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 תכשירי־איפור, כמה לקניית הצעה
 אשה לכל מספיקים נכון שבשימוש

יפה. להראות
שקל 4,965 מייק־אפ .1 •
שקל 6,250 סומק־לחיים .2 •
שקל 5,870 לעיניים צללית .3 •
שקל 4,590 לריסים מסקרה .4 •
שקל 3,465 שפתון .5 •

לטיפוח התכשירים, כל על ההוצאה
 רבלון: הצעת לפי היא, ולאי&ור העור

שקל. 56,255
 היועצת וחברות. דודות בלי
 דורית היא נפגשתי שאיתה השניה

 של הראשית המדריכה וידובסקי,
 לפי לדון ואם רובינשטיין הלנה
 על בדיוק יודעת היא גם פניה, מראה

 את לדורית הצגתי מדברת. היא מה
 מה לדעת ממנה גם וביקשתי הבעיה
 ולאיזה שלי החברה לקנות צריכה
 הייתי כי אבוש, ולא אודה צורך.

 בין רבים הבדלים שיהיו משוכנעת
 השונות הנציגות של דעותיהן
 הופתעתי, די שלהן. בהצעות והבדלים
 ששמעתי שהדברים כמובן, לטובה,
 לא מהן אחת ואף דומים די היו מכולן
רבים. תכשירים לדחוף ניסתה
 כדאי דורית, של דעתה לפי גם
 להצטייד בנושא בקיאה שאינה לאשה

 לה הנחוצים הדברים של ברשימה
 של לעצותיהן להקשיב ולא באמת
 מיקריות. דודות ושלוש חברות עשר
 יומיומי לטיפול המוצרים רשימת תנה
רובינשטיין: הלנה של

 העור לניקוי חלב־פנים .1 •
 3,575 המחיר: היומיומי. ולעיסויו

שקל.
 הניקוי להשלמת מי־פנים .2 •

 ללא מי־פנים על מומלץ ולריענון.
 גם להשתמש אפשר שבהם אלכוהול,

שקל. 5,135 המחיר: העיניים. לאיזור
 שאותו ולחות, הזנה קרס .3 •

 קניית חוסך והוא וביום בלילה מורחים
 15,675 המחיר: שונים. תכשירים שני

שקל.
להש שאפשר קרם־עיניים .4 •
 כמו הוא, שגם לצוואר, גם בו תמש
 יותר ומתקמט מתבלה העיניים, איזור
 המחיר: הפנים. אזורי שאר מאשר מהר

שקל. 12.755
 עושים אותה לפנים, מסיכה .5 •
 לחסוך יכולה בשבוע, פעמיים או פעם

 המחיר: קוסמטיקאית. אצל טיפול
שקל. 7,650

 הלנה לפי הנחוצים, האיפור חומרי
הם: רובינשטיין,

שקל 2,315 ,מייק־אפ1•
שקל 6,857 סומק .2 •
שקל 5,770 לעיניים צללית .3 •
שקל 4,750 מסקרה .4 •
שקל 2,170 לעיניים עיפרון .5 •
שקל 5,240 שפתון .6 •
לטישטוש מקלון .7 •

מסביב טבעות
שקל 2.720 לעיניים

 שקל 2.705 לציפורניים לק .8 •
מהלנה דורית בעזרת יפה, היי

שקל. 77.317 תמורת רובינשטיין,
 שתי הצחוק. לקמטי גם

 חברות הן כד״ עד שהוזכרו החברות
 ומותאמים בארץ מיוצרים שמוצריהן

 להשלים כדי הישראלי. למזג־האוויר
 לנקום לחברת גם פניתי התמונה את

ידו צרפתית חברת־תמרוקים שהיא
 יועצת־ עם להיפגש וביקשתי עה

 לנקום, נציגת גם שלהם. היופי
 שיש חיה הוכחה היא קמרן, מאיה
 מריחת־הפנים. של הזה בענייו משהו
 במיקצועה, קוסמטיקאית היא מאיה
 יותר קרוב בעור, הטיפול עניין ולכן

