
 ורחבים, גדורים בגדים היא הענשווית האופנה
ת גם המתאימים עגולה גיזרה לבערו

ההרות ונד
 הן גם האלה, הרזות דוגמניות ך*

 הן כלל בדרך לפעמים. משמינות 1 1
 בהריון כשהן אבל עצמן, את מרעיבות

 סיבה וזאת לקלוריות דרור נותנות הן
אופנתיים. בביגדי־הריון לצורך נוספת

הדקי היפות, החברה מנשות אחת
 יפה היא בהריון, הנמצאת במקורן, קות

 ומצליחה מבוקשת דוגמנית ,35 כפיר,
 לאיש־ שנה לפני שנישאה ,17 מגיל

גרבנאו. אורי העסקים
בהריון גם כי לכד החיה ההוכחה היא

תתסמנו

 ומאוד אופנתית יפה, להיראות אפשר
1 נשית.

 בעלת כפיר, יפה אוהל. בסיגנון
עוב בלונדיים שפסים הארון, השיער

במל בטוב־טעם. לבושה בתוכו, רים
 חולצת- כגון יפים, דגמים כמה תחתה

 גברי, בסיגנון סינתטית ירוקה משי
 לובשת היא מתחתה וארוכה, רחבה

 היא להם ושחורים, צמודים גרבונים
 ירוקות ונעליים גרביים מתאימה

נמוך. עקב בעלות סירה, בסגנון
 סוודר הוא להריון ספורטיבי סט עוד

לו ומתחתיו וי, שצווארונו גדול, חום
 מנומרים לייקרה מיכנסי יפה בשת

 גם היא שטוחות. ונעליים וצמודים
 של הגדולים הסוודרים את מנצלת
 הטר־ את וגם חולצותיו את בעלה,
שלו. נינגים

 בבית יפה לובשת מיכנסיים מלבר
 ורחבה, גדולה שימלת־ג׳ינס גם

 המיועדת החגורה, את אוהל. בסיגנון
השיער. על קושרת היא למותניים,
 או חגיגי לאירוע יוצאת וכשהיא

 עיסקי־ איש בעלה, קנייני את מארחת
בשימלת־משי מתהדרת היא האופנה,

ך |1ך ך  שמתחתה בלבן, יפהפיה בשימלת-משי כביר״גרננאו, יפה 1\
 לבשן, מתחת החגורה את קשרה היא לבנים. גרבי־תחרה 11 111111

הראש. את בחגורה ולעטוף חגורה ללא השימלה את ללבוש אפשר אבל
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#1 1 |#1  קצר זמן גינת, נאווה הצטלמה מסויים, לגבול עד נמתחות 1

 הטלוויזיה איש אשת נאווה, הראשון. ילדה שהוא ליאור, בנה, לידת לפני
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 היא כי בעלה, נכח בה הבן, לידת לפני עוד החליטה גינת, (כלבוטק)רפי
 ללבוש גינת נאווה הרבתה ההריון בעת לתינוק!" ובריא טוב ״זה תיניק:

גדולות. וחולצות גדולים סוודרים במותניים), גומי (עם מכנסי־רגליות

 בסיגנון שימלח היא זאת ויקרה. לבנה
 כשחוגרת־ ,מאחור מכופתרת קפטאן,

לירכיים. מתחת נכרכת ממשי לבנה בד
 להריון. רק אינם האלה הבגדים כל
 יפה מכן. לאחר גם אותם ללבוש אפשר
 !ביגדי־הריון, ברכישת מאמינה אינה

שימוש. להם אין מכן שלאחר
 יפהפיה עוד פריקי. בסיגנון

 אנדה, היא פיתוח בהרצליה המתגוררת
 יבואן־בשמים זימנד, הנרי של רעייתו

ואיש־עסקים.
בעלת הטבע, מן רזונת ,31 אנדה,

 רגליות ומיכנסי חום, בהדפס לבנה, חולצת־סאטן 1־11*11־1118 71
 להוציא צריך שלא סבורה גלזן*גונן אורנה לבנים. פוטר 111

מטופחת. להיראות חשוב זאת עם יחד אבל בהריון, בגדים על רב כסף

לביגדי־הדיון. מיוחדות לחנויות לרוץ צורר אין כבר


