
־־׳״-;: מדורגת תספורת
לא אבל קצרות ואחרות, כזאת תיספורת רותם. נה

 לווריאציות מצרין בסיס לשמש יכולות מדי, יותר
 חוסכות אשר מעניינות, תיסרוקות של נוספות
רב. כסף וגם במספרה ישיבה של רבות שעות

תיסרוקת
עת לכל

ד ף קו ה י ר ספ מי  אפור פ
נעי חודה בדרך־כלל להיות ■■

מקצי ראשך, את חופפים מה:
 את מעסים שיערך, את פים

 גולגולתו את עוטפים קרפקתך,
כי על אותך מושיבים במגבת׳

באהבה. בך ומטפלים גבוה סא
 לקצת הביקור הופך לפעמים׳

 והסרה- צעירה נערה נעים. פחות
 ומעט ראשך את חופפת מזיון
ה עיסוי לעינייך׳ חודר שמפו

ת הוא קרקפת מ  המגבת פדי׳ נ
 קצת ראשך את עוטפת היא שמה

דבוקות הכיסא על ריח, פעלה

 מקודמתך. שיער שאריות כמה
ה התוצאה מיקרה, בכל אבל,

ה האחיד: ההלם הוא סופית
! ר חי מ

תח ז הכל בסך לי עשו מה
 הם מה שקל! 200 בליבך. שבי

מבין תמלמלי — להם חושבים

היססקת לשגות איו
זודמיוו ף ולהחל*

בל■ ו ידי 11 נ
למספרה להזדקק

 טיל- או צבע קצת — שפתייך
לעזאזל! שילך — והטיס סול.

להס אפשר איך לדעת כדאי
 ר תסרוקת לשנות לבד, תרק

 להזדקק טבלי תדמית להחליף
המיספרה. לחסדי

 בעניין אשף היא רותם עדנה
השלו מת הזו הדוגמנית הזד-
 לשני אפא שהיא פלוס, שים

 כמעט נראית אחד, ולבעל ילדים
 היא פעם בכל אחרת. יום כל

 אפשר שונה. סתיסרוקת מפתיעה
 ב- שעות יושבת שהיא לחשוב

 סנאי יש למי ולא. ״לא פיספרה.
 לקנות עדיף ז תקציב יש ולפי
 אביזר או ג׳ורג׳ם חולצה עוד

אומרת. היא הזה,״ במחיר לשיער
חס לא אביזרים גם ובאמת.

 אפשר דבר כל כמעט לד- רים
 יש לעדנה בשערותיה. למצוא
 •תיסרוקת, לעיצוב הנהדר החוש
 מופנה והיא ידיה׳ במו לבדה
 את ולהדריך סודותיה את לחלק
כולו•

 להיראות לו תעזור טיבעית צמת בצורתלשיעו קשת
 שימוש יקר. זמן לאבד מבלי ויפה, מסודרת

הקשת את להחליף רק צריו הערב. לשעת גם טוב שיער בקשת

 הערב. ללבוש בהתאם כסף או זהב של בגוונים או צבעונית לקשת
 עם וגס טריקו וחולצת ג׳ינם עם גם נהדר הולכת הקשת תיסרוקת

זכרוני. דרורה :צילומים משי. וחולצת קטיפה חצאית

הס מ ב  ה
ת _ ר חוז

פח תיספורת יש עדנה 64
 סטייל וצעירה, נשית רגת *

 שכזאת תיספורח פוסט. פארה
ש בתנאי אחרות, רבות ועוד
 כלומר — אה־לה-גארסון אינן

 יכולות — מגולח גער כמו קצרות
 לווריאציות פצדין בסים לשמש
ופחניפות. נוספות

 הפשוטה הראשונה, הווריאציה
 המיספרה סיכות היא והפופלצת,

 שחזרו — קליפסים בלועזית: —
 ' לפיספרות רק לא והפעם לאופנה,

 בבית.^ עצמי לשימוש גם אלא
ליצי אלא עוזרת, או ככובסת לא
 אפשרי הרחוב. אל ממש של אה

ה המוכרות הסיכות את למצוא
 1בכסף כולל צבעים, בשלל אלה

 ולאי-£ לבגדים ולהתאימן ובזהב,
רוע.

 צד הרימה עדנה? עשתה מה
 ותקעה שערותיה של אחד

 שע< על שבלטו האדומות, הסיכות
 אפשר■ נוסף: יתרון הבלונדי. רה

 על גם אלה בסיכות להשתמש
 חדשני, הוא הרעיון רטוב שיער
אוחו. לאמץ כדאי

הבננה :הנוסטאליה לאוהבות
 מעשה־בית. בננה זו הפעם ׳חוזרת.
 היסה ההיא הבננה את זוכרים
 להיראות שרוצה מי ז והנוחה

 אשר כל ונאה, צעירה איחה
 לה להוסיף הוא לעשות עליה
 או קטנים פרחים ציבעוני, מסרק

 * כל עם ילדות, סטייל סיכת־ראש
היור ודינדולים סילסולים מעי
להי אפשר בך העורף. על דים

 ואופנתית נשית מסודרת ראות
* מקום. ובבל עת בבל

עוס אנחנו אנזוף בשיער אם
 , ובוודאי רבה, לא העבודה קים,

 ראשך את כופפי מסובכת. לא
 שערך, את היסב סרקי מטה, כלפי
גבוה. קוקו ועשי בגופי לפפי
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