עצמו. האיפור מאשר לליבה
 משתלבים איך אותה שאלתי
 שבוודאי הצרפתיים, התכשירים

 החיות צרפתיות, נשים עבור נעשו
 השמש לתוך אירופאי, במזג־אוויר

 היא ישראליות. ולנשים שלנו והחום
 מאות מייצרת לנקום כי לי סיפרה

 מייבא הישראלי והסניף תכשירי־יופי
 למזג־אוויר המיועדים אלה את רק

 וטובים רבים מוצרים שלנו. כמו
 שלפי מפני הנה, מגיעים לא פשוט
ל מתאימים אינם המומחים, דעת
 על שבתחרות יודעת מאיה ארץ.

 רב, סיכוי להם אין הזולים המחירים
משלמים. שהם הגבוה המכס בגלל

להש לומדים אם דעתה, לפי אבל,
 ובחיסכון, בתבונה בתכשירים תמש

 הנה זמן. מאוד להרבה מספיקים הם
 לאשה ההכרחיים המוצרים רשימת

לנקום: לפי ,30ה־ בת הישראלית
שקל 11,894 חלב־פנים .1 •
שקל 11,894 מי־פנים .2 •
 השמש נגד פילטר + לחות .3 •

שקל. 16,574
 לכל המיועד קרם־עיניים, .4 •

 סביב כמו האחרים, הרגישים האזורים
 11,542 מחיר: הצחוק. ובקמטי לפה

שקל.
 אשה מאיה, של דעתה לפי

 אינה מעורב, שלה שהעור ממוצעת
 הלחות מיוחד. לקרם־הזנה זקוקה
 צריך. שהוא מה כל לעור נותנת

 התחילו שרק נשים עם מהכרות
 שאם -יודעת היא בעצמן, לטפל

 הן צינצנות, עשרות עליהן מעמיסים
 הטיפול את ומפסיקות נשברות
 מציעה שהיא הסיבה זו לגמרי.
 גם מוצרים, של מינימום לאשה

 ״אם באיפור. וגם העור בטיפוח
 כולך — מאופרות שלך העיניים

 סומק קצת גם לך יש ואם מאופרת.
מאיה. אומרת מושלמת,״ -ממש את

איפור: ולכן,
שקל 9,555 לעיניים צללית .1 •
שקל. 7,370 מסקרה .2 •

קמחי קוסמטיקאית
שקל 13.500 מינימום:

שקל. 11,738 סומק .3 •
שקל. 7,097 שפתון .4 •

87,664 לנקום: לפי יפה, בקיצור,
שקל.

 מבין האחרונה מלאים. מדפים
 פניתי, שאליהן המיקצועיות הנשים

 שאינה קמחי, פיה הקוסמטיקאית היא
 וחלק מיסחרית חברה לאה קשורה

 לפי בעצמה. מערבבת היא מהתכשירים
מת באמת אנחנו פיה, של דעתה

 ונשים האפשרויות מגודש בלבלות
 שהן למה מעבר הרבה קונות רבות

 בחדר־ שהמדפים כדי רק צריכות,
 נותנת שפיה מה מלאים. יהיו האמבטיה
 שלי, לחברה הדומות שלה, ללקוחות

 עור בעיות בלי 30 בנות נשים כלומר
הוא: ■מיוחדות,

 ובקבוק חלב־פנים בקבוק .1 •
שקל. 2,000 במחיר אחד כל מי־פנים,

 3,000 במחיר קרם־לחות .2 •
שקל.
שקל. 3,500 במחיר מזין קרם .3 •
 דעתה, לפי כאן, קרם־עיניים. .4 •
 יהיה שהקרם במיוחד להקפיד צריך
 למניעת גבוה, מקדם־רגישות בעל

 די שהם שונים, וגרויים אלרגיות
 3,000 מחיר: זה. עדין באיזור שכיחים

שקל.
 שיועצות־היופי חושבת אינה פיה

 ב־ הגזימו האחרות החברות של
שהמינימום חושבת רק היא הצעותיהן.
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