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בצד. השניה, והסיכה השיער נאסף מהן באחת זהב. סיכות בשתי הוא כאן השימוש העורף.
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1 1:מים מן כשיוצאים להסתרק איו

 זמן ולבזבז במיספרה לשבת וכסף רצון, יבש שיער על אותן לעשות שאפשר הוא,
הוא ״האינסטנט־תיסרוקת״ רעיון אבי יקר. הקיץ. לימי במיוחד טוב וזה רטוב, או

עלמני. אלי ושמו צעיר, ישראלי עלם אחרי השיער לבעיית אידיאלי פיתרון זהו
ממושכת שהייה אחרי אלינו הגיע אלי חשק, זמן, יש תמיד כשלא בים, שהייה

;<?*■
 פעמיים מתחלפת הבגדים ופנת
 וה־ השיער אופנת גם וכמוה בשנה,
 נעשה בחורף עשינו שלא מה תיסרוקות.

 נראה בחורף, נראינו שלא ואיך בקיץ,
וב האקלים, שינויי לטובת הכל בקיץ.
 וקיץ אביב האישי. השינוי לכבוד עיקר

 הפעם ולריענון. להתחדשות מתאים זמן הם
ומהי קלה תיסרוקת הוא העיקרי החידוש

 זרוק או ספורטיבי מראה לך המשווה רה,
בחירתך. ולפי כרצונך אלגנטי, או

 המוטו זהו — דקה תוך תיסרוקת עיצוב
 בעזרת לסדר ניתן התסרוקת את הקיץ. של

 סבתא״ ״סיכות בעזרת או סיכת־הפלאים,
 שאוב שרעיונה סיכת־הפלאים, רגילות.
 ארוכה, ברזל סיכת היא היפאני, מהמראה
 ציבעו־ סיכות על־ידי נסגרים שקצותיה

 בתיסרוקת והעיקר פלסטיק. עשויות ניות
 סוף סוף הפאן. הרולים, סדר חסל — זו

אם גם הטיבעי, משיערנו ליהנות נוכל

 זמן של במינימום ומסולסל, מתולתל הוא
1111 1* ומאמץ.
הקיץ בתיסרוקות וחשוב נוסף יתרון

 שיערה את אסף אלי הכתפיים. באורך גלי ,שיער אבידור לאורית
■ * יי׳*■  הראש במרכז תיסרוקת לסיכה. מסביב אותו וסובב הקרקפת למרכז •י
למסיבה. או הערב לשעות ביותר מתאימה נאה תיסרוקת אצילות. של מראת יוצרת

 רוב אהבו לא האחרונות השניס עד דיקר. מירי עםחופש׳!טבוע•
 בדרכים להחליקו ורצו המסולסל, שיערן את הנשים

 דבר הוא וטבעי מסולסל ששיער להראות רוצה עלמני, אלי השיער, מעצב שונות.
העליון. החלק את אסף ורק פזור השאיר הוא רובו יאת ומסולסל. ארוך שיער למירי יפה.

 תורת את למד שם ובניו־יורק, בהולנד
 ידועים אופנה מתכנני עם ועבד השיער

 חזר הוא הראשונה. מהשורה ודוגמניות
 ונפגע, הציץ קצר, מישפחתי לביקור לארץ

 שרכש, מהידע ולהעניק להישאר והחליט
הישראליות. לנשים ומדימיונו מנסיונו

 טובות אלה תיסרוקות כי מדגיש אלי
 מגיע ששיערן הנשים לכל ומתאימות

 לב לשים צורך יש הסנטר. לאורך לפחות
 ועמלות רחבות לפנים הפנים. למיבנה
 כדי הקודקוד, באמצע תיסרוקת תתאים

 הסיכה את שמים צרות לפנים להאריכן.
 הפנים קו את לשבור כדי הקודקוד, בצד

ה כל — אובלי פנים למיבנה הארוך.
 אשה שכל לי ״חשוב פתוחות. אפשרויות

אופנ ותרגיש מרוצה תהיה היא, באשר
אלי. אומר והוצאות,״ זמן במינימום תית

 למרכז השיער את אוספים ז עושים מה
 הפנים למראה בהתאם לצידו, או הראש

 מסולסל שיער לסיכה. מסביב ומסובבים
ספור מראה לקבלת להרטיב. עדיף במיוחד

ה השיער חלק את לאסוף אפשר טיבי,
 להשאיר התחתון החלק ואת בסיכה, עליון
 להתאים אפשר הסיכה צבע את פזור.
 בסיכות־סבתא, שמשתמשת מי הבגד. לצבע

בשיער.'ה וטרי טבעי פרח לתקוע יפה
אביבי. מאוד הוא מראה

 לקיץ שיער עיצוב על לדבר אי־אפשר
ה היוקדת. השמש נזקי על לפסוח מבלי
 והם השיער, קצוות את מייבשת שמש

 שורשי עד מגיע הנזק ונשברים. מתפצלים
 לנשור. מתחילות הן הזמן ובמשך השיער,

שמן את למרוח לנו מייעץ עלמגי אלי


