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נכנסות לנקבוביות
אנחנו שאלנו, קרן פלס, 42, זמרת ופרזנטורית של "ד"ר פישר", ענתה.

1. איפה את עושה את קניות הביוטי שלך?
"בגלל שאני אישה לא מאוד מסודרת )בלשון המעטה(, זה קורה בדרך 

כלל בדקה האחרונה במכולת, בסופר־פארם או בבית מרקחת ולא מעט 
פעמים גם בשדות תעופה".

2. מה טיפ הביוטי הכי שווה שלמדת במהלך השנים?
"המאפרת שלי, גלית ורטהיים המדהימה, לימדה אותי שבסוף הכי יפה 

זה בלי איפור. ככה יודעים שהיא מאפרת באמת טובה. היא מבינה משהו 
עמוק ומשם פועלת".

3. מהי עצת הטיפוח הכי גרועה שקיבלת?
"הוציאו לי שחורים מהאף יום לפני החתונה. טעות קשה. האיש נישא 

לפיצה!"
4. מה המוצר הכי מיותר שקנית?

"הייתה תקופה שהשתמשתי במי מלח לשיער. ערימות של ספריי מכל 
הסוגים של כל החברות, רק כדי להבין שעדיף פשוט לקפוץ לים". 

5. איך את מתאפרת ביומיום ואיך לאירועים מיוחדים?
"אני לא יודעת להתאפר. גלית באה אליי לפני הופעות חשובות, היא 

כבר התרגלה לזה שאני אפילו לא מסתכלת".
6. איפור לפני השינה – מסירה תמיד או למי יש כוח?

"קרה שנרדמתי עם איפור. לא אכחיש".
7. אילו שלושה מוצרים זרוקים לך בתיק?

"קרם ידיים מועשר בשמן ארגן של ד"ר פישר, תמצית לבנדר למצב 
רוח טוב וריח ספא וכמובן, אלכוג׳ל, שהוא החיים עצמם לפני ואחרי 

הקורונה".
8. עם איזה גון לק את כרגע?

"ניטרלי, הכי קרוב לצבע המקורי של הציפורן". 
9. משתמשת בבושם קבוע או מחליפה ריחות?

"נועם שונא ריחות של בושם, אז אני רק עם תמציות צמחים, סבוני גוף 
והריח הטבעי שירשתי מאמא". 

10. שתפי אותנו בסיפור בלתי נשכח שקרה לך ביום צילום.
"לפעמים, אני נוטה לבכות כשאני מתרגשת על הבמה. כמעט ואין 

הופעה שמסתיימת בלי שאני נראית כמו קרואלה דה ויל. כשמצלמים 
אותי ל'הכוכב הבא', למשל, הבמאי יואב צפיר שכבר מכיר אותי טוב 

יותר משאני מכירה את עצמי, יודע לשים את גלית המאפרת שלי 
בכוננות ספיגה עוד לפני שהזמר מתחיל לשיר". /דניאל פסו
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לא רק בלונדינית
סנדרה רינגלר הקימה עסק לתוספות שיער שנולד מתוך ניסיון אישי כואב. פגשנו אותה בממלכה החדשה שלה

המותג SANDRARINGLER-Hair by Ei-Co מציע פתרונות שיער 
קבועים וזמניים כמו הלחמות קרטין איטלקי, מדבקות נוצות, פדחות 

קבועות וזמניות, פאות, תוספות קליפס ועוד, כולם עשויים שיער גולמי 
100 אחוז טבעי. כמצופה מסטייליסטית, המוצרים ממותגים ותלויים על 

קולבי עץ ממש כמו בגדים, כשלצד התוספות הקשורות בסרטי סאטן, 
יש קולקציית אביזרי שיער משלימים כמו מברשות, גומיות מבד מגבת 
ואפילו סטנד לתליית התוספות בזמן הסירוק. כל יחידת שיער מגיעה 

בנרתיק עור מרשים עם תעודת זהות ואחריות המפרטת את ארץ המוצא 
של השיער, גוון, אורך, משקל וטקסטורה.

הרצון לייצר פתרון לנושא שיער דליל בער ברינגלר מתוך החוויה 
האישית שלה, כמי שנעזרת בתוספות מעל לשמונה שנים. "בכל יום 
צילום היו שמים לי תוספות, פעם זה היה עם דבק שתלש את השיער 

בהסרה, ואחר כך עברו לקליפסים" מגלה רינגלר. "כשהיו מורידים לי 
את התוספות בסוף היום, הייתי חוזרת הביתה ומרגישה כמו אפרוחית 

מרוטה ומבואסת. בשלב כלשהו החלטתי לעשות את ההלחמות בשיער, 
ומאז אני איתן".

