cyan magenta yellow black



ĀéöþëéîùāĂĂéðé íñúñéĀõíñ

|5

ĀéöþëéîùāĂĂéðé íñúñéĀõíñ

ĀéöþëéîùāĂĂéðé íñúñéĀõíñ

מעיל טרנץ’ של פול אנד בר
(מימין) ושל הוניגמן

גשם של הנחות

 אביו עיצב
משקפיים לפייר
התאריך:
לעידכון ה–60
הוראותבשנות
קרדן
 .1עדכון התאריך ב 3-השטחים
והוא עצמו היה
 .2בחירת כלי חץ שחור ()F1
בחירהופעיל
.3מהפכן
מהתפריטFile > Export :
.4פוליטי
בפאריס( PDF,זה בדרך כלל נמצא במצב הזה).
בחירה באופציה
במותג
.5אבל
הקובץ בקודם (.)bet.pdf
החלפת
המשקפיים החדש
שלו מציג קלוד
סמואל דווקא שיק
עתיק בצבעים
טבעיים

 מכירות סוף העונה כבר בעיצומן :איפה אפשר למצוא סוודרים מקשמיר ,מעיל טרנץ’
קלאסי ,צעיפי כותנה וז’קטים מחויטים ,ומה מכל זה יישאר גם לחורף הבא?

מאת עילית מינמר

תצלום :טלי שני

המשקפיים

שבפנים
מאת עילית מינמר
“אנשים בארץ הולכים עם שטאנץ על הפנים ,בלי
שכל אחד יבטא את האופי הפנימי שלו” ,אומר
קלוד סמואל ,שמשיק בימים אלה קו משקפיים
ייחודי בעיצובו  -מותג המשקפיים הישראלי
הראשון .לדבריו“ ,חסר כאן קו חם ,אינטימי יותר,
שמשקף מסורת ומזכיר חומרים טבעיים ומוטיווים
נוסטלגיים .טעם שנשכח ,אולי .כעולה ותיק עם
תכולה תרבותית אחרת ,אני רוצה לתרום את שלי:
משהו מבחוץ ,בעל מסורת עתיקה ,שלא היה קיים
בישראל”.
ואכן ,הקולקציה שהושקה השבוע בחנותו בתל אביב
 בצד פתיחתה של תערוכת משקפיים בעיצובםשל סטודנטים במחלקה לעיצוב תכשיטים בשנקר
(ראו מסגרת)  -משקפת את עמדותיו האסתטיות
ואת אמונתו כי אלגנטיות פירושה קווים
פשוטים וחומרים טובים וטבעיים .סמואל מציג
כ– 20מסגרות פלסטיק ,המיוצרות בגרמניה ,ובהן
מסגרות מעוגלות ותווים סגנוניים שכמעט אינם
מיוצרים עוד .סמואל מגדיר את הסגנון כ”שיק
קלאסי־רומנטי ,שיק עתיק של משקפיים חמים ולא
צעקניים” .לדבריו“ ,החומרים של פעם היו יותר
טבעיים גם מבחינת הצבעוניות .הנטייה שלי היא
לצבעים קרובים למקור ,שנראים טבעי על הפנים:
צבעים שמזכירים שריון צב וקרן באפלו ,שאינם
מותרים כיום לשימוש ,או חומרים שהתיישנו ,לבן
שנהפך לצהבהב” .הצבע היחיד שאין לו מקבילה
בחומר טבעי אבל משמש אותו בקולקציה הוא אדום
עמוק.
הקפדנות היא אבן יסוד בעבודתו .סמואל הוא
פרפקציוניסט ומאמין שאפשר לבטא רצינות,
יסודיות ויושר בעיצוב .בצד החיקוי המדויק של
החומרים הטבעיים ,הוא מקפיד לענות על הדרישות
הטכניות של העדשות וההיבטים האופטומטריים
והארגונומיים.
“רציתי לעשות את זה הרבה שנים ,ועכשיו נקרתה
בדרכי ההזדמנות והטכנולוגיה מתאימה” ,הוא
אומר“ .מאז שאני בארץ אני נפגש עם הרבה ספקים

קלוד סמואל .ברקע :ארון
המשקפיים שעיצב אביו לפייר
קארדן“ .מי שנזקק למשקפיים
בגיל  40לא רוצה להרגיש זקן,
ולכן אני משלב הומור” ,הוא אומר

