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התחתונים. משלימים המראה את גדולים. בפרחים

5:גבוהה בגיזוה תחתונים
בחורף. שימושית והבירית בנועה החזיה בגד״ים. פיר

7 1 1 1 |1| ח 0 ן ך מ העובר ברזל, בעזרת ץ
ו ו ^1111 11 ו  חזה לבעלות לחזיה. תחת 11/
העליון וחלקה אטום החזיה של התחתון חללה גדול.

וע מעט רחבות הכתפיות שקופה. לא תחרה עשוי
תוא ותחרה, סאטן שילוב התחתונים, מגומי. שויות

סכסיים. שורטס מיכנסי בסיגנון והם לחזיה, מים
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 ונוחים גבוהים התחתונים חולצה. כמו מלמעלה, אותה לובשים החזה.
במותניים. מסתיימים שהם מכיוון למיכנסיים, במיוחד ומתאימים

 אותה, לובשת (את העור בצבע לילה
לבושה)? בדיוק נראית אינך אבל

ל אפשר כר אינסופי. מיבחר
 ונוח: נעים קליל, רך, במשהו התפנק

 חולצות ואופנתית: יפה כותונת״שינה
 וטובה יפה חזיה ממשי; ושקופות יפות

ממנה. מבצבצת שפיסת־תחרה
 כמעט הוא כיום החזיות מיבחר
 לחולצות סטרפלס חזיות יש אינסופי.

וחזיות סגורות חזיות יש חושפות־כתף:

ל הראוי מן טוב, בבגד שמשקיעים
מעולה. תחתון בבגד פעם מדי השקיע
 להסתפק אפשר כי הסבורות וגם
 כדאי תחתונים, ובתריסר חזיות בכמה

 את הצבעים, את הסיגנון, את לגוון להן
החומרים. ואת הגיזרה

 השיגרה מן עתה לצאת אפשר ואכן,
 או שחורים לבנים, תחתונים בגדים של

 חדשה מערכת למשל, העור. בצבע
סאטן מבד (אדום) בורדדיין בגוון

 הדגשלפחות את לתת כדאי
גם אפשר ואם - בשנה פעם
התחתוניים הבגדים על - ותר

 מתחתן העובר ברזל עם יותר, פתוחות
בלעדיו. או מילוי עם בלעדיו, או

 תשומת־הלב היא לכולן המשותף
מעצבי־האופנה. על־ידי להן המוקדשת
 כי לזכור כדאי מגוון. היצע

 של תחתונים בגדים להשיג ניתן בארץ
המ כי ואם רבות, אירופיות חברות
כשם הרי זולים, תמיד לא חירים

 או מדליק כחול־רויאל בגוון או בוהק,
 לאחרונה המצליח (גוון באפור־פנינה

התו ובחלוקים בכותנות־לילה במיוחד
אמים).

 רב היצע לליבני־נשים בחנויות
 אפשרות וזאת הדגמים. במיטב ומגוון,

 החדשה השנה את לפתוח מצויינת
חדשים. תחתונים בבגדים
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