
 הידע איך תראי
 פישר דר של

יופי... גם לך עושה
 המשתמשות בישראל נשים אלפי עשרות

 כי יודעות יום, יום פישר דר בתכשירי
 יחדיו, והמדע הסבע חברו לא מעולם

 הטיפוח תכשירי בסידרת מאשר יותר
 פישר. דר של והיעילה המושלמת

 - מעולים מדענים של מתקדם ידע בעזרת
 והקוסמטיקה-יצרו הרפואה בתחומי
 סידרת פישר דר במעבדות ופיתחו

 המרכיבים כל את המכילים תכשירים
 ובשיערך. בעורך נכון לטיפול לך הדרושים
 והכירי דקות כמה עכשיו לעצמך, הקדישי

 תקופה לאחר כבר אלו. מוצרים ממגוון חלק
 רעננה תרגישי את בהם, שימוש של קצרה
 יותר. ויפה יותר מטופחת יותר,

לך יעשו פשוט הם

 נחלי סבון בלו-אל קמיל
העור את שאוהב בתחליב

!י לחיים מתעורר העור איך פעם הרגשת
 נוזלי סבון אל הינו בלו קמיל

 של לרחיצה המיועד בתחליב
בלו קמיל והפנים. הגוף כל ̂! ;

עדינים, שומנים מכיל ״"
מיובש, העור על המגינים

פרחי אזולןותמציות —/״-
^ הידועים הקמומילה

המרגיעות. בתכונותיהם
 במיוחד מותאם בלו קמיל

1 של הטבעית לחומציותו
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 טבעלפנק...אתכולם...תני לו העור,ויש
יופי. להם גם יעשה זה משפחתך. לבני ממנו

קמילשמפו-
בשורשים שמתחיל יופי
 את בפניך להציג גאים פישר דד מדעני
— — — שמפו קמיל סידרת

הידועה.
 מכיל שמפו קמיל

 פרחים תמציות
 המחזירות טבעיות,

 הברק את לשיער
 המראה ואת הטבעי

המטופח.
 על שומר שמפו קמיל

 ומעמיק ורעננות רכות לו מעניק שיערך,
 הטבעי. השיער גוון את

לבחירתך:
 בהיר לשיער מיוחד - בלונד שמפו קמיל
 הקמומילה. פרחי תמצית ומכיל
 עם מהפכני שמפו - חינה שמפו קמיל

 החינה. צמחי תמציות
 תמצית -המבילקמילשמפוצמחי

 מיוחדת. צמחים תערובת
י נעימה חפיפה

 אולטרסול-יופישל
מלא בבטחון שיזוף

 !י שחום וגוון יפה שיזוף אוהב לא מי
מקרני הנגרם הנזק את למנוע כדי אולם,

 לווסת חשוב השמש
 הקרניים כמות את

לעור. החודרות
 פישר דר מדעני
 בעזרת עבורך פתחו

מתקדמים, מחקרים
 תכשירי סדרת את

אולטרסול,
 שיזוף המאפשרת

ומעניקה ויפה בריא
 מהשמש... צריך שהוא מה כל את לעורך

יותר. ולא
 שיזוף כללי עם בשילוב אלה תכשירים

 וימנעו העור לחות על ישמרו נכונים
 קרני של מיידי מנזק עליך יגנו התיבשותו,

 ומנזקים האולטרה־סגולות השמש
 העור. להזדקנות לגרום העלולים מצטברים

 שיזוף, שמן כוללת התכשירים סידרת
 השיזוף לאחר ותחליב קרם שיזוף, תחליב
ולגוף. לפנים

 של הרגישות לדרגת מותאמים התכשירים
 15 מס׳ בשמש(עד השהיה ולזמן עורך

 השמש). מפני מוחלטת להגנה שנועד
ובריא! נעים שיזוף

 של שמפו-יופי פירידקס
קשקשים ובלי שיער...

 יפה מראה לשיער להעניק כדי
-—•־ ובראשונה בראש יש ומטופח,

 התופעה למניעת לפעול
| קשקשים. של הנפוצה

£ ריחני שמפו פירידקסהינו
 קשקשים נגד יעיל ונעים,

בעור מטפל וגירוייעור,

ד וטבע מדע פישר- ד