החורף אולי בושש לבוא עד אתמול ,אבל מכי־
רות סוף העונה כבר בעיצומן .גם אם תחילת עונת
המכירות אינה מניבה מציאות של ממש ,בכל זאת
אפשר למצוא בחנויות ,בעיקר בחנויות המותגים
היקרות יותר ,פריטים ששווה לרכוש ,ושיוכלו
לשמש גם בעונת המעבר ובעונות החורף הבאות.
לפני שיוצאים לחנויות מומלץ לשנן כמה
כללים העשויים לעזור בבחירות נבונות .ראשית,
כדאי להתרחק מטרנדים עונתיים ,שהרי מטבעם
הם חולפים והפריטים שהם באופן מובהק “חורף
 ”2007ייותרו בארון ללא שימוש ,מעלים אבק.
שנית ,כדאי להתמקד בבגדים שאפשר ללבוש
אותם הרבה ,אם ביום־יום ואם בערב ,ולא בכאלה
המיועדים לאירועים מיוחדים .חבל להוציא כסף
רב על בגד שכמעט לא נלבש ,גם אם הוא בהנחה.
עדיף להוציא את הממון הזה על משהו שנהנים
ממנו הרבה יותר  -תיק ז’קט או מעיל.
ואם בתיקים מדובר ,מומלץ שלא לרכוש
דווקא את הלהיט העונתי של מותג זה או אחר,
שבשנה הבאה גם עליו יחול חוק ההתיישנות.
עדיף לקנות תיק יקר בעל מראה לא מזוהה לעונה
זו או אחרת ,שלא יימאס כבר בחורף הבא.
כמו תמיד ,כדאי לבדוק מה חסר בארון ול־
נצל את עונת המכירות לרכישת פריטים קלא־
סיים באיכות טובה .כלל חשוב הוא לזכור שעדיף
לקנות מעט ומשובח על הרבה ובאיכות בינונית.
להלן כמה הצעות ,יקרות יותר או פחות.
אחד הפריטים הבולטים שכדאי להשקיע בהם
העונה הוא סוודרים משובחים מקשמיר במגוון
צבעים מונוכרומטיים .גם אם העונה סוודרים הם
טרנד ,אין ספק שהם יכולים ללוות את מי שתר־
כוש אותם גם בחורפים הבאים.
ברשת אניק מוצעים למכירה סוודרים איכות
תיים מקשמיר ומקשמיר־משי ,בדוגמה חלקה או
בדוגמת צמות ,ב– 1,400–700שקל(כל המחירים
אחרי הנחה) .גם במקס מארה אפשר למצוא סוודר
רים יפים מקשמיר־משי ,שמ– 1בינואר יעלו 900
שקלים במקום  1,300שקל(גן העיר ,אבן גבירול
 ,71תל אביב) .בחנות ראלף לורן(ה’ באייר  34תל
אביב) יעלו סוודרים  1,240–600שקל אחרי הנחה
של  ,25%ובקום איל פו יעלו סריגים דקיקים ונע
עימים למגע 1,155(לאחר  30%הנחה) .על צעיפי
קשמיר יפים תינתן הנחה של  20%בלבד והם יעלו
 1,440שקל ,ולעומתם צעיפי כותנה במראה מכוב
בס ,שיכולים לשמש גם בתקופת האביב ,עולים
עכשיו  760שקל.
סוודרים זולים יותר ,מצמר איכותי פחות ,אפ־
שר למצוא גם בזארה ב 180–80שקל ,בהוניגמן
(קרדיגנים נעימים למגע בגזרת מעטפת גדולה
ב– 190שקל) ואצל רונן חן( 240שקל אחרי הנחה).
חן מציע גם חולצות טי נעימות מוויסקוזה בכ־
מה צבעים יפים ( 170–130אחרי הנחה) ,וז’קטים
מחויטים מפליס עם צווארון סיני ותיפורים לרוחב
( 330–300שקל).

