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 המחיר: בחבל. קשורים המכצטיים וכיטי הצווארון
 בחול־ בצבעי קל מעיל־רוח למטה: דולר. 80-60
אקטל, דניאל של בעיצוב אנוה, אופנת של אדום

 הטרנינג, זה ^מצאת־המאד!
 אימונית באמריקאית, בגר־ג׳וגינג 1 1

 הסתיו ביותר. שימושי בגד זה בעברית.
 בימי לובשים מה בדרך, החורף הגיע,

 נעים מחמם, טרנינג כאלה? סגרירים
 מפרך. יום אחרי הביתה חוזרים ונוח.
 משנת קמים לטרנינג. נכנסים? למה

 בבית? מתרוצצים במה אחר־הצהריים,
 אצל קצר לביקור קופצים בטרנינג.
 הולכים טרנינג. לובשים? מה השכנים,
 קר טרנינג. לובשים? מה למכולת,

בקיצור, בטרנינג. ישנים? במה בלילה,

מ5•'׳ •־:?ממיפר

 24 טרנינג בלילה, טרנינג ביום, טרנינג
 בני ולכל לך — ביממה שעות

מישפחתך.
 הג׳וגינג בגד הכולל. המראה

 סמל גם אלא אופנתי, רק לא הפך
 באי־ משופע השוק חברתי. למעמד
ספור חברת־בגדים כל לרוב. מוניות
 לה מעצבת עצמה, את המכבדת טיבית,

 של לתחרות ונכנסת כאלה דגמים כמה
ופוליאסטר. כותנה העשויים הפוטרים
יותר, גבוה הכותנה שאחוז ככל

 טובה היא הלאומי: ררנוש הובכת היא
רכל שווה והיא המישנחה, בני דנו והדירה,

י
 בכביסות ועמידותו איכותו הבד, עובי
יותר. טובה רבות

 סאטן, בדי משלבים הפוטר לבד
 למיניהם סריגים מקומטת, כותנה

 הם הדגמים מן כשחלק וקטיפה,
יוני־סקס. בסיגנון

 בצבעים הן היוני־סקס אימוניות
המי כשרק המינים, לכל המתאימים

 לבעלי יש משתנים. והמחירים דות
מצי גם לעניים, יש ממוצעת, הכנסה

חסרות. לא בשוקים אות
אי יופי, המחפשים ממון, לבעלי

 מציעה יוקרתי, וסמל מעודן טעם כות,
 ספורטיביות מערכות־לבוש גלי חברת

 הכולל): לוק(המראה טוטאל בסיגנון
נע תואמים, אביזרים אימונית לכל

ותיקים. חגורות צעיפים, גרביים, ליים,

 הממשיך לוי, שוקי מעצב־האופנה
 החדשים בדגמיו ולהדהים להפתיע
 אימוניות זה לחורף עיצב גלי, לחברת

 בצבעים וג׳ינם מבדי־פוטר ואוברולים
 תכלת, חאקי, בגוני וחלקים, אחידים

וציבעי־אדמה. אדום לבן, ורוד,
 אריגים לוי שילב הדגמים מן בחלק
 כעבודת- הנראים סריגים או מקומטים

 לארץ לוי הביא הסקי אופנת את גם יד.
 לבן, בציבעי וסווטשירטס בסרבלים

ושחור. טורקיז עז, צהוב
 את ללבוש כדי לגלוש מוכרחים לא

 ולהם ניילון העשויים האלה, הדגמים
ביטנה.

 130 — ניילון חליפת המחירים:
 75 — ביותר הזולה האימונית דולר;
דולר; 20 — מסאטן תיקים דולר;
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בגיגית. או בגיאקוזי, באמבט, הרחצה אחרי השיער, על אותו לקשור
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