
 מסתכלים גברים
ידיים על ם1

 להסתיר. אי־אפשר וצפרנים ידיים
 אפשר אבל נולדים, יפה יד שעם נכון

 ידיים יד. כל ולטפח להגן לשמור,
 ארוכות צפורניים בעלות יפות,

 אשה. לכל אלגנטי נכס הן ומטופחות,
 ושמים יפות ידים אוהבים הגברים גם
אשה. של לידיים לב

 הציפורניים עם אותה -תיראו
 אחת חברה מסננת האלה,' הארוכות
 דבר שום עושה לא בטח -היא לרעותה,

בבית.״

 אחד ציפורניים. מחזקי של סוגים כמה
 המיובא מאבאלה לאק הוא מהם

 אותו מושחים שקוף, הלאק משוויץ.
 הציפורן על בשבוע פעמיים או פעם

 הבקבוק אחר. תכשיר מכל הנקייה
 שקל. 360 לצרכן ומחירו מ״ל 5 מכיל
בפרפומ בבתי־מרקחת, להשיגו ניתן
הגדולות. וברשתות ריות

 הלנה של נוספים, מחזקים קיימים
 ניתן אותם וגם רבלון, ושל רובינשטין

וברשתות הפרפומריות בכל להשיג

שבועית משיחה
מתמיד בשימוש משיבען.

 תזיק לא ציפורניים לחיזוק לאק של
 חזקות ציפורניה אם אף אשה, לאף

משתלם. והמאמץ מפתיעות חתוצאות

 אפשר נכון, אינו זה לא, אבל
 להדיח לנקות, — בבית הכל לעשות

 מה כל כפפות. עם והכל ולצחצח,
 והתמדה טוב רצון הרבה הוא שדרוש

טוב. יותר במצב יהיו וידיד עילאית,
 והקירצופים המים חומרי־הניקוי,

 ואת הידיים עור את ;הורסים
 לעתים מנסות נשים הציפורניים.

 מוזנחות, מכוערות, ציפורניים :להסוות
 על־ידי ובלתי־מטופלות סדוקות
 לאק. של ועבות רבות שכבות מריחת

 בנוסף הפיתרון, פיתרון. אינו זה אבל
 הוא כפפות, עם תמידית לעבודה
הציפורניים. את המחזק חומר מריחת

 של רבות משכבות בנוייה הציפורן
 מעידות בעייתיות ציפורניים תאים.

 או בריאותית בעיה על לעיתים
״ בוויטמין חוסר כמו תזונתית  ברזל, \

 הרופא ימליץ לעיתים לכן מגנזיום. או
 בד אך מתאימים, כדורים בליעת על

 החיצוני. הטיפול את לשכוח אין בבד
 נספג הציפורניים את המחזק החומר

 כוח להן ומקנה הציפורן בשכבות
ועמידות.
 האזור הוא הציפית שקצה ידוע
 שם ביותר. והבלתי־מוגן הרגיש
 זקוקה היא ושם הציפית נשברת

להשיג ניתן הישראלי בשוק לשיריון.
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 החברות בשתי הלאק כמות השיווק.
 בהלנה והמחיר: מיל, 15 זהה,

 305 וברבלון שקל 294 רובינשטיין
 מקסימלית תוצאה להשיג כדי שקל.

 שבוע כל זה חיזוק בלאק להשתמש יש
קבוע. באופן

2לצ ״
מדלל 1*

 את נזכיר עוסקים, אנו בלאקים ואם
 תקופה אחרי כי ידוע המדלל. הלאק

 סגור אינו הלאק אם בפרט מסויימת,
 נשים מתייבש. הוא הרמטית, בצורה
 חיסכון מטעמי או ידע מחוסר — רבות

 לדללו. כדי אצטון מוסיפות —
 פגום. לאק היא המתקבלת התוצאה

מאיכותו. מאבד והלאק משתנה הצבע
 בשם לדילול לאק לרבלון
 לאק בבקבוק מופיע הוא -סולבנט״.

 ונראה שקוף והוא נדל, 15 גודלו רגיל,
 הוא לעשות שעליכן מה כל מים. כמו

 מהנוזל, טיפות שתיים־שלוש לטפטף
 היבש והלאק המצורפות, ההוראות לפי

 חוזר. לשימוש ראוי ויהיה יתדלל
ביותר. חסכוני והוא שקל 305 מחירו

 של ידה בהישג ת יפות ציפורניים
 טוב. רצון לה יש רק אם אשד״ כל

 עורך, רק לא הוא שלך כרטיס־הביקור
 אל ידיך. גם אלא ראשך, עטרת רק ולא

 ויהלומים, תכשיטים גם כי תשכחי
מטופחת. יד על אחרת נראים

5 מגוונת קשיות
 מדגימה חאקי בצבע חושפני ברול

 יבולה החגורה אלון. כרמלה
 למי הכתפיים, על גם להירכס

חזיתית. מהתמוטטות שחוששת

 משובח. זה הרי החושף כל בקיץ,
 מנסות אנו הלוהטים השמש בימי

 תמיד לא אך טובה. חלקה כל לחשוף
 עירומים. חצי להסתובב בריא כל־כר זה

 המשזפות השמש מקרני להתעלם אין
 הפיוד העור. את ומקלפות והשורפות

 את לחשוף הוא והאלגנטי האופנתי רון
כתפיך.
 הגל על עלו אופנאים מעט לא
 ובאוברולים. בשמלות הזה הקיצי

 מבדי עשויים הבגדים רב. הוא המיבחר
 ומתאימים בד־מגבת, או טריקו כותנה,
 קלילים, הם לעבודה. ואף היום לשעות

 פרובונטיבית אינה והגיזרה סופג הבד
הכתפיים. חשיפת אף על

 אומר: מאנווה שעיה אהרון
 אופנתיות, בהחלט הן האלה -השמלות

 ומטורפות. צעקניות לא זאת עם ויחד
 קצת וגם מלאה קצת גם אשה, כל

 יחמיאו והן ללובשן, יכולה מבוגרת,
לגיזרתה.״

 אופנתית תהיה כזאת שימלה
 הצבעים הבאה. בשנה גם דגם מבחינת

 שמרנית שקצת מי אבל ישתנו, אולי
 או שחור כמו בצבעים אותה ומעדיפה

 להיות תוכל אחר, חלק צבע כל או לבן
 ימים. לאורך שימלח שקנתה בטוחה

 גם שקל 4,000 — היום של ובמחירים
חישוב. זהו

 גרשון רזיאלה מעצבת־האופנה
 חשוף־כתפיים אוברול על הימרה

 או הבריכה, שליד קוקטייל למסיבות
 הדגם אחרים. חגיגיים לאירועים

 חולצה פלוס מכנסיים פשוט: בבסיסו
 לבן. בשחור מנוקד הבד ולנים. פלוס

 כובע כמו אבזרים בתוספת
 ונעלי מתאימה חגורה רחב־שוליים,

 ונוח אופנתי, מרשים, האוברול עקב,
בו. להתנועע וגם ללבשו

 שמלות ^
פלמנקו *

 את שתפש האחרון שיגעון ךי
כתפיים הן ישראל את וגם !אירופה 1

 שד. קיץ
נמפיים
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 בשכבות ולהתחמם מעלה כלפי המחשוף את להרים פשוט אפשר הטיילת,
חשופה. אחת כתף רק להשאיר יכולות מקוריות להיות שרוצות אלה הבד.


