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נשיםןהעווה סוד במניות
 הדגמים אה המחיר בשני וענוה

בתצוגות הדוגמניות את ששימשו
י * ד * ח פ  צפרת?.' מאוסנאי מ

כולן. כפעם ■י•
 יוצא- חלון־ראווה המדינה, כיכר

אחר. פשהו אירופי. בסיגנון דופן
 בלבד, אחד דגם ועליה בובה

 פטיב הבד רבה. בקפידה עשד
 נסיה עם צרפתי הסגנון מעולה,

 יוקרתי אופנתי וסמפן קלאסית
 מעצב עומד מאחוריו יקר. וגם

פרוביזור. עודד האופנה
 ולעיתים מסתכלת עוברת, אשה
 מתרשמת נכנסת, אומץ, אחרת
מודדת. גם ולפעמים מקרוב

 בבגדיו להתלבש נדירה דפנות
שאין במחיר מפורסם מעצב של

לו. שגי
 באמצע מתחילה החורף מכירת

רבות. והאפשרויות פברואר חודש
בצ צמר קרפ שמלת לדוגמה,

 לאשה קלאסי, בסגנון שנהב בע
 מעריכה טוב, להתלבש האוהבת

וב בגיזרה ומבינה תפירה מהי
 זוהי דולר. 290 מחירה אופנה.
 כמה אותך לשמש היכולה שימלה

 תמיד תיראה והיא עונות, וכמה
ל- ומרשימה. אופנתית איכותית,

קולקציה
המחיר בחצי

 בעיניה, חן מוצא הבגד אם גם
 לעיתים בידיה, המפץ אם וגם
 קונה. ולא כספה על חסה היא
 בעיות אין תקציב, שאין למי
 וממשיכה כבד בלב יוצאת והיא

 ואיך שראתה מה על לחשוב
נראתה.
והח האחרונות החדשות אבל,

 מיתרון. יש שלכל הם ביותר מות
 שראיתן מה וכל סבלנות, קצת
 העונה, סוף במכירות למכירה יוצע

בשנה. פעמיים המתקיימות
חצאית_____

דולר במאתים
יוכלו 40ו- 38 בין היא י י ופידתן מזלן שהתמזל נשים ך

ה והיקר הראוותני בשלל לזכות
 וחצי הנחה. 50ל6ב* למכירה מוצע

הז- זוהי חצי. באמת הוא המחיר

 מוצעת הרחבות החצאיות אוהבות
שמחי חמרה, בצבע טוויד חצאית

דולר. 200 רה
 טוויד מיכנם המעדיפות לאלה

 ישרה בגיזרה וקלאסי, חתיכי בז/
בקו נמצא זה גם — חפתים עם

דולר. 150 של במחיר לקציה,
חול אלה לפריטים לצרף אפשר

קט קפלונים עם ז׳ורז׳ט קרם צת
 דולר, 200 במחיר בחזית, נים
 עם בריק בצבע סטאן חולצת או

ה בסגנון פרפר ועניבת צווארון
דולר. 150 במחיר חתול

 עודד אומר עילית״, ״אוסנת
 בגיל להבין ״מתחיילם פרוביזור,
 זה ומעמד ססויים, ובמעמד

 להרשות היכולה אשה כסף. גם
 עילית באופנה להתלבש לעצמה

 ולקנות ולרדת לחזור תוכל לא
 ממכונית לרדת כמו זה קונפקציה.

מיינור.״ מיני למכונית סרצדס
38/40 בעלות

המשי, שמלות #ת לקנות יכולות (משמאל) סור

 האופנאי של הקרפ־ז׳רדם וחולצות הטוויד חליפות
 סוף־העונה במכירות המחיר .בחצי פרוביזור עודד

■ זיכרוני דרורה : צילומים בקרוב. המתחילות