תצלומים :ינאי יחיאל

מתוך הקולקציה החדשה של קלוד סמואל

ועוד לא מצאתי את המסגרת העדינה ,הפשוטה .על
החוסר הזה אני רוצה לענות .יש כיום משיכה למה
שהיה בעבר” ,הוא מוסיף“ ,גם כי מסגרות מן העבר
הן פחות גדולות וכבדות”.
בצד אלה עיצב סמואל גם מסגרות עם קריצה של
הומור ,למשל משקפיים בצורת ביצה ,הנוטים כלפי
מטה במראה קוקר־ספניאלי“ .מי שנזקק למשקפיים
בגיל  40לא רוצה להיראות ולהרגיש זקן ,ולכן אני
משלב מעט הומור” ,הוא אומר.
לדעתו של סמואל ,רוב האנשים בוחרים משקפיים
בלחץ תכתיבי אופנה וסמלי סטטוס; אולם
המשקפיים ,הוא אומר ,צריכים לבטא את עולמו
האישי והתרבותי של האדם המרכיב אותם .האם
משקפיים צריכים להתאים לבגדים? לא“ .אני לא
מאמין שהמסגרת של המשקפיים צריכה להיות
תואמת לבגדים .אפשר להתלבש בבגדים אלגנטיים
ובו־בזמן להיות קולי ולהרכיב משקפיים שלי”.

משקפיים בצורת שפתיים
סמואל ,אופטומטריסט מומחה במקצועו ,נולד
בפאריס לאם ממשפחת סוחרי אמנות ולאב
אופטומטריסט .לאחר מלחמת העולם השנייה רכש
אביו רשת חנויות אופטיקה יוקרתיות ,ובשנות
ה– 60עיצב משקפי שמש אוונגרדיים לפייר קרדן.
בנו החל כבר בגיל  13להפגין מודעות פוליטית,
ובמלאות לו  14הצטרף לתנועה המאואיסטית,
והשתתף בהתקפות נגד משרדים ממשלתיים ובנקים
ספרדיים בצרפת כמחאה נגד שלטון פרנקו .סירובה
של התנועה לגנות את טבח הספורטאים במינכן
הביא לפרישתו ממנה .אבל הלהט המהפכני שלו
לא דעך ,וסמואל התחיל לפעול נגד האנטישמיות
ובעד זכותם של יהודים לעלות לישראל .בגיל 20
הוא השתתף באופן פעיל בציד נאצים ובהבאה לדין
של עשרות מהם ,שביצעו פשעי מלחמה בצרפת .בין
השאר פעל ללכידתו של ז’אן לוֹ גה ,ראש המשטרה
הצרפתית בממשלת וישי ,שנמנה עם לקוחותיו של
אביו והיה מהאחראים למעצר סבו של סמואל.
המשך בעמ' 7

Sale

חולצות יפות אפשר גם למצוא באניק ובצדן
ג’ינסים של טרו רליג’ן וסבן בהנחות של ,30%
פריטים רומנטיים יפים מהקולקציה של אלי טהרי
ב– ,30%ז’קטים של ביה ב– ,50%ותיקים של ג’וסי
קוטור מהקיץ ב– 70%הנחה.
עוד פריט שכדאי לרכוש הוא מעיל טרנץ’
אופנתי .במשך העונה אפשר היה למצוא כזה ברש־
תות ,ועכשיו קשה קצת יותר; ובכל זאת בהוניגמן
מציעים טרנץ’ בגזרה קצרה( 225שקל אחרי 50%
הנחה) ,ובפול אנד בר יש מעיל טרנץ’ בהיר(300
שקל אחרי הנחה) .ברשת אמיקה מוצעים מעיל
כזה ב– 750שקל(אחרי הנחה של 50%).
באמיקה אפשר למצוא מעילים יפים נוספים
של “וייל” ,למשל מעיל פוך קצר עם כפתורים
מוזהבים( 840שקל אחרי הנחה של 30%) וז’קטים
מוצלחים של המותג(כ– 1,400אחרי  30%הנחה).
בזארה יש מעילי צמר בגזרות טובות ,שמחירם נע
בין  850–200שקל .מעילים יקרים יותר של מותגי
אופנה ,בהנחות ניכרות ,אפשר למצוא גם ב”אמור”
(ה’ באייר  ,74תל אביב) בצד פריטים מעוצבים
אחרים ,נעליים ותיקים יפים של דולצ’ה וגבאנה,
קלואה ,פנדי ועוד ,בהנחות של  .50%–30%חולצ

