
חזק ואמץ
בדיוק כמו שיש מאכל ישראלי 

)פלאפל וחומוס כנראה(, זמר ישראלי 
)אריק אינשטיין – ואין עוררין( ומשפט 

ישראלי )אנחנו על המפה - ואני הכי 
לא צהובה שיש(, לדעתי גם קיים צבע 

ישראלי – החאקי. וכשאני כותבת חאקי, 
אני מתכוונת לגוון של מדי הצופים, כי 
אין מה לעשות, עם כל הכבוד ל"חאקי" 

האחרים, הוא היה הראשון שלי.  ומה 
הכי כייף בו? שהוא מגיע בוורסיה כהה 

או בהירה לבחירתכן, ושהוא מסתדר 
נהדר עם כל גוון אחר החל מלבן, דרך 

תכלת וכלה אפילו בורוד או ירוק. 

חתונה ממבט ראשון
במהלך השנה האחרונה הושקו לא מעט מוצרי טיפוח 

ישראליים מצויינים. מתוכם בחרתי שלושה שהתאהבתי 
בהם במהירות:

1. לגוף: קרם קליל שמחליק על העור בניחוח ממכר של 
אשכוליות ותה ירוק )80 שקל, ללין(

 2. לפנים: סרום פנים ארס הדבורה שמרגיש כמו מים 
 על הפנים, מלא בלחות ויכול להיות אחלה פריימר 

) B MANUKA ,359 שקל(
3. לשיער: מסיכת מלפפונים לשיקום השיער שמיועדת 
לתלתלים אבל עושה יופי של עבודה על שיער גלי )124 

 )mycurlyway.co.il ,שקל

ללכת שבי אחריך
"יש לי מספיק נעליים" הוא משפט, שכמו שאומר הפתגם 

העממי הידוע, אף אישה אף פעם כנראה לא תגיד. מעוניינות 
להרגיש מיוחדות ממש פלוס לתרום לתוצרת הישראלית? נסו 

לחפש זוג אצל המעצבות המקומיות, שמרכולתן העונה 
מקסימה ובהחלט מעוררת השראה.

 1. מחווה עכשווית ומדוייקת לסנדלים התנכיים, 
 WWW.LAXSHOES.COM באתר( LAX SHOES ,690 שקל

ובסטודיו בתיאום מראש 03-9397176(
 2. גזרה מעולה וגוון שמאריך את הרגל, 

520 שקל, IMALDA ) באתר imeldatlv.com או 
בחנות, דיזינגוף 213, תל אביב(

3. מחשוף שמחמיא לכף הרגל ויש אותן 
 OLIVE THOMAS ,עד מידה 43! 750 שקל

4. קייציות שממתינות ללק הנכון, 
476 שקל, שני בר

דרך העצמאות
איך לאמר את זה בעדינות? ישנן 
מספר תופעות ביוטי שאני חשה 

שזמנן הטבעי לעצמאות הגיע. 
כלומר: להיפרד מהבוסית )שיכולה 
להיות כל אחת מאיתנו(, 
לעשות פריסה מכובדת 

ולהתקדם אל עבר האופק. 
† מריחת מייק אפ עם 
ספוגיות איפור: מודה. 

במשך שנים הייתי 
מרוצה מהן, אבל לא 
עוד. מברשות איפור, 

ובמיוחד אלו 
הפלאפיות שאפשר 
להעביר בטפיחות 

על הפנים, נותנות אפקט טבעי ומקצועי 
הרבה יותר.  

† טיפוח ציפורניים ארוכות: אומנם אני לא דגמתי 
את הלוק שכבש את העולם בשנה האחרונה אבל 

לתחושתי הגיע הזמן לאמר שלום, ולו רק מהסיבה 
הברורה שזה נראה לא אמין. עם כל הכבוד, איך 

אפשר באמת לעבוד ככה?  
† גבות עשויות מדי: האמת, כל פעם שאני 

רואה את זה אני נכנסת למתח מיותר. ועכשיו 
ברצינות – כדאי תמיד לזכור. הגבות אמורות 

להיות אחיות וממש לא תאומות זהות. 

4 כיווני אוויר
כל מה שמזרים חמצן. תמר איל־להב
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הגיע הזמן להיפרד כידידות

קבלי את החאקי 
שתחרשי עליו העונה, 

 450 שקל, 
טבע נאות

כשהחאקי הוא טוטאל לוק, 
nana-fashion.com ,470 שקל

260 שקל, גולף

140 שקל, 
הודיס

כמה הוא יפה עם 
ג'ינס, 399 שקל, 

רונן חן

3

פסים הם חבריו 
 הטובים 

של החאקי
הלוואי ומדי 

הצופים שלי היו 
 נראים ככה, 

899 שקל, 
מירית רודריג

צילומים: שיר לוסקי ומיטל איטקיס, VIP DESIGN, יח"צ, חיים כהן, דור שרון, עמירם בן ישי, גלעד בר שלו, ערן מיפאנו, גל רייכרט, שי הנסב, זוהר שיטרית, מרקוס נהון
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מזומן או אשראי
חולמת בהקיץ


