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ב חטוב״
 ונאה. מביו רגיש, חכם, אותך רוצה היא

 ירד בלונדית רווקה, ,28 בת שלה: הנתונים
 מסר, 1.69 חטוב, גוף יפות, פנים קת־עיניים,
על אותי שאל רומנטית. רגישה, אקדמאית,

)1/2716.(

רצתי כיוון
גרו ,39 בת הנדסאית־ארכיטקטורה, היא

 1.70 חטובה, נשית, יפה, שניים, פלוס שה
 נראית כחולות, עיניים שאטני, שיער מטר,

מגילה. צעירה
 לי, אמרה היא לבד,״ להיות רוצה .לא

 ואם פלירטים, של טיפוס לא שהיא והדגישה
 לבד. להיות מוטב אז רציני, כיוון אץ לקשר
 נראה שמן, לא גבוה, נחמד, גבר להכיר מצפה

 יכול חוש־הומור, בעל כהה״שיער, רצוי טוב,
 על אותי שאל ממנה. צעיר מעט להיות

)2/2716.(
★

הכות על לפרטים - בטלפון רותי
.221017 - מיכתבים ולהכתבת בים

★ ★ ★

פוליטית תודעה
 אקדמאי(היסטוריה, ,42 בן ירושלמי הוא

 1.73 נאה, הופעה מישפטים) פילוסופיה,
מפות פוליטית תודעה בעל רווק, רזה, מטר,

(שמאל). חת

שת

שימעוני תלמה
מחשמלת ביקזחדטיב

 אדם רגישה, מעמיקת־חשוב, אשה מחפש
בדקו להבחין היודעת במלוא־מובן־המילה,

.02־717449 לטלפון אליו צלצלי יות.
★ ★ ★

 במודעת־הי- שמצאתי חמוד מישפט
 מחפ־ לחיים, סידור מחפשת לא כרות:

ולנשמה. ללב סידור
★ ★ ★

כרטיס
ביקור

תלמהשימעוני'
 פתח- תושבת ),21(

תיקווה.
חיצו־ הופעה

חטובה, יפה, גית:
מטר. 1.68

צברית, מוצא:
 הארץ, ילידי הורים
מ והסבתא הסבא
תימן.

 מכשירנית צבא:
אופטית.

מרכי מיקצוע:
בוגדי־ ומלחימה בה

 בדיקות עושה ראן,
 למכשירי חשמליות

טלפון.
טוס גלגלים:

טוס.
 ים. תחביב:
 ללמוד שאיפה:

 ברור לא (עדיין
מה).

 אידיאלי גיל
.25 לנישואין:

בקונג־פ! מתאמנת
 ,35 בת חיפאית, מהנדסת־מחשבים, היא
 מלאה מטר, 1.66 נאה, בת, פלוס גרושה
 עצמאית, היא לרזות"). בדרך אני (.אבל

 אוהבת רגשנית. רגישה, עקשנית, שאפתנית,
סו על רכיבה טיולים, ים, מוסיקה, קולנוע,

בקונג־פו. ומתאמנת סים,
 גבוהה, השכלה בעל — אותך מחפשת

 ובנפשו, בגופו בריא עצמאי, טוב, כלכלי מצב
 מיסם־ לשלה. דומים תחביבים בעל שמן, לא
).3/2716( הוא אצלי רה

★ ★ ★

 הוא ששחקן אומר ברנדו מרלון
 לא הוא עליו, מדבר לא אתה שאם אחד

מקשיב.
★ ★ ★

טוב קשר
 1.95 נאה, הצפון, מאיזור קיבוצניק הוא

 די המגיע נשוי, אקדמאי, הוא .41 בן מטר,
 נשואה, מישהי מחפש המרכז. לאיזור הרבה

 לכתוב יכולה את טוב. בקשר המעוניינת
על אותי לשאול או חיפה, ,33812 לת״ד

)4/ 2716(• ★ ★ ★
מתפע אמריקאים שתיירים מספרים

 אצלנו, בארץ. ממערכת״הטלפונים לים
 לחייג גומר כשאתה רק אומרים, הם

 אצלכם ואילו תפוס, שהקו יודע אתה
 הסיפרה חיוג עם כבר זאת יודעים

השנייה.
★ ★ ★

וטטופחת דקה
להתל אוהבת מטופחת, נאה, ,27 בת היא

 מטר. 1.60 דקת־גו, יפה(ספורנדאלגנט), בש
ספו ים, תחביבים: המחשבים. בשטח עיסוק:

אנ טיולים, סרטים, קריאה, טניס), (כולל רט
חוש־הומור. בעלי ומעניינים, סימפטיים שים

 גבוה ,35 עד בן־גילה, אתה אם לה, תתאים
אינט רציני, מתחשב, אחראי, מטר) 1.75(מ־

 עצמו, את לבטא היודע איש־שיחה, ליגנטי,
 תל־ ,16651 לת״ד אליה לכתוב אפשר גאה.

).5/2716(על אותי לשאול או אביב,

דקות 5 בתון צעיר להיראות
 שיער צבע הינו .11181 מסז \1£א

 הגבר את שכבש חדשני
 הודות האמריקאי

בולטים: יתרונות 2 ל־
הטבעי המראה .1

7אחרים, צבע לחומרי בניגוד 0  פועל 1051 8
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי
השימוש נוחות .2

 בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום
 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5

 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול
 וחום בינוני חום כהה, חום - גוונים 3 בין לבחור ניתן

בהיר.
טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים

 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
___________________________שיער. ובצבעי

52

לנסות מוכנים מהישראלים 500/0
 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר

האמריקאי.
 האפור השיער מבעלי 500/0ש־ נמצא טלפוני* בסקר
 שיערם. על מסז 64£א את לנסות נכונות הביעו

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
׳89 במאי ברנדמן מכון ע״י שנערן טלפתי סקר *

 מובחרות ובחנויות לצונן במשביו המרקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה

הרצליה. 2096 ת.ד. בע״מ, מדיליין ושיווק: יבוא
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דקות. 5 בתוך וצובע חופף

2716 הזה העולם

7
בל

/