סריגי קשמיר באניק
תצלום :דודו בכר

צות לבנות ,למשל ,הן השקעה בטוחה ,וב”אמור”
יש כותנות מצוינות של בלאנסייגה וקלואה.
גם ב”הלגה עיצובים”(ה’ באייר  ,12תל אביב)
אפשר למצוא פריטי מעצבים טובים בהנחות ני־
כרות  -ולמרות זאת ,המחירים עדיין גבוהים -
כולל תיקים ונעליים של מיו מיו ,איב סן לורן,
פראדה ,לנוון ,בוטגה ונטה ושאר מעצבים .בבוטיק
“עדה”(ה’ באייר  ,6תל אביב) נמכרים בימים אלה
תיקים יפים של איזבלה פיורי וקוסטום נשיונל
ב– 50%הנחה .תיקים זולים יותר ויפים אף הם אפש
שר למצוא ב”אלמביקה” בעיצובה של הגר אלמב
ביק־הצופה(עכשיו ב– 20%הנחה) ,ותיקים אחרים
מוצעים ברשתות הוניגמן וזארה.
באמפוריו ארמאני (ה’ באייר  ,22תל אביב)
נמכרים פריטים קלאסיים במראה על־זמני ובה־
נחות טובות .כך ,למשל ,ז’קט מחויט שחור עולה
 1,900שקל אחרי הנחה של  ,30%חולצת ויסקוזה
דקיקה מוזהבת עולה  1,100שקל אחרי  50%הנחה,
ושמלה שחורה קטנה מטאפט ושיפון בגזרת אמ־
פייר עולה  1,750שקל אחרי  50%הנחה.

עוד מבצעים בעמוד 8
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ורוד נוצץ

בטטת בר ואנטי אייג’ינג

מאת דורית לנדס

הוראות לעידכון התאריך:
 .1עדכון התאריך ב 3-השטחים
 .2בחירת כלי חץ שחור ()F1
 .3בחירה מהתפריטFile > Export :
 .4בחירה באופציה ( PDFזה בדרך כלל נמצא במצב הזה).
 .5החלפת הקובץ בקודם (.)bet.pdf

“אבסולו” של לנקום.
מרקם נעים

עצות למאחרים בנשף
כאב הראש הקשה הפוקד את המפריזים בצריכת
אלכוהול ביום המחרת  -החמרמורת  -נחשב בצדק
אימת החוגגים .אין לשכוח גם ,כי שתיית אלכוהול
במידה לא מתונה ניכרת היטב בפניהן של נשים.
צריכת כמות ניכרת של אלכוהול גורמת לה־
תייבשות העור ומרחיבה את כלי הדם .בעקבות זאת
מופיעה נפיחות מסביב לעיניים ,העור נראה סמוק
ומיוזע ולעתים הוא צב ולוהט.
בשעות הלילה העור מאבד לחות בשיעור ניכר
(זו סיבה נוספת למשוח אותו בקרם עשיר לפני השי־
נה) והאלכוהול מחריף את אובדן הלחות .לכן רצוי
להשתמש בקרם עשיר ,שמרגיע את העור ומוסיף לו
לחות ,ולישון על כרית אחת או שתיים כדי למז־
ער את התנפחות הפנים בגלל כלי הדם הגדושים
 ובמיוחד מסביב לעיניים .רצוי לא להשתמש בת־כשירים המכילים אלפא הידרוקסי או ביתא הידרו־
קסי באותו לילה ,משום שהעור רגיש במיוחד לאחר
השתייה; מוטב להימנע מקרם עיניים עשיר ולמשוח
במקומו תכשיר קל(ג’ל ,למשל) המכיל קפאין.
עורן של נשים רבות נוטה לצהיבות בבוקר שא־
חרי .מייק־אפ קל יטשטש את הנימים והאדמומיות,
ומעט סומק יסלק את הצהיבות.

שלושה קווי ריכוך
“ממוריסט טיים בלוקר” של אולטימה .נספג

רקמו קל יותר ,זהה ,אך התכולה היא 75
מ”ל .קרם לילה  75 -מ”ל  -עולה 950
שקל .קרם עיניים  15 -מ”ל  490 -שקל.

