
 הערב כזאת. את הערב ההזדמנות.
 כולם. את תפתיעי הערב אחרת. תיראי

 על חלמת ותמיד חום שיער לך יש
 לשבת צורך אין גוונים? על או פסים
 להתענות במיספרה. ארוכות שעות

 ראשך על שישהו לפסים ולהתחייב
 את תמימים. חודשים שישה במשך
 מהם לו נמאס יש! פסיםבבוקר? רוצה

פאה. יש בעיה. אין בערב?
 הנוכרי, השיער לאופנת חזרנו

 סינתטי שיער העשויות הפאות אופנת
 לבחון כדי ביותר. טבעי הנראה בוהק,
 הטבעי שערך הוא זה אם באמת ולדעת

 ולתלוש לנסות היטב, למשש צריך
למראה להאמין פשוט או מהראש אותו

 תעשי ומתי. תיראי איך עבורך תבחרי
 הפאות גל החדש, הגל בעזרת זאת

 הגיע בניו־יורק, שפשט הנוכריות
 ונחת לונדון דרך עבר לפאריס,
בישראל.

 היא זה בנושא הישראלית החלוצה
 נאה רק לא היא חן. שרי הדוגמנית

 נאה גם היא — מקיימת ונאה דורשת
 האלה, היפות הפאות את מייבאת

 מאמץ זמן, הרבה כל־כך החוסכות
וכסף.

 השבוע, באמצע ים, יום אחרי
 אין זמן, אין — בשבת או בשישי

 או סגורה המיספרה כסף, עודף אין כוח,
האורחים בפתח, המסיבה מאוחר, שכבר

ך1| 1ך11ך  קיצי. בערב אורחים להפתעת נהדרת תיסרוקת ה־ בשיערה רון קלרה מימין: 1ך1\
ללכת מרבים כאשר הקיץ, לימי פיתרון היא הפיאה ובאורך חלק בלונד טבעי, 1111\1 #

מטופחת. להראות רוצים כשיוצאים, ובערב, אינדיאני. בסגנון בתסרוקת כהה ובשיער בינוני,

4 ----------------־״ז־---------------1 לשנים• ואפילו רבות לעונות
1 1 לשעות להשכרה: פאות גם יש
\ 1 ן / לקרנבל למסיבה. לתצוגה. הערב, \

1 1/ הכסף. לחתונת פורימי, או ברזילאי ׳4
\ •1* 4 צ: במחיר זה כל — אירוע לכל או הזהב.

1 יש לערב. דולר 30 עד 20 של השכרה 7 *4
יש ״נורמליות". ויש משוגעות פאות
^ ?!״111 **',י" ' £ בפסים פאות ותכולות, ורודות פאות .1

₪י . '4-״* ״־*׳ # מסולסלות ויש ושחורים. אדומים ₪ |||! ^
\ וחלקות.

.....<41111111? 4 . ״ האלה ״הפאות חן: שרי מסבירה
המובחרות במיספרור, יימכרו
. / \ קיים לכר נוסף הארץ. בכל מריות \ 4

■?§ ' ,*,**<< ! אני נייעץ שם בתל־אביב, חדר־מכירות
888^1 הולם מה אשה לכל מומחית וספרית

י *יי ילא צורר• אין פחות. ומה יותר אותה

11□ י ך | □ ו ד ו י  את שהחרימה השיער, קצוצת לנטלי כמו ו
הכי מסיבת־הפורים לטובת אמה של הפאה 111 1 / / □ 11^

אומרת. היא הפאה." עם אותי הכיר לא בכיתה אחד ״אף תתית.

ך ך \ □ ח1ח  לא או נכון בלונדיות. מעדיפים שגברים אומרים ך
1 / 1  לשכור הוא לעשות שיש כל לבדוק. אפשר נכון! ■!11111 □1

הטבעי. למראה לחזור אפשר תמיד דולר. 30 של במחיר בלונדית, פאה

□ ! ' בלונד בצבע בפאה רון קלרה 111111 11□
ש מי לכל בשחור. חן ושרי 1111 #11/ # 1/

קצרה לתקופה שיערה את ולטלטל לשנות קצת רוצה
 הוא והמהיר המיידי הפיתרון בדלת.
 ליבשו בבית, השיער את לחפוף

פאה. לחבוש — והופ צ׳יק־צ׳ק
 מקורזל שיער עם שחרחורת את
 בעלת להיות חלמת ותמיד קמעה,
זוהי וחלק? ארוך שחור שיער

 100 לשלם הוא לעשות שעליה כל - החשק לפי בלבד,
 לך תייעץ גם חן שרי שלה. והפאה העניין לטובת דולר

■ זיכרוני דרורה צילמה: בבחירה.
 לראות לבוא, רק אפשר לקנות חייבים

 משתמשת כדוגמנית, אני, ולנסות.
אופנה, לצילומי זה אם בפאות, הרבה

 לי מתאימה אני בערבים לבילוי. ואם
 וסוג הבגד הרוח, מצב לפי פאה

הבילוי".

העיניים.
 נורא, לא התענוג? עולה כמה
 שיש הקבועות העתק הוצאות לעומת

 המחיר שבוע. כל שיער בענייני אשה7
 ויש דולר 100 דולר. 100 הוא

זה וכל יורד, שאינו צבע תיסרוקת,
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רגיל. שיער כמו ממש טיכות, בתוטפת שונות, בצורות הפאה את ולטרק


