
שיער מצביעה מפחדת מי
 לצבוע- לא או צבוע
ההתלבטות זאת

 הוא ראשך שעל השיער בראי. הביטי
 הראש גם הכללי. במראך העיקרי המרכיב

 לרענון. פעם מדי זקוק ביותר הצעיר
 הוא ומחיוניותו. מבוהקו איבד השיער

 הים מי בבריכה, הכלור השמש. מן פגום
 שיער בו. כרסמו - הישראלי והאקלים

 ראש על לחשוב הזמן זה לעין. בולט השיבה
 אינו - גוונים 4 עד 2ב־ צבע שינוי חדש.

 וחיים יופי מוסיף אך דרסטי, שינוי מהווה
טוב. רוח מצב ועושה לשיער,

 ז לצבוע חלטת 7*1
מה? עם רגע... רגע, ? 1

 לצביעה ״קלירול״ תכשירי על שמעת ודאי
ביתית.

 ״קלירול׳י חברת מובילה ויותר, שנה 50
 לצביעה השיער צבעי בתחום כולו, בעולם
 בעזרת במספרות. ולצביעה בבית עצמית

 והתחכום, העשיר הנסיון הרב, הידע
 שיער צבעי לפתח ״קלירול״ הצליחה

 עם המיטיבות ביותר, עדינות בתרכובות
 להעשיר או לשנות לך ומאפשרות שיערך

 זאת ״עשי בשיטת הטבעי השיער גוון את
 העקרון סביר. ובמחיר בבטחון - בעצמך׳
 היה ״קלירול״ את שהנחה ביותר החשוב
 הגוון את שידגישו צבעים סדרת ליצור

 סוגי לכל ויתאימו עליו, ישמרו הטבעי,
השיער.

 בחרה בארץ, האקלים תנאי בדיקת לאחר
 צבעים סוגי 3 לישראל לייבא ״קלירול״
שונות: למטרות

 יפה - איזי אנד (נייס א106 & £35? )1
 השיער. סוגי לבל יעיל מקצועי צבע - וקל)

 שיער הוא ממנו 1/3 שעד לשיער מומלץ
שיבה.

ס0311־01 )2 י מ  צבע - קלירול) (
 סוגי כל את בשלמות הצובע מקצועי
שיבה. שיער בולל השיער,

 של אריזה בכל
תמצאי: אנדאיזי״ ״נייס

 צבע - קאר) (לבינג£0׳ו1§ת 031־6 )3
 אמוניה ללא בלבד, שיבה לשיער מקצועי

 שיערך צבע את משנה ומי-חמצן(אינו
הטבעי).

 אנד ב״גייס הפעם נדון ומטרותיו. צבע כל
איזי״.

 שיעד יותר. טבעי דאח
 קלה צביעה יותר. יפה

המחיר! ובחצי יותר...
 את רבים. יתרונות בבית העצמית לצביעה

 סדר חסל למספרה. מכבילה משוחררת
 המפוקפקת וההנאה בטלפון, התור הזמנת

 בידיים משתמשת את במספרה. המתנה של
 את ומתכננת שלך, הנקיה במגבת שלך,
 את אלו כל על הוסיפי בעצמך. שלך הזמן

 הצביעה :לכיסך כל־כך החשובה העובדה
 ממחיר 1/2 עד 1/4 לך עולה בבית העצמית
במספרה. הצביעה

 ב״נייס צובעת בשאת מבל: חשוב - וזכרי
 של שיער צבע בכל או איזי״ אנד

 שהכמויות בצבע משתמשת את ״קלירול״,
 כמו ומבוקרות(שלא מראש מדודות בו

 רפואיות במעבדות המיוצר צבע במספרה),
 שאינך כך נמוך, חמצן ריכוז עם בארה״ב

 עובדה: שלך! הספר על לסמוך צריכה
 בצבעי משתמשות בעולם נשים מליוני

 חודש. מדי ״קלירול״
 נקיון, בצבע, בטחון זמן, של חשבון עשי

 במחיר- משמעותי וחסכון מקסים שיער
 צביעת את ספק, של צל כל בלי ותעדיפי,

 צבעי משלושת באחד הביתית, השיער
לשיערך. שיתאים ״קלירול״-זה

איזי״ אנר ייט
— וקל) (יפה

ז בן כל־ טוב הוא מדוע
 הנמכר השיער צבע הוא איזי״ אנד ״נייס
 נשים מליוני עובדה. זו בעולם. ביותר

בחודשו. חודש מדי בו משתמשות
 מרכיבים סדרת מכיל - איזי״ אנד ״נייס

 בו ומחדירים שיערך, עם המיטיבים
 הטבעי המראה את המשפרים חומרים

 מפני שיערך על מגינים אלו חומרים שלו.
 ארצנו. של הקשה האקלים
 תמצאי איזי״ אנד ״נייס של אחת באריזה

 צבע, :לצביעה הדרושים האביזרים כל את
 כל אין ומייצב(קונדישיונר). כפפות מפתח,

 הופכת כך דבר. עליהם להוסיף צורך
 והגייני נוח פשוט, לתהליך השיער צביעת
וזהו. חופפים כל־כך.
 בשוק, שתמצאי אחרים שיער לצבעי בניגוד

 על עוצמה באותה פועל איזי״ אנד ה״נייס
 מתקבל כך ראשך. שעל ושערה שערה כל

 השיער גווני על השומר הטבעי, המראה
 צבע״ ״מעטפת יוצר ואינו שלך הטבעי

 הצבעים את המאפיינת מלאכותית
האחרים.

 מי־ מכיל איזי״ אנד ״נייס של המפתח
 אינך כך, בלבד! 6/י>0 נמוך. ברמז חמצן

 וכל ומכורסם, אכול משיער לחשוש צריכה
לו. יגרם לא נזק

 ממנו 1/3 שעד שיער יכסה איזי״ אנד ״נייס
שיבה. הוא

 בחרי -1/3ל־ מעל בו שהשיבה לשיער
 קאר״. ״לבינג או קלירול״ ב״מיס

 מכיל אינו קאר״ ה״לבינג להזכירך:
 שיבה, שיער רק וצובע ומי־חמצן, אמוניה

 שיער- סוג לכל מיועד קלירול״ ״מיס בעוד
 שיבה. שאינו או שיבה

 צבע בשינוי מעוניינת שאינה לאשה גם
 ב״נייס להשתמש ביותר מומלץ שיערה,

 של הגבוהה האיכות שכן, איזי״. אנד
 עליו. ותגן השיער צבע את תחייה מרכיביו

שצבעת. ידע לא ואיש

 ״גייטאנדאיזי״- ם
 בקלות יבולה אחת כל 0?

בעצמה לצבוע
 תמצאי איזי״ אנד ״נייס של אריזה בכל

 ומדויקות מפורטות שימוש הוראות
 קאר״ ב״לבינג גם (כך ובאנגלית. בעברית
 וקל. ברור כך כל הכל, קלירול״). וב״מיס
 הוא איזי״ אנד ב״נייס הצביעה תהליך

 פעולת נפסקת דקות 25 לאחר אוטומטי.
 צריך לא !מדאגה משוחררת ואת הצביעה

שבנה׳ או חברה עזרת
 חופפת אותך, שהולם הצבע את בוחרת את

 בלבד דקות 25 ואחרי שיערך, לתוך אותו
חדשי ראש לד יש

המקצועי הצבע - איזי״ אנד ״נייקי
ה העולם 2329 הז




