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 תמיכה לגופך נותן הבריאותי המרכז עם המזרון
 במקום נוסף חמוק עם יחד נורמלית קושי בדרגת
 ביותר; לו זקוק שגופך
תרשים). שלו(ראה הכובד במרכז

§

 רצוייה לא שקיעה למנוע נועדה הנוספת התמיכה
 המרכז שומר כך ע׳׳י הגוף. של הכובד מרכז של

 לכל ומאתן ישר השידרה עמוד על הבריאותי
אורכו.

 ע״י ומומלץ מאושר
רוןהבינלאומית. הכירופרקטורים אגודת מז ר ה פ סו - ה פו א נ ד או

הבריאות המרב! ע□
 ז׳בוטינסקי רמת־גן: .203 דיזנגוף רח׳ תל־אכיב: ג׳ורג׳. קינג רח׳ סנטר, דיזנגוף ת׳׳א: ראשית תצוגה •8.00 — 19.00 ברציפות פתוח .054־20777 צבי ניר יניב, חנויות רשת

 הרצל רח׳ :חיפה חיפה. מפרץ הרישוי, משרד ליד ההסתדרות, ׳רח ותצוגה, לסחר איזורי מרכז :לצפון ראשית תצוגה .226 חנות כלל, מרכז יפו, רח׳ :ירושלים .03־796272 טל. ,71
 הגומי, מקור ;120 בית־לחם דרך רויאל, רהיטי ;76 כורש כדורי, ירושלים: מורשות: סוכנויות׳ .71 הפלמ״ח רח׳ באר־שכע: .45 הרצל רח׳ נתניה: •46 המתון שד׳ :גהריה .78

 החשמונאים פינארט, רהיטי ;118 בן־יהודה מבט, רהיטי ;34 הרצל גלית, רהיטי ;72 בוגרשוב ;122 בנימין נחלת מוניטין, רהיטי ;154 הרצל וחד, רהיטי :תל־אכיב הדוידקה. כיכר
 :עכו גיל• קולנוע מול פאר, רהיטי :מכריה סטייל. רהיטי :מעלות ירושלים. רח׳ כנעני, :צפת אלקטרו־רהיט. :קרית־שמונה .11 רזיאל חיים, וקנין ;48 פלורנטין שמי, אחים ;88

העצמ כיכר עילית, רהיטי :נתניה .63 הנשיא רח׳ גורית, ;78 הגיבורים הדיור, תרבות :חדרה ג׳מבו. רהיטי ;מסחרי מרכז פנים, עיצוב :עילית נצרת השוק. ככר ישראל, רהיטי
 פול :רטת־גן .26 הירש הברון בלושטיין, רהיטי :פתדדתקווה .28 טשרניחובסקי השרון, רהיטי ;141 וייצמן תל־חי, רהיטי :כפר־סכא .67 סוקולוב נתן, רהיטי :הרצליה •11 אות

 אשדוד: .6 העם אחד רח׳ המכירות־חי, בית רחובות: .103 הרצל עלפי, רהיטי דאשון־לציוו: .18 אילת דיוריט, חולון: .13 סירקין גלילי, רהיטי גבעתיים: .35 ז׳בוטינסקי רהיט,
 לכיש. שד׳ חיים, רהיטי :קרית־גת מסחרי. מרכז טויזר, רהיטי :אופקים מידן. רח׳ גזית, רהיטי :אשקלון .55 עמל התעשיה, איזור אפריים, לנגסנר ;7 רוגוזין אשד, בזרהיט

שלום. ובכלבו המשביר בסניפי השק״ם, בחנויות מדין. רח׳ הוכמן, רהיטי :אילת מסחרי. מרכז רויאל, רהיטי :שמש בית מסחרי. מרכז מנשה, צלח :קדית־מלאכי ערד. סגנון :ערד




