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 רבלון של הנפלאים השיער תכשירי פלקט
 עכשיו ורענן. מבריק בריא. יפה, שיער מעניקים

 כל בתוך תקדים ללא מדהים פרסים במבצע
 קטנה זכוכית כמוסת טמונה פלקס בקבוק

 הכמוסה את מצאו פרס. ובתוכה — ומבטיחה
בידכם׳ — קטן או גדול — והפרס

 זוכה. אחד וכל פרס, יש בקבוק בכל
ם אלפי ס: הפרסי ספי הנו

 הנופש בכפר זוגיים שבוע סופי 3 ■
באילת. השמש״ ״מפרץ

גז - לנשים ים בגדי 20 ■ ̂ז אדל̂ג נופגרבודי
:גוטאל פרסי

.2001 קולאייר מערכת ■
0ר3חסוקוח 5נ)0ת מתקפלים כושר אופני ■

סניו: פרסי
 לרכישת ש׳ 2.000-. בשווי זיכוי שטרי 20.000 ■

 או ומעלה) 20(״ צבעונית טלויזיה או וידאו.
 .83ץח0 שלמה סטריאו מערכת

 סניו של התצוגה באולמות תקפים הזיכויים
ובב״ש. בחיפה בת״א, בי-ס,
שראלית הלשכה פרסי ם: הי טי שי לתכ
תכשיטים לקניית זיכוי שטרי

כ״א ש׳ 1,000-.של בשווי זיכוי שטרי 5,000 ■
כ״א ש׳ 750־. של בשווי זיכוי שטרי 10,000 ■
 כ״א ש׳ 500-.של בשווי זיכוי שטרי 35,000 ■

 של המכירה נקודות בכל תקפים הזיכויים
לתכשיטים״. הישראלית ״הלשכה

רבלון: פרסי
כ״א ש׳ 1,000-. בסך שי חבילות 500 ■

לבשמים ש׳ 100-. בסך זיכוי שטרי אלפי ■
ש׳ 40 - בסך זיכוי שטרי אלפי ■

ת ^לקניי שיזוף. קרם או פלקס )

בטדויויה
 מרמת-אביב, 18 בת חיימוביץ טלי 54 מאנה תל רח׳ ,מחיפה יהודה בן ציפי

שמינית תלמידת 2181/34 רמת-אביב ביטוח, חב׳ עובדת ,2 + נשואה
כימית, מגמה ״באליאנס״, סז/ו. 5000 5׳\ווו\/0 בוידיאו זכתה

54ץעו0 14״ צבעונית בטלויזיה זכתה

אוטוביאנקי מכונית
^הדור ׳1983 ג׳יניוי * ^ ^י יז׳ ^ קומפקטית תיי ת טי לגנ א ו

אוטוביאנקי יבואני ״טלקאר״
 ראשית סוכנות לנצייה,
 ת״א ,32 המסגר רח׳

336081 טל.

 בשווי תכשיטים סטיפן של האיינשטיין
1 ש׳ 70,000 -

 ין בשווי תכשיטים 15
$ ש׳ 5,000-.

רמת-גן ,48 בצלאל רח׳

 +0נ*08*1/1
בבית אור

 דקורטיביות מנורות 95
ת״א. 62 באייר הי

שירי 2  מכ
וידיאו

 מספריית להשאלה, סרטים 100 +
הקולנועי' ״אמפריית

 תנורי 2
\ — מעוףוויב ׳מיקרו

טיסות 2
לאירופה הלוך/חזור

 אישי מחשב
 פרופסור׳ ׳מיקרו
 ימי 8 זוגיים כרטיסים 2)6410

 1 התיכון הים בחופי שיוט
 י 1ע1.1.5 0ץ)ו 011/\1ץ00ח05 על

בע״מ דולפין אוניות סוכנות
ת 2 זיו  טלוי

סנטר פוד14״ צבעונית

 סטריאופונית מערכת 1
איקווליזר. עם

־> ״ך

\/112 אוסוביאמףרדיו/שעון/טלפון
ולזכור! לדעת חשוב

י זוכה אחד כל פרס, יש בקבוק בכל •
האדום. הפס עם הפלקס בקבוק את דרוש •
 ברחבי השיווק רשתות ובכל המזון רשתות בכל להשיג •

המובחרות. והתמרוקיות המרקחת בבתי הארץ,

כו כבר רבים ד ז עו כו, רבים ו ז ל בפרס י דו נפלא. בבושם או הנחה בתלוש קטן, פרס או ג


