
או־בה טמפוני עם יותר נקיה פשוט את

שת אשה שתמ שות המ  בתחבו
 לאורך רעננה תרגיש לא לעולם

 כמה כלל משנה זה אין זמן.
 וכמה תתקלח היא ביום פעמים
הרענ הרגשת — תחליף בגדים

 זמן לאחר תעלם שלה נות
שות השמוש קצר.  בתחבו
 נקיה, לא להרגשה גורם
 כל ולאי־נעימות. לריח

 ולאי לסרבול אלה,בנוסף
 אשה אצל אולם הנוחות.

שת שתמ  המצב או־בה בטמפוני המ
 הנו הקטן, או־בה טמפון לחלוטין. שונה

 האידיאלי הפנימי ההיגייני האמצעי
 על המקפידות לנשים המודרנית. לאשה

 או־בה טמפון כי לדעת כדאי ״סטריליות״
 יד מגע וללא חדישות בשיטות מיוצר
 מוליך, ללא הקטן או־בה,הטמפון אדם.

 נשים מיליוני עשרות ע״י מועדף
 מוליך עם טמפונים כל פני על בעולם

 כי יודעות הן מנסיונן ותחבושות.
 ההיגיינה נשמרת אדבה בטמפון בשמוש
 ההחדרה, בעת (גם הדרך כל לאורך
 מוכנס שהטמפון ועד ונוחה קלה שהיא

 אשה לכן, לו). המיועד למקום
שת שתמ האמצעי שהנו באו־בה, המ

מרגי המושלם, ההיגייני
 ימי כל יותר נקיה שה

 או־בה טמפון החודשי. המחזור
המעולה, הספיגה כושר בעל
ה שלך. האנטומי למבנה מתאים ב  אד

הספיגה, בעת ומתדלדל מתארך אינו
 מעניק הוא ולכן ואוטם, מתרחב אלא

שת לך  זמן כל במשך ויובש נקיון תחו
 נעשית והספיגה מאחר המחזור.

 במגע בא הדם אין הנרתיק בתוך
ריח. כל נוצר לא ולכן האויר, עם

 נקיה מרגישה את שכאשר ברור,
 בטוחה גם מרגישה את ורעננה

 לתפקד יכולה את ומשוחררת.
הגבלה, וללא חשש ללא כרגיל,

 בשאר כמו ממש המחזור בימי
 טמפון של החדרתו החודש. ימי

 והוא קלה דחיפה פשוטה, או־בה
 היגיינתללא או־בה,טמפון בפנים.
 נשים מיליוני ע״י מועדף מוליך,
ולאח רבות, שנים מזה באירופה

 בארה״ב. גם בהצלחה נמכר רונה
 לנערות — מיני :גדלים שלושה לאו־בה

 הנשים, למרבית — נורמל ולבתולות,
רב. דימום עם לנשים — ואקסטרה
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