל בחלב
 כמו לנקבוביות ייכנס החלב אותו.
 הלכלוך את ויוציא האדם, לעור

החוצה.

 הוא היום העשירים נחלת העור היה פעם למשי. דומה והוא ואלגנטי,
 ארבעה פי עור מיכנסי זוג עלה פעם ירד. שמחירו משום הכלל, נחלת

כזאת. רכישה לממן יכולה ה אש וכל שניים, פי רק היום בד, ממכנסי

 בשמן, הבגדים הוכתמו אם •1
טאלק. מייד לבזוק יש

חו בכמה פעם של לניקוי ;!•

 יש — יסודי ניקוי כלומר דשים,
ש לפני לא יבש, לניקוי למסור

 בניקוי מתמחה שהחברה מוצאים
ביגדי-עור.

 שבאופנת השלאגר הואסיס ט״ ט רק
מתמ שאינו מי העור.

בין ההפרשים גדול. מבין להיות ינסה אל בעור, צא

 אחוזים. במאות נמדדים גרוע ועור טוב .ער־ איכות
 למישנהו, דומה למראית־עין הנראה, בגד למצוא אפשר

לקנות, היכן לדעת צריך לכן גרועה. איכותו אך
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וקיציים. אווריריים ותחושה מראה לבגד מקנה המחורר הזמש רכותו.
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