את המגפה העולמית העבירה רינגלר יחד עם שותפיה העסקיים, מעצב 
השיער איתן ממספרת Ei-Co ואשתו שרון אדלסברג, בחיפוש אחר 

פתרון לשיער דליל: "אנחנו חברים המון שנים, איתן עשה לי את 
השיער בחתונה הראשונה שלי בגיל 24. הייתי הכלה הראשונה 

שלו. הרעיון הזה ממש בער בי. עבדנו על זה שנתיים, ממש 
בקורונה", ולטענת רינגלר מדובר בפתרון משמעותי לנשים 

רבות שסובלות מהתופעה. "חשוב לי לציין, זה לא רק 
לצעירות שרוצות שיער ארוך ומלא. נתקלתי בהמון נשים עם 

דלילות בחלק העליון של הראש שזה שינה להן את החיים. 
הכי בוער בי לתת מענה לנשים שהנושא הזה מעלה בהן חוסר 

ביטחון, זו תחושה של שליחות עבורי. זה איזשהו מחסום שצריך 
לעבור אותו ואני שמחה שאנחנו כאן לתת לעניין לגיטימציה". 

את מאמינה שהקהל הישראלי בשל לתוספות שיער? †
"השוק הישראלי צמא לזה, אפילו שהוא עוד לא כל 
כך יצא מהארון. אני יודעת כי אני עובדת עם המון 

כוכבות, רובן משתמשות בתוספות".
מה השאיפה המקצועית שלך בתחום? †

"שלכל אישה יהיו בארון כמה סוגים של תוספות שיער ופאות, ושזה 
יהיה ממש כמו אקססורי, אביזר אופנה לכל דבר. לפני כן היו לי הצעות 

לעשות עסקים באופנה ובטיפוח, אבל בשבילי שיער הוא הכתר של 
האישה. כשהשיער שלך מטופח את נראית 

סטייל. כשיש בעיות בשיער זה מאוד 
מוריד את הביטחון. אין סיבה 

שאישה תסתובב עם שיער דליל, 
יש פתרונות קלים. החלטתי 

לעשות מזה עסק כי אני מאוד 
מאמינה בזה". /דניאל פסו

ללקק את האצבעות
אם אתן עדיין לא בשלות ללק בגוני החורף הכהים, אנחנו מציעות לכן 

להתמסר לטרנד ה"מניקור חלב שיבולת שועל" שחווה כעת תחייה מחודשת. 
מדובר בלקים בגוונים טבעיים, חצי שקופים, המדמים מראה ציפורן טבעי. 

השם לטרנד ניתן בזכות המראה החלבי שהוא מקנה וכנראה גם בגלל 
שתחליפי חלב הם הדבר הכי טרנדי לשים בקפה כרגע. /דניאל פסו

פרוזן, גרסת הליפסטיק
העולם כולו עכשיו בקטע של מיחזור, אז הנה רעיון נחמד, שגם הפך 
לוויראלי מאוד באפליקציית טיקטוק. הכל התחיל ממשתמשת בשם 
ekemilie@ שהעלתה סרטון שצבר מעל 22 מיליון צפיות, שבו היא 
הופכת שפתון ישן לשפתון קרח לאזור שמתחת לעיניים. היא רוקנה 
את השפתון מתוכנו ושטפה טוב־טוב במים ובסבון עד שהוא התנקה. 

לאחר מכן היא מילאה במים והכניסה לפריזר. כשהוציאה, המים הפכו 
לקרח והיא שפשפה אותו מתחת לעיניים. ההמלצה שלנו? סוף־סוף טרנד 
שכדאי לנסות בבית. פעולה זו ממריצה את זרימת הדם בפנים, ומעניקה 

לעור מראה רענן וזוהר. /אביב וינברגר

החברות של חברים
אנחנו לא יודעות מה איתכן, אבל 

מאז ששמענו על קולקציית 
הביוטי בהשראת הסדרה 

"חברים" )לפני שנה, חודשיים 
ושבועיים, אבל מי סופרת(, אנחנו 

ממתינות לרגע שבו יהיה ניתן 
להשיג אותה בארץ. כעת 

הקולקציה נחתה בסופר־פארם 
ומציעה מוצרים ברוח הסדרה 

האיקונית שלדעתנו יהפכו 
לפריטי אספנות. מה תמצאו 

שם? כובע אמבטיה בדמות תרנגול 
ההודו שנתקע על ראשה 

של מוניקה, מראה בצורת 
המסגרת שתלויה על דלת 

הדירה המפורסמת בתולדות 
הטלוויזיה, תיקי איפור, מסכות 
שינה, גומיות וסיכות לשיער. 

חוץ מאקססוריז ניתן למצוא גם 
קולקציית איפור הכוללת פלטות צלליות 

וגלוסים בגוונים של רייצ'ל, מוניקה ופיבי. 
מחירים: 79-21.90 שקל, בסניפים נבחרים 

ובאתר האונליין של הרשת. /דניאל פסו
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מה שקורה 
 גוון 07, בטיקטוק

8.90 שקלים, 
מילוקה

טווח מחירים 
 מוצרים נלווים: 

40 שקל - 2,690 שקל 
 פתרונות שיער: 

990 שקל-29,990 שקל 
)מקוקו ועד פאה(

את יותר 
טירמיסו או 
שיבולת שועל?


