
171*1^ בעיצובה שועל, מפרווה העשוי המיוחד המעיל זהו 1^
כבר פרוות המעצבת הארגנטינית, גרנפור אנה של 1

בחו״ל. רעיונותיה את שואבת אנה דולר. 3000 הוא מחירו שנים. 29

שעד הישראלית, אשה ך*
 בחלון־ פרווה על הביטה עתה ״

 מעבר שהוא דבר כעל הראווה
 של המוטו חדש. יש ידה, להשג

 אשד, שלכל הוא, יצרני־האופנה
המת אשה גם — פרווה מגיעה
 תוכל חודשית ממשכורת קיימת
מלטף, רך נעים, ז׳קם לה לרכוש

 זה וכל וחלומי, יוקרתי גם שיהיה
סבירים. במחירים

ה הפרוות בשוק השתנה מה
 המומחים, אך הרבה, לא ל יקר

ל התחילו מעילי־הפרווה, יצרני
 העשויים יפהפיים מעילים גם ייצר

 ממילים הם וכך פרווה, משאריות
אחוזים. 40בכ־ המחיר את

 יותר להיותר יכול מת — קר ביום בפרווהלהתכרבל
אפ שלמות, פרוות מוכרחים לא 7 מזה נעים

וראשים. מזנבות העשויות יקרות ולא מאוד יפות פרוות לקנות שר
48

לקנות אשה לנל עכשיו מאפשרות הנווות מתיר גגו פוחח
א ם ל נ ל ת

 שאריות ובכן, ? שאריות מהן
 העיקרי החלק שאינו מה כל הן

הז הרגליים — כלומר החיה, של
 היום הנעשית העבודה והראש. נב

 כל־כך היא פרווה של משאריות
 שאינו שמי ומדוייקת, מושלמת

 ולא יידע לא בעניין גדול מבין
 עורות עשוי המעיל אם לומר יוכל

מעו שאריות או ויקרים שלמים
לות.

 מנהלת־ היא ברטל אסתר
ל גדולה' חברה של מכירות
כי אומרת, היא מנסיונה פרוות.

 פרווה לקנות שבאות הנשים רוב
ש מה רוצות. הן מה יודעות לא

 שכאשר אסתר, אומרת הוא, חשוב
 שקלים, אלפי כמה משקיעה אשה

 לכל שימושי להיות צריו הז׳קט
להש הצדקה שתהיה כדי עת,

קעה.
 לפרוות, חברה בעל שדף, אורי

 ל- ממליץ בייצוא, הרבה העוסקת
לב ראשונה, פרווה הקונה אשה
ש ארור, במעיל ולא בז׳קט חור
 במזג־האוויר שימושי פחות הוא

ארוך מעיל הקונה לאשה הישראלי.

ס פרווה שאריות ד ״ ד
הזנב הרגליים, הפרוות כלומר משאריות, כולו עשוי

 כי בזאת, ירגיש לא מומחה שאינו מי אך והראש,
 בלבד. שקל 5900 המחיר ומדוייקת. מושלמת העבודה

מעיל. על להוציא יכולה אישה כל שכמעט מחיר