הזמן לא עצר
“ממוריסט טיים בלוקר” של אולטימה מוצג
כקרם חדשני לשיקום העור :תמציות אומגה מס’ ,3
 6ו– 9אמורות לשפר את גמישות הרקמות ומיצוקן,
משום שלדברי היצרנית הן ממריצות את התאים
לתפקד כתאים צעירים יותר .בין המרכיבים יש גם
מרכיבים ימיים כמו אצות ושומנים צמחיים ,נגזרת
של ויטמין  Aואלאנטואין ,שמרגיע את העור.
נסיינית כבת  ,60בעברה נערת חוף ומשתזפת

המשקפיים שבפנים
קלוד סמואל
המשך מעמ' 5

לפני  23שנים ,לאחר שסיים את לימודי
האופטומטריה ,עלה סמואל לארץ .כאן קיבל
החלטה להתמקד בתחום המקצועי .כיום הוא
משמש יועץ בכיר במרכז הרפואי שיבא תל השומר,
ומפעיל קליניקה פרטית וחנות אופטיקה.
טעמו הייחודי ניכר בעיצוב החנות שלו ברחוב
דיזנגוף  17בתל אביב ובזוגות המשקפיים המוצגים
בה ,שאותם בחר בקפידה .בין השאר הוא מייבא מש־
קפיים צבעוניים ומשעשעים של החברה הצרפתית
” ,“Anne et Valentinשל “קירק אורג’ינלס”
מאנגליה ,המתאפיינים אף הם בשילובי צבעים נו־
עזים כמו תכלת וירוק או סגול וורוד ,ושל “טרק־
סיון” ו” ”Beausoeilמצרפת .אפשר למצוא בחנות
גם משקפיים סולידיים יותר ,בקו נקי ומסוגנן ,של
“פרד” ושל המותג הגרמני “לונר” .אפשר לרכוש
בחנות גם מסגרות וינטג’ מתקפלות שעיצב אביו
לפייר קרדן בשנות ה–60(יש לו במלאי ,הוא מסביר),
ומשקפיים בצורת שפתיים בעיצובו של האב.
בקליניקה של סמואל עומד ארון זכוכית ובו אוסף
יפהפה של מסגרות משקפיים מרחבי העולם ,מהמאה
ה– 16ואילך ,שעברו בירושה במשפחה ,וכאלה שמצא
סמואל בשווקים בעולם .בארון זכוכית אחר מונחות
מסגרות ססגוניות שעיצב אביו לפייר קרדן.
הקו של סמואל שואב השראה בעיקר מהמשק־
פיים הישנים יותר באוספו הפרטי“ .אני אוסף כל הז־
מן מודלים עתיקים בשווקים” ,הוא אומר“ ,ואני קורא
ספרים על עיצוב” .בארון בחדר העבודה שלו הוא
מחזיק ספר ובו רישומי הכנה של עיצובי אביו לקרדן
ותמונות מקוריות מתצוגות האופנה שלו“ .כשאבא
שלי התחיל לעצב לא היתה אופנה של משקפיים.
כשאני חושב על מודל אני חושב בעיקר על המאה
ה– 19ותחילת המאה ה– ,20אבל גם על מה שאבא
שלי עשה בשנות ה–.”60
אם יש מעצב שהוא מעריך הרי זה קרדן“ .הוא
גאון” ,קובע סמואל“ ,כשמסתכלים על הקו שלו
היום רואים שהוא היה דמיוני לחלוטין .הוא הלביש

ריכוך של שיער עבה ויבש או מקו־
רזל ומתפצל ,ובכל מקרה קשה לעיצוב,
הוא פעולה ששלושה ממוצריה החדשים של חברת
שוורצקופף עושים בהצלחה .נסיינית המדור התבר
רכה ברעמת שיער נאה ,אך לדבריה “זה שיער כמו
של סוס”  -עבה ,לא נוח ולעולם אינו חלק ,מה עוד
שהוא נצבע תכופות .לאחר הטיפול נהנתה מהשיער
החלק ומהבוהק שלו .ההשפעה הטובה השתיירה עד
למועד החפיפה הבא.
את פעולת הריכוך הראשונה מבצע השמפו
“סמות קונטרול שמפו” ,שגם משווה בוהק לשיער.
השמפו מכיל חומצות אמינו ,חלבונים וויטמינים,
שמני סיליקון ושמנים אתריים .המחיר  65 -שקל
לבקבוק של  250מ”ל ו– 220שקל לבקבוק של 1,250
מ”ל.
הפעולה השנייה היא של הקונדישינר ,המזין ומ־
חליק את השיער .רמת החומציות שלו נמוכה והוא
אנשים כמו אסטרונאוטים .גם הבית שלו בריביירה
הצרפתית ,שעוצב לפני  50שנה ,הוא מהפכני” .מלב
בד קרדן ,סמואל מעריך גם את בית הרמס הצרפתי,
“בגלל הקפדנות”.
אבל לא רק אלה שימשו לו השראה בעיצוב הקו
הזה .לסמואל יש גם מוזה אמיתית :זמרת האופרה
גונדולה ינוביץ“ .הקול שלה צלול וטהור ,כזה שמ־
עביר את חום הטבע” ,הוא אומר“ .אין משהו יותר
ברור ושקוף מקול .אני שומע אותה שרה וזה נוגע
בי פיסית”.

