
צעיר ומראה
 חלומך, להגשים במטרה אשה. כל של חלומה זהו

 *.זו.ח של הטבעונית הקוסמטיקה מעבדות פיתחו
 על השומר ,001*57114 החדשה הטיפוח סידרת את
עת. בטרם התקמטות ומונע נעורים פני

 היתר בין מכילים קולאסטין בסדרת התכשירים
 המאזנים ואלסטין קולגן

 בעור הלחות רמוד את
 תהליך את ומעכבים

 על מגינים ההתקמטות,
 התיבשות מפני העור

 הטבעי, הזוהר ואבדן
 רעננות רכות, לו מקנים

נעורים. וחן

 עקבי טיפוח
עם התמידי זמן. לאורך צעיר מראה יעניק
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 טבעונית קוסמטיקה לתכשירי והדרכה ייעיץ מרכזי
 03-255295/6 טל. • 16 באייר ה׳ רחוב קאר, מכון בתל־אביב:

02-811844 טל. בירושלים: • 04-8 6 082 טל. הכרמל, מרכז בחיפה:

׳ בית־ספר י ל ר ו א ,  
מעזים גברים לספרות

 טי ,09 ג׳ודג׳ הנולד רח׳ א, ת•
מודיע )03( 204919 ,290310

 קורסים נפתחים
 וקוסמטיקה לספרות

 ונשים גברים
ימים לחודש

:ללקוחות הזדמנות מחירי
שקל 100 תסרוקת * שקל 220 צבע *
שקל 800 סלסול 44 שקל 100 תספורת *
שקל 800 פסים 46 שקל 800 החלקה 46

— השיער אויר לויי המחירים —
 שעתת והורדת פדיקור, ,היקמטלקוס מחלקה 46

מחרגליים.
מומחית ע׳׳י ריטים והשתלת צפורגיים השתלת 46

לחייל טרמפ תן

הנשיא אנשי (״כל פאקולת ג׳יי אלן של המרגש נסרטו

סופי של בחירתה
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 סטיירון ויליאם של המכר רב פי על
השנה״ של ביותר הטובים הסרטים מעשרת ״אחד

ארה״ב של הקולנוע מבקרי אגוד
(״העוקץ״) המליש מרוץ מוסיקה:
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________________ארצית בכורה___________
14.5 ממוצ״ש 10ב־ 13.5 שבת מליל

חיפה
.פאר'

ירושלים
׳׳מיטשל"

רמת־גו
.אואזיס

תל־אביב
.רב־חו'

בטלפון מודעות
העתונים לכל

סי טי ר כ ב המערכת במחירי אשראי ^
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

םס ו ס ר ל פ א י ד י א
רצוף 20.00- 7.30 פתוח ת״א, סור גבירול אבן
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