
 יפה דרך
 אלישבע שוב, מפתיעות הןשר פגעי

 אחרי אברמוביץ. וויקי חיימובסקי
 ״,7 ״אלי מנהלות, שהן היופי שמרכז
 ה־ שיטת את בהצלחה אצלנו החדיר

 פנים), (התעמלות 81(11.01190
 היופי בשטח חדשות עובדות וקבע

 נוסף: חידוש עתה מציגות הן בארץ,
 וסיבוכים, כאבים ללא מהיר, קל, פתרון

 משומות, להיפטר שמבקש מי לכל
עור. וכתמי שונים עור, גידולי
 להיפטר שכדי מקובל היה היום עד

 טיפול לעבור צריך מסויימים מפגעי־עור
 או מקומית בהרדמה הנעשה כירורגי
 ומסורבל. מכאיב מפחיד, תהליך כללית.

 ולא הבעיה עם לחיות שהעדיפו היו
כזה. תהליך לעבור

 לאלה גם מתאים "7 ״אלי של הפתרון
 ממש שגילו לאלה וכמובן שוויתרו,

 משומה להיפטר צריכים שהם עכשיו
העור. על כתם או מגידול שצמחה,

 זו תמיסה סולקודרם. הפתרון:
פרופסור על־ידי ופותחה שהומצאה

 מידה בקנה הצלחה סיפור הפכה מרדי,
 בתחילת בארץ שהתחיל בינלאומי,

 אז הציג מרדי פרופסור השבעים. שנות
 את בארץ הרפואית הקהיליה בפני

 שומות, העור מעל המסלקת התמיסה
 פגעי אלף עשרים עור. וכתמי גידולי

 בהצלחה וסולקו טופלו שונים עור
 לבדיקת שנערכו הניסויים במסגרת
 גם התמיסה התכשיר. של היעילות

הר מוסדות על־ידי ואושרה נבדקה
ובחו״ל. בארץ פואה

 רופא על־ידי נעשית הבדיקה
 את תשלום, ללא המאבחן, מומחה,

 להיפטר. מבקשים מהם העור פגעי
 בסולקודרם הטיפול האם קובע הרופא
 הוא כן, אם הנבדק. בעיית את יפתור
 מבוצע הטיפול הטיפול. את מאשר

מוס אחות על־ידי בהשגחתו, במקום,-
מכת.

 נמנו שועלי ורחל שטרייפלר ריבה
 הניסויים את שערך הצוות על בעבר

איתן מביאות והן בתכשיר, הקליניים

 וגם האלה בטיפולים ומיומנות נסיון
הטיפול. השלמת אחרי במעקב

 האלגנטי במרכז נעשה הטיפול
 הגילים, לכל מתאים הוא והמרווח.
 רק לא העיקרון: ולנשים. לגברים

 גם עור. מפגעי להיפטר מבקשות נשים
לענ קלים פתרונות מחפשים גברים
שכאלה. יינים

 כלל, בדרך מדובר, עצמו: הטיפול
 וללא כאבים ללא חד־פעמי, בטיפול
 האיזור עם במגע בא התכשיר הרדמה.
 עדין. טיפול באמצעות המטופל

 איתה הרקמה את חונט הסולקודרם
 מיד מתהווה מתחתיה במגע. בא הוא

 שנוצר, הגלד חדשה. אפידרמיס שכבת
שבו 3כ־ עד של תקופה לאחר נושר
עות.

בהש המטופל ימצא הטיפול, לאחר
 הוא והאחיות. הרופא של קבועה גחה

 על בדקדקנות ויתודרך לבדיקה יוזמן
 המטופל. האיזור ב״תחזוקת" הנוגע כל

 הצד על הטיפול גמר עד נמשך המעקב
והמושלם. הטוב

 ״אלי לפגישה: מועד ותיאום פרטים
 ״אלי הכתובת: .03־249415טלפון: ״,7
 תל־ 7 פרנקפורט בידייך״, יופייך 7

.20 מז׳בוטינסקי הכניסה אביב.
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 מקום להזמין רצוי בערב
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ה - תשלום ללא ת.ד. שרות במקום חופשית חני

ס
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ו גבירול אבן ו רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, ס

227117/ 03־8
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ה ל ו עו
 ש״ח 20 - ציפורניים הדבקת
מומחים ידי על מעולה באיכות

בארץ היחידי
 בסיטונות ציפורניים מכירת

 89 ג׳ורג׳ המלך רחוב תל־אביב
 03־295318 טל.

03־284919

חלם זיוה
פיתוח הרצליה סו, המלך דוד

ו 986 אביב-קיץ
 מממנת הנך

 לראות!לקנות
תרם זיוה שר העוו אומת את

תלם״ ״זיוה
 פיתוח ובהרצליה אבניו... בפיפת׳

♦
 השנה כל סבירים מחירים

גוון ובכל מידה לפי להזמין, ניתן

את: מארחת תלם זיוה
 ולערב ליום בגדים - מליץ ג׳רי האופנאי

 בגדי־ערב - רזיאלה
אופנתיים בד בגדי - 1/\1/1^

הדגמים לכל מותאמים שונים אביזרים ★ תיקים ★ חגורות
בחדר־התצוגה.

8.11.86 שבת וביום 7.11.86 שישי ביום תתקיים המבירה
פיתוח הרצליה ,10 המלך דוד

1

 קוסמטיקה
? לנעלים

!בהחלט אפוטר■

צחצוח, לצביעה, וגרמניה אנגליה תוצרת המקוריים התכשירים עםלחייל טרמפ תן
.לנעל שמירה ואביזרי וזמש עור נעלי וניקוי חידוש
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