תכשיט לפנים
בתערוכה שתיפתח מחר בחנות של קלוד
סמואל יוצגו משקפיים שעיצבו סטודנטים בשנה
ג’ במחלקה לעיצוב תכשיטים בשנקר ,בהנחיית
המעצבים אורי סאמט ואיל שיינבאום“ .הקשר
עם שנקר” ,מספר סמואל“ ,היה דרך דגנית שוקן,
ראש המחלקה לעיצוב תכשיטים בשנקר ,שבאה
לקנות משקפיים וסיפרה לי על עבודת סוף הש־
נה של הסטודנטים”.
“משקפיים הם בעצם תכשיט לפנים” ,אומר
סאמט“ ,המשקפיים הם אמירה של המרכיב על
טעמו האישי והטרנדיות שלו” .סטודנטים התב־
קשו להציג עיצוב למשקפיים ייחודיים ,שיתבסס
על נושא שקרוב ללבם ויביא בחשבון דרישות
ארגונומיות וטכנולוגיות שונות.
התוצאות מעניינות :גרגורי לרין עיצב מש־
קפיים שעשויים אלומיניום בעבודת יד מפרכת
של ניסור ,כיפוף ושיוף; אורנית בר־נס שא־
בה השראה ממשחקי ילדים ועיצבה משקפיים
שעשויים מצינורות כסף המולחמים זה לזה,
מצופים כסף טהור; תומר ראובן איחד את המ־
שקפיים והנרתיק למקשה אחת באמצעות טכ־
נולוגיית הדפסה תלת־ממדית ממוחשבת; ונדב
קנידל עיצב משקפי שמש המיועדים לספורט
מים ושואבים השראה מנעלי “קרוקס” וממוצרי
גומי ופיברגלס .סטודנטים אחרים עיצבו מסג־
רות בהשראת זרם הבאוהאוס ,פחיות קוקה קולה
והינומה של כלה.

תכשירים לשיער של
שוורצקופף .מקנים בוהק

איפור לסוף השנה

הסדרה החדשה של “אבסולו” של לנקום היא
יורשתה של סדרת הטיפוח לבנות  50פלוס ,שהת
תחבבה מאוד על הצרכניות .כדי לבדלה מקודמתה
היא מכונה “אבסולו פרימיום ביתא איקס”“ .אבסו־
לו” מכוונת גם כיום לבנות  ,50אך לנשים שנמצ
צאות כבר באזור ה– 60ממליצה היצרנית להשתמש
ב”פלטיניאום”.
מרקמיהם של הקרם והתחליב ליום ,המכילים
מסנן קרינה עם מקדם הגנה מס’  ,15כמו מרקמו של
קרם הלילה ,נעימים כתמיד ,מרככים ומעדנים את
העור אך אינם כבדים או שומניים .גם מרבית המר־
כיבים מוכרים  -ובמיוחד בטטת בר ,סויה ואצת ים
חומה ,שאמורים לפצות את העור על מקצת הגיר־
עונות שנגרמים עקב הידלדלות ההורמונים .למר־
כיבים אלה נוספה שעורה ,שהחוקרים הצביעו על
יכולתה לתרום לעמידותם של סיבי הקולגן .מרכיב
נוסף הוא מולקולת “אנטי אייג’ינג” ,פרו־קסילאן,
שהופקה לאחר שבע שנות מחקר ,שנועדה לחזק את
מיצוקו של העור ודחיסותו.
השימוש במונח הרווח “אנטי אייג’ינג” מעורר
ציפיות לא ריאליות .הרי אי אפשר להצעיר את
העור או להכחיש את הגיל; הגוף מתנהל על פי
ספירה קדימה ,שקצבה נקבע על פי נתונים אינ־
דיווידואליים .רק ניתוח פלסטי יכול להסיג את
סימני הזמן ובמקרה הטוב תוצאותיו מחזיקות מעמד
במשך שנים .אבל העזרה החיצונית שניתנת באמצ־
עות משיחת העור ,אף שהיא שטחית בהכרח וקצרת
ימים  -הלוא מדי בוקר צריך ללחלח ולהזין מחדש
את העור ,גם אם נמשח בלילה ,בדיוק כפי שכל ארו־
חה היא פתרון זמני לרעב ולצורכי הגוף  -ניכרת הן
במראהו של העור והן במרקמו.
שלוש נסייניות בנות  50פלוס ניסו את תכשירי
הסדרה .שתיים מהן ציינו לטובה את קרם היום והלי־
לה על מרקמיהם ,אך קרם העיניים לא היה שומני
דיו(שתיהן היו מרוצות מאוד מקרם העיניים הרא־
שון של אבסולו); נסיינית
שלישית מרוצה מאוד
מהקרמים ,אחרי יותר
מחמישה שבועות של
שימוש.
התענוג יקר :קרם
יום ,באריזה של  50מ”ל,
עולה  765שקל .מחירו
של התחליב ,שמ־

