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קרחת למניעת ראשון צעד הנשירה הפסקת
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ת כאלה בודאי יש  נשירת שהתפתחו
ת אף או, שיערם  אינה קרחת, התפתחו

 אך כאלה, ישנם - כלל אותם מדאיגה
ט הם עו  שגם אלא - שבינינו המי

ם האחרים,  זה, מתהליך המודאגי
 ניתן שלא גזירת־גורל זו כי סבורים
טעותם. וכאן ־ בה להלחם

ר שי  טבעי תכ
שירה עוצר נ

 אשר, בחיינו רבים גורמים - נכון
ע ניתן ולא כמעט, שפי  - עליהם לה

מים, ההורים בחירת כולל  המתאי
 וזו אך, ־ קרחת הווצרות בסוד נמצאים
 ולהתמודד, לנסות וצריך ניתן - בשורה

שות שמעז ומי  רכים אחוזים - זאת לע
 מאחר לו, ממתינים הצלחה של

 על עונים 7שי-ט- השיער ותכשירי
ת של הגדול חלקן  השיער, נשירת בעיו

ל  צמיחה• ערוד הראש, בעור הטפו
קשקשים. וסילוק

 לסדרת שניתן השם הוא 7שי-ט-
תחו מוצרים  ע״י שנים עמל תוך שפו

ט זאב הנטורולוג  בסיס על ־ פכטהול
 התערבות כל ללא בלבד, מרפא צמחי

כימית.

 צמחי-מרפא הוא אלה תכשירים הרכב
 אלה צמחים סגולות צירוף בלבד.
ת חיוניות הקרקפת לעור מעניק ש  מחוד

 יתר טבעי. תפקוד יכולת לו ומחזיר
 של אלה שצמחים העובדה - על־כן

 המרפא צמחי הם השיער תכשירי
 ושמירת דמו שפור לשם שותה שהאדם

 התכשיר טיב על בריאותו,מלמדת
תו מונים השיער ושורשי מאחר  דם מאו
עצמו.

 זאב ע״י מיוצרים 7שי-ט- תכשירי
ט ואסיה נטורולוג, פכטהולט  פכטהול

ת  קוסמטיים ״תכשירים - נטורולוגי
ם״. טבעיי

 שורשים, מחזק :7שי-ט- שמפו .1
 יתר, שומן מונע קשקשים, מסלק
מעודד נשירה מונע חה. ו צמי

 כל עוצר :7שי־ט- טיפולי תכשיר .2
נשירה.

ה עידוד ח מי צ  ה
□ צעי מ א  כ

□,טבעי

 מעודד :7שי־ט־ טיפולי תכשיר .3
 מסלק נשירה, מונע צמיחה,

מן קשקשים שו יתר. ו
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שחת שי-ט-ד .4 ש: לעור פנים מ  יב

 שכבת מעל וקמטים כתמים מסירה
 את ומייפה מזינה העליונה, העור

 מורכבת העליונה. העור שכבת
בלבד. מרפא מצמחי

שחת 7שי-ט- .5  שמן: לעור פנים מ
ם כתמים מסירה  של עליונים וקמטי
מייפה מזינה העור,  שכבת את ו
 מצמחי מורכבת העליונה. העור
בלבד. מרפא

 מרפא מצמחי מופקים טבעיים, תכשירים שי-ט-ל
 נשירה מניעת צמיחה, לעידוד כימיות, תוספות בלי

קשקשים. ולסילוק
פכטהולט. זאב - הנטורולוג של המצאתו שי-ט-ל

נטורולוג פכטהולט, זאב ע״׳: חיוצר
נטורולוגית פכטהולט, אסיה

בע״ס ״רפואה״ חברת והפצה: שיווק
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מובחרות ובפרפורמריות בתי-המרקחת בכל להשיג

ד״ר! להם שיש תכשירים שי־ט-ז

ת חו ש □ מ 7שי-ט- פני
ת שחו ם מ  פני

 יבש או שמן לעור
ם מסירות מי ת ם כ  וקמטי
ת ומזינות  העור. א

 מרפא מצמח• מורכבות
ת ללא בלבד, ספו  תו

כימיות.
מלץ מחיר  לצרכן מו
 ש״ח 31.23 ־ שמן לעור
ח ש׳ 35.25 ־ יבש לעור
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בלבד. צמחים בסיס על שנים 25 ה7 טבעית נוסחה • 7שי־ט-


