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 ללילה, לאדם,
 לאנשים מינימום
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לילות 7 מינימום

 הנסיעות סוכני אצל הזמנות
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 ועסקים סקס
סמויים שותפים ללא

מספקים: אנו
 למניעת מכשירים *

בטלפון ציתותים
 מיקרופונים לגילוי שרות *

מושתלים
מחכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״בז דוקטור רדיו
! 286444 טל׳ ת״א, ,18 עליכם שלום

/א1:)ל/0\0 אקשו
בעיר סינית הכי המסעדה

סיניות ויש סינית יש י
 בעיר סינית הכי אולם

 ״מקאר היפה הסינית היא
 סינית. ומבלים סינית אוכלים בה

 ש״ח. ו5מ- החל מנות) 5( עיסקיות צהריים ארוחות
03־5464273,5464311 טלפון: תל-אביב 7 ירמיהו רח׳
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 לדוגמניות רק לא
 ולמלכות־יופי

 אולפן מיועד
פלטשר לאה

 הסואן הכרך של גליבו
 אבן־גבי- ברחוב תל־אביב,

 חמד פינת מצויה ,50 רול
 ושקטה להפליא מטופחת

 גבי של האולפן שוכן שבה
 החן, לטיפוח פלטשר, לאה

 אנוש, ויחטי נימוסים
 ותרבות מקצועית דוגמנות

הגוף.
 בית- של הדימוי למרות

 רק נועד הוא כאילו הספר
 הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות

 הן מתלמידותיה 807ש״־
 כמו: רגיל, ישראלי חתן

 חברה נשות פקידות, מורות,
 השואפת ונערה אשה וכל

 ועד רגל מכף עצמי לשיפור
 בטיפוח די לא אולם ראש.

 האשה על כי החיצוני, החן
 חברה גינוני נימוסים, ללמוד
 אלה כל ומתון אנוש ויחסי

 עצמי בטחון רוכשת היא
 והערכה הצלחה לה המקנה

ובמשפחה. בחברה בעבודה
 מתקיימים לכך נוסף

 שיעורי האולפן במסגרת
 לעצב שמטרתם התעמלות

 שרירים חיזוק לגוף, גמישות
 הרצויים. במקומות והרזיה

לב מיועדים אלה תרגילים
גיל. בבל ולנשים נות

 הינה פלטשר לאה הגב'
 היחידה המוסמכת המורה
 מקצועות את ללמד בארץ
מק ודוגמנות החן טיפוח
צועית.
סניפים. פלטשר לגב' אין

טלפון ראיון: לקביעת
267682.

תלם זיוה
פיתוח הרצליה סו, המלך דוד

1987 הודף
 מוזמנת הנך

 ולקנות לראות
תרם יוה1 של השו אוננת את

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

♦
 השנה כל סבירים מחירים

גוון ובכל מידה לפי להזמין, ניתן

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

 בגדי־ערב - רזיאלה
ם בד בגדי - 1/\1/1א1 תיי פנ או

ם ★ חגורות הדגמים לכל מותאמים שונים אביזרים ★ תיקי
בחדר־התצוגה.

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

לה1עו
 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

טיפול
ה ה בהרפי ק מו ד ע ח מיו  ב

ת כוז מכוונ רי  לשיחרור, ל
טה שלי ת. ל עצמי

 רצויים לא ומצבים מהרגלים לשיחרור
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