
יודעים כולם - נפלא הפלקס

 הוספנו עכשיו
ם אלפי פרסי

 של הנפלאים השיער תכשירי פלקס
 בריא, יפה, שיער מעניקים רבלון

 פרסים במבצע עכשיו ורענן. מבריק
 כל בתוך :תקדים ללא מדהים
ס בקבוק ק  זכוכית כמוסת טמונה פל
 פרס. ובתוכה — ומבטיחה קטנה
 גדול — והפרס הכמוסה את מצאו

בידכם! — קטן או

החדשים הפרסים

בע"מ הפצה צוומט״ם
 בשווי יהלומים משובץ זהב תכשיט
ש׳. 50,000

 כ״א ש׳ 10,000 בשווי תכשיטים 5
 דיגיטליים. שעוני-יד 100
לטיולים. מעוררים שעונים 100

 שטרם הפרסים
בהם: זכו

ף7אוסוב*אנ

שיס־ז לרום מלון
 ״לרום״ במלון זוגיים שבוע סופי 30

 וארוחת לינה כולל לילות 2(אילת
בוקר).

ד \ י \ ז ^ \
 של ״ווקמן״ ספורט נעלי זוגות 150

 ונוער(במידות לילדים ״נימרוד״
27-35.(

 מיטה כלי של צבעוניות מערכות 10
 2ו- סדין פיקה, (שמיכת נילי״ ״

ציפיות).

£ 0 1 ^ 1 1 X 1
 ״קונטיקי״, ליקר בקבוקי 200

הקיץ. של הצונן הקוקטייל

 אלקטרוניים מחשבי-כיס 250
._ו.0ס. מהודרים

 לאשה רבלון, של שי חבילות מאות
כל-אחד. ש׳ 1,000 בשווי לגבר, או

 ג אוטוביאנקי מכונית
 ואלגנטית, קומפקטית הדורה,

 אוטוביאנקי יבואני ״טלקאר״
 :ראשית סוכנות לנצ׳יה,

 ת״א, ,32 המסגר רח׳
זכו) לא (עוד 336081 טל:

 סרטים 100 + וידיאו מכשירי 2
 ״הקולנוע״ מספריית להשאלה

זכה). 1(
 זכו) 2( 14״ צבעוניות טלויזיות 2
 ״מיקרו-וויב״. תנורי 2
 עם סטריאופונית מערכת 1

אוקוולי־זר.

ז!ו3ו*0333־!
 משובץ זהב תכשיט

 בשווי יהלומים
 ש׳(זכו). 70,000

 ש׳ 5,000 בשווי תכשיטים 15
זכו) 3.(כל-אחד
 לתכשיטים, הישראלית הלשכה

רמת-גן. ,48בצלאל רח׳

 ״מיקרו-פרופסור״ אישי מחשב
<)641.( 

 פוד-סנטר.
 רדיו/שעון/טלפון.

 .2001 קולאייר מערכת
 מתקפלים כושר אופני

(זכו)07<ו4וקו/\ו0ועו 57087

/140א00£4/1׳1

 ״מונוגרם״, דקורטיביות מנורות 95
זכו) 14ת״א.( ,62 באייר ה׳ רח׳

0י2
1983 וניור

<$35?

 לאירופה הלוך/חזור טיסות 2
זכה). 1(

בע״מ דולפין
 שיוט ימי 8 זוגיים, כרטיסים 2

 על התיכון הים בחופי
 .ועז.7.5 ׳ויזוס 07 ץועו00עז05

זכה) 1(בע״מ. דולפין אוניות סוכנות

אילת השמש״־ ״מפרץ
 הנופש בכפר זוגיים שבוע סופי 2

באילת. השמש״ ״מפרץ

זכו) 3.(לנשים אופנתיים ים בגדי 20
 שקל 40מ- זיכוי תלושי אלפי ועוד

 אחד, כל ויותר שקל 2,000 עד
 כגון: שונים מוצרים לקניית הנחות
 מערכת צבעונית, טלויזיה וידיאו,

 נעלי שעוניס/תכשיטים, סטריאו,
 באילת, במלון נופש ספורט,
 ובשמים נפלאים קוקטייל בקבוקי

רבלון. של ותכשירים

ז0א £ \ ׳ 7ו
ליך \דגטמתןיפר'