סדרתית ,שיבחה את הקרם על מגעו הנעים ,ספיגתו
המהירה והנינוחות שהעניק לעורה בימי עבודה של
 12שעות בקירוב .למרבה הצער ,גם בחלוף שישה
שבועות של שימוש לא ניכר שיפור במצב הכתמים
בעורה ,שגם לא נעשה מוצק יותר .המחיר ל– 50מ”ל
 555 -שקל.

פועל נגד חשמל סטאטי .לדברי היצרנית,
הקונדישינר עוטף כל שערה בחומרים מר־
ככים ,משככים ומבהיקים .לאחר החפיפה
סופגים במגבת את הרטיבות ומניחים כמות
לא גדולה על השיער הלח ,תוך כדי עיסוי.
אחרי כ– 3דקות שוטפים .המחיר  50 -שקל
ל– 200מ”ל ו– 220שקל ל– 1,000מ”ל.
לשני אלה נוספו כמוסות
טיפוליות “שיין סרום” ,הע־
שויות מתרכובת של שמני
סיליקון ומשמש .לאחר הח־
פיפה (ושטיפת הקונדישינר)
מייבשים מעט את השיער במ־
גבת ,מפזרים את תכולתה של
הכמוסה ,מעסים ,לא שוטפים.
 160שקל ל– 15אמפולות,
שבכל אחת מהן  1מ”ל.
במספרות
להשיג
המורשות ,מידע בטל’
.03–9214781

האם הנוסטלגיה נעשית קרובה יותר? האיפור שעיצבה היצרנית האיטלקית
פופה למסיבות סוף השנה מכוון ל”שנות ה– 80העליזות” וגם נקרא על
שמן .אלה שנות ה– 80כפי שהן משתקפות בעיניהם של מעצבי איפור,
שמרביתם צעירים מכדי לחיות את התקופה .נראה שאת עיקר התרשמותם
ממנה רכשו בצפייה בסדרות טלוויזיה איקוניות .בעיניים האלה הן
נראות נוצצות ומשופעות בוורוד ובכסף  -איפור צעיר וזוהר
בעליל.
העיניים מאופרות בצלליות חדשות ,עמידות ונוחות למשיחה,
“שימרינג קומפקט מונו” ,בוורוד ,אפור־כסוף ולבן ,לשימוש יבש או
רטוב .תוספת המים הופכת את הצללית
למבהיקה עוד יותר ( 100שקל האחת).
אין נוצץ כגלוס ,המלחלח ומתפיח את
השפתיים ,והצבעים החגיגיים הם ורוד
דובדבני ,ורוד ,כסוף שקוף ושקוף
עם נצנצים ( 85שקל) .הלכה,
כצפוי ,מוצעת בגוני ורוד זוהר ,לבן
נוצץ וכסוף ( 40שקל).

איפור למסיבות של פופה.
צעיר וזוהר

