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מכן. לאחר לרחוב איתו לצאת וגס בו להתעמל שאפשר הוא בגד־הגוף של יתרונו
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הבוקר. לשעות גס יפה קצרים מכנסים עם הנלבש בגד־גוף אותו מקורי. מאד

 משזף וגס החמסין לימי במיוחד טוב שהוא בבגד־גוף וינר שרון
 משוות השטוחות והנעליים השורטס מכנסי להתאמץ. בלי הגב את

גבוהות. עקב נעלי עם בגד־הגוף נלבש הערב בשעות
צרוב גב
ואופנתי. צעיר מראה

 יותר. עוד אותן ״מרכזים״ הכהים והצבעים
 מי לבל נפלאה בשורה כן, אם זוהי,

 עודפים. באי־אלה שהתברכה
 כדגם תלוי שקל, 600ו־ 400 בין — נורא
למיניהן. והתוספות הפייאטים הבד, בסוג
 בגדי־גוף. מעצבת גינת דורית גם
 אך רישמית, הכשרה לה אין אמנם

 ״אחרי רב: טבעי בכישרון התברכה היא
 ותעסוקה חדש אפיק חיפשתי גירושיי

 בי גיליתי ולשימחתי להפתעתי שונה.
 בדים קניתי תפירה. של סמויים כישרונות
 ומדי גופי, על ולמדוד לגזור והתחלתי

 ועיצבתי נטלי, בבתי גם נעזרתי פעם
לילדות.״ בגדי־גוף

 חצאיות תופרת גם אני שמעוניינת ״למי
 אחר, מבד או מלייקרה, שורטס או מיני

 אצלי המחירים תואמים. צבעים במישחקי
 לבגד־גוף, שקל 400 רק — זולים עדיין

 בהתחלה.״ רק אני כי
 יש מתחרים. יש שלנו לכחול־לבן אבל

אותם. המייבאים ויש בגדי־גוף, העושים

 היא השני. לסוג משתייכת טופז נילי
 ודואגת ופאריס, רומא לונדון, את חורשת
 האחרונים, הלוהטים הלהיטים את להביא

 מבריק, לא אלסטי, מסטרץ׳ בגדי־גוף כמו
 מנוקד או אדום, אפור, בסגול, ומנומר

 מייבאה גם היא האפשריים. הצבעים בכל
 הגוף, בצבע ושקופים סכסיים בגדי־גוף

 עם בהירים פסטל בצבעי בגדי־גוף או
 מתחת לובשים שאותם נוצצות, אבנים

 כמעין תחרה לחולצת או שקופה לחולצה
 לאיכות, בהתאם הם המחירים קומבניזון.

שקל. 750ד 500 בין ונעים
 לחלוצות משתייכת היא גם צבעון ורד

 סטודיו כל כמעט ״בלוס־אנג׳לס המייבאות.
 חדר־ גם מחזיק עצמו את המכבד לריקוד
 לאף, מתחת נמצא הכל לבגדי־גוף. תצוגות

 פונדה ג׳יין ואם ולשלם. לבחור צריך רק
אומרת. היא יכולה,״ אני גם אז יכולה,

 שהם היא שלה הגוף בבגדי המיוחד
 1000 עולה ארוך בגד־גוף זיעה. סופגי
שקל. 1200 בכסף שזור ארוך שקל,
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