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!יתשלמ1 יפה היי
ה בר  לפני שנה שלושים מלאו שלי לדו

 היא והברכות המתנות עם יחד שבועיים. €
 חלקן אשר עצות, של עצומה כמות קיבלה
 לא היא ולמה נראית היא באיר עסק הגדול

 ובעור שלה בפנים לטפל סוף־סוף, מתחילה,
שלה. ובמראה שלה

 נשברה החלש, האופי בעלת חברתי,
 כדי צריכה שאשה מה כל את לקנות והחליטה
 היא בטעות ומטופחת. יפה ולהיות להתחיל
 אל במסעה אליה להילוות אותי הזמינה

 נכנסנו ופשוט יפה, התלבשנו ממלכת־היופי.
 ״אנחנו ואמרנו וידועה גדולה לחנות־תמרוקים

 הגיעה שלי שהחברה למוכרת, הסברנו כאן.״
 שאשה מה כל לנו שתיתן וביקשנו ,30 לגיל

 איפה שתסביר וגם עצמה, על למרוח צריכה
עולה. וכמה למה זה, את למרוח
 ערימה הדלפק על נערמה דקות כמה תוך
 סוג מין •מכל וצינצנות בקבוקים של עצומה
 לוותה הדלפק על זכוכית נגיעת וכל וגודל,
 החומר השפעת של ובלתי־ברור מהיר בהסבר

 מההלם לי שנשארה הכוח בשארית היופי. על
 חשבון לנו לעשות מהגברת ביקשתי הראשון,

 מכניסה שהיא לפני זאת, הערימה, תעלה כמה
 אותה שניקח כדי השקיות שתי לתוך אותה

 ושבעה שמונים (מאה שקל 187,200 איתנו.
 שחברתי הסכום היה שקל) מאתיים ועוד אלף

 ולמרות האינפלציה, למרות לשלם. נדרשה
 בטיפול, הצורך ולמרות היבוא על ההיטלים

מהחנות. ויצאנו עלינו שעובדים הרגשנו פשוט

 שקל. 7,575 המחיה אחר. עור לסוג שקל. 4,760 המחיה המזין. הקרם של הספיגה המחיה היום. במשך לעור שנדבק אחר ליכלוך
חיוני מיצרך הוא — קרם־עיניים .4 • את להזין שתפקידו — קרם־לילה . 3 • שקל. 4,760
באיזור העור .30 גיל מעל לנשים ביותר יש השינה. שעות במשך אותו ולהרגיע העור ניקוי את המשלימים — מי־פנים .2 •

חלקי בשאר מאשר יותר עדין הוא העיניים מיועד אחד וכל כאלה קרמים של רבים סוגים לשלב אותו ומכינים העור את מרעננים הפנים,

 לרופא־ לפנות החלטתי זו. כתבה נולדה כך
 חברות־תמרוקים של יועצות־יופי לשלוש עור,

 לשמוע כדי אחת, ולקוסמטיקאית ידועות
 ,30ה־ בת חברתי זקוקה באמת למה מפיהן,

 יש לחברתי עצמה. בטיפוח להתחיל כדי
 כלומר הממוצעת, לישראלית כמו עור־פנים

 לא היא היום עד יבש. וחלקו קצת שמן חלקו
 צריכה והיא מוצרי־יופי בשום השתמשה

מהתחלה. הכל להתחיל
 הראשונה המומחית בעיניים. עדין עור
 נחום, פיצי היא העניין לצורך פנינו שאליה

 היא שנה 17 רבלון. של הראשית יועצת־היופי
 והיא ישראל נשות ובטיפוח בטיפול עוסקת
 רוצה היתה מאיתנו אחת שכל כמו ניראית

 וביקשנו הבעיה, את לה הצגנו להיראות.
 שאשה הדברים כל של רשימה לנו שתיתן

 להכניס מבלי צריכה, באמת חברתי כמו
בלעדיהם. שאפשר דברים לרשימה
 הגיעה שחברתי מאוד הצטערה פיצי

 הטיפול דעתה, לפי .30 בגיל רק להחלטה
 כבר להתחיל צריך בארץ, כאן במיוחד בעור,
 בתכשירים יסודי ניקיון על־ידי ,18 בגיל

 לא 18 לגיל אבל בעור. הלחות איזון ועל־ידי
 לה ואמרנו שלי, החברה את להחזיר יכולנו

 לה שנתנה הרשימה והנה מעכשיו. להתחיל
מרבלון: נחום פיצי

 של עמוק לניקוי — חלב־פנים .1 •
ומ מאבק וגם איפור משאריות עור־הפנים

שקל 56.255 ..רבלון״: נחום, פיצי
- צריכה שאשה כל.מה

שקל 87.664 ״לנקום״: קמרן, מאיה
- עצמה על למרוח -

 לשמן צריך להתקמטות־יתר. ונוטה הפנים
 המחיר: הלילה. במשך יותר שמן בקרם אותו

שקל. 1,785
 לשמירת הנחוץ — קרם־לחות .5 •

 אשה, שכל קרם הוא היום, במשך בעור הלחות
 לחשוב הנטיה לו. זקוקה מזג־אוויר, בכל

 באוויר הלחות שבהם באזורים הגרות שנשים,
 היא בקרם־לחות, משימוש פטורות גבוהה,

 שהלחות כמה פיצי, של רעתה לפי מוטעית,
 ולאבד להזיע נטיה יש כן יותר, גבוהה באוויר
 שתיה על־ידי אותם להחזיר וצריך נוזלים

שקל. 6,850 המחיר לעור. לחות ומריחת
כאן עד בקבוק. בתוך קוסמטיקאית

 בליה. מפני העור על השומר היומיומי, הטיפול
 תעשה טוב מזה, יותר טיפ־טיפה הרוצה אשה

 וכדאי בשבוע, פעם במסיבה תשתמש אם
 להיראות רוצים שבו ביום דווקא זאת לעשות

 קוסמטיקאית כעין היא המסיכה במיוחד. יפה
 שהוא מלבד והעור פיצי, לדברי בקבוק, בתוך

 יותר מתוח נראה גם יותר, עמוק ניקוי מתנקה
שקל. 5,385 המחיר: אחדות. שעות למשך
 לטפח המתחילה אשה פיצי, של דעתה לפי

 ומאחר יפה, להיראות מייד תרצה עצמה, את
 היא הוקוס־פוקוס, לא הוא בעור שהטיפוח

והנה להתאפר. להתחיל אשה לאותה מציעה
)32 בעמוד (המשך

שקל 77.317 רובינשטיין״: ״הלנה וידובסקי, דורית
ה מ כ ולמה -'


