את שולטת במצב...
איך להיות אופנתית ורעננה תמיד?

אז ,איזה
ספיריט יש לך?
עני ע
ל השאלון שלנו
ותגלי
איזה טיפוס את

ומאיזה דאודורנט
תאים לך...

מאת :גליה תורן חן ,מומחית לטיפוח ויועצת טרנדים

 .1עד כמה את פעילה במשך היום?
א .מאוד ,כל היום מתרוצצת.
ב .ככה ככה ,תלוי במצב רוח.
ג .בד״כ תמצאו אותי מול המחשב או הטלוויזיה.

 .2איזה סוג של דאודורנט
את מעדיפה?
א .ספריי
ב .סטיק
ג .רול און

 .3איזה ניחוח את אוהבת?
א .רומנטי כמו LADY LOVE
ב .אופנתי כמו FASHION

ג .אוהבת לגוון ולהפתיע בניחוחות חדשים.

גיל הנעורים הוא לא רק ורדים ושושנים ,קבלו כמה מצבים
מביכים :שיעור התעמלות ,המורה מחליטה על יותר מדי סיבובי
ריצה .התוצאה? קבוצת בנות מזיעות עם כתמים חשודים
מתחת לבית השחי  -למה לא מסבירים לנו בבית ספר איך
להישאר רעננות ורגועות? במיוחד עבורך יצרנו את המדריך
המלא לרעננות ,לנערות מטופחות בלבד.
מתי כדאי להתחיל?
נערות מתבגרות בעולם מתחילות להשתמש בדאודורנט כבר
בגילאי  ,8-9הן רוצות להישאר רעננות ויבשות כל היום ,גם בשיא
החום.

כדורסל?? מבוכה? פדיחה? למה בטלוויזיה זה אף פעם לא
קורה להן??
תשכחי מכל התחושות האלה ,כי הביטחון העצמי שלך הולך
לקבל עזרה משמעותית ...הפתרון מגיע עד אליך LADY SPEED..
 STICK TEEN SPIRITבגיל הנעורים את בקטע אחר ,קטע שבו
את כמובן במרכז ,כל הזמן .את שובבה ,ספונטנית ,שנונה
ומובילת דעה .את יודעת מה את רוצה ולוקחת שליטה ,את
מבינה שאופנה היא מה שאת עושה ממנה ...זוהי רוח הנעורים
שלך .בליידי ספיד סטיק מבינים את הצרכים שלך ועושים הכול
כדי שאת תרגישי רעננה ,אופנתית ובטוחה כל היום ,לכן פתחו
במיוחד עבורך ועבור החברות שלך את קולקציית הצעירות –
ליידי ספיד סטיק טין ספיריט :אריזות צעירות ומגניבות שנכנסות
בכיף לתיק ,ניחוחות רעננים ,קלילים ואווריריים שיעשו נעים
לך ולכל הכיתה .נוסחה יעילה במיוחד THERMO CONTROL -
ששומרת עליך מפני ריחות לא נעימים והזעה ,כשחום עולה היא
נכנסת לפעולה ...דאודורנט כמו שאת אוהבת בספריי ,סטיק או
רול און  -חופש בחירה מושלם.

 .4איזה צבע אהוב עליך?
א .ורוד
ב .סגול
ג .אוהבת כל מיני צבעים.

 .5מה הכי חשוב לך
בדאודורנט שלך?
א .שיעניק לי הגנה יעילה.
ב .שיהיה בריח שאני אוהבת.
ג .עיצוב צעיר שידבר אלי.

 .6האם את נוהגת
לקחת דאודורנט בתיק?
א .רק כשיש שיעור התעמלות.
ב .כל יום.
ג .אף פעם לא.

תשובות
החדשות הטובות הן שלא משנה איזה טיפוס את ,לליידי ספיד סטיק טין ספיריט יש את
התשובה המושלמת בשבילך .בקולקציית הדאודורנטים החדשה תמצאי שני ניחוחות
צעירים ועדינים – FASHION :בסדרה הסגולה – LADY LOVE ,בסדרה הורודה .כל אחד
מהניחוחות מוצע בשלוש אפשרויות שימוש :ספריי להתזה ,רול און מתגלגל וקומפקטי
וסטיק להגנה צמודה .כך שאת יכולה לבחור איזה סגנון ואיזה ניחוח שאת אוהבת או
לגוון ולהפתיע בכל יום עם דאודורנט אחר .גם אם את טיפוס פעיל וספורטיבי וגם אם
את נשית ועדינה ,עם  LADY SPEED STICK TEEN SPIRITאת תמיד שולטת במצב....

טיפים ועצות לבחירת דאודורנט ולהגנה מושלמת:

אז מה איתנו?
גם ישראל מצטרפת לטרנד עם השקה מיוחדת של LADY
 .SPEED STICK TEEN SPIRITבמותג המוביל ליידי ספיד סטיק
חשבו במיוחד עליך  -הנערה שמתחילה להשתמש בדאודורנט.
בליידי ספיד סטיק מבינים מה את צריכה וזה כמובן לא דומה
למה שאימא שלך צריכה ...בדיוק בגלל זה משיקים במותג
קולקציית דאודורנטים ברוח צעירה עם ניחוחות קלילים ונעימים,
עיצוב מדליק ונוסחה יעילה-במיוחד בשבילך .הקולקציה החדשה
מציגה נוסחת פלאים קסומה  THERMO CONTROLהנשלטת
על ידי חום ,וזה אומר שברגע שהטמפרטורה עולה (ואצלנו
חם במיוחד )...הדאודורנט שלך נכנס לפעולה ומגן עליך מפני
ריחות לא נעימים וכתמי זיעה בלתי רצויים .כך תוכלי לעבור יום
שלם בבית הספר ,כולל שיעור התעמלות מתיש במיוחד ,בחום
מטורף ,ועדיין להרגיש רעננה ,יבשה ובטוחה.

מנגנון ההזעה הוא טבעי וחשוב ,זוהי דרכו של הגוף לאזן את הטמפרטורה שלו ,לכן דאודורנט טוב לא יפסיק לחלוטין

זוכרת איך הרגשת כשדווקא הוא התקרב אליך אחרי משחק

את הזיעה ,אלא רק ימתן אותה.

לבנות העוסקות בספורט באופן קבוע ,כדאי לבחור בדאודורנט סטיק המעניק הגנה צמודה ויעילה במיוחד.
באקלים הישראלי ,מומלץ לבחור דאודורנט המגיב לטמפרטורה ופועל כשהחום עולה.
דאודורנט הוא מוצר אישי ואינטימי ,לא כדאי להעבירו מחברה לחברה.
בימים חמים וכאשר את עוסקת בפעילות ספורטיבית ,כדאי שיהיה לך דאודורנט בתיק לרענון במהלך היום.
חשוב להשתמש בדאודורנט אחרי מקלחת על עור נקי ולייבש היטב את בית השחי לפני השימוש.
הניחוחות המועדפים על בנות הנעורים הם ריחות עדינים ורעננים שלא מכבידים על האף.
כדאי להשתמש בדאודורנט כל השנה ,החל מגילאי  8-9או כאשר את מתחילה להרגיש בתופעות לוואי של ההזעה.

