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للتواصل معنا:

تألقــي ومتيزي 
بكل ما هو جديد في 
عالم االزياء واملكياج 
واالكسسوارات وكل 
ما يهم املرأة لتكوني 
آلخــر  مواكبــة 
صيحــات املوضة 
فــي عالــم اجلمال 

واالناقة.

للتواصل
منيرة عاشور

Email – Mj3sing @hotmail.com

 Mj3 – Fashion

99324425

Mj3sign

@ Mj3sing 

Flickr–Mj3sign

وصلتنا رسائل عديدة من قارئات يستفسرن 
عن خلطات طبيعية لتطويل الشــعر والتخلص  
من القشــرة، حقيقة توجــد العديد من اخللطات 
الطبيعية الطالة الشــعر وزيادة كثافته، افضلها 
علــى االطالق هــي الوصفات التــي حتتوي على 

الثوم وزيت اخلروع.
زيت اخلروع من افضل الزيوت املعروفة منذ 
القدم بفوائده لتطويل الشعر ومنع تساقطه، سواء 
مت استخدامه مبفرده او باضافته لزيوت طبيعية 
اخرى مثل زيت الثوم، ويعمل زيت اخلروع على:

٭ زيادة منو وملعان الشعر.
٭ تكثيف الشــعر ومنع تســاقطه خصوصا في 

االماكن الضعيفة في فروة الرأس.
٭ عالج الشعر التالف واملتقصف.

٭ ترطيب الشعر وفروة الرأس وعالج القشرة.

خطوات خلطة زيت الخروع لتطويل الشعر وزيادة 
كثافته

٭ اغســلي يديك جيدا، ثم ضعي كمية قليلة من 
زيــت اخلروع فــي راحة يدك، واغمســي اطراف 

اصابع يدك االخرى في الزيت.
٭ دلكي فــروة الرأس بأطراف اصابعك بحركات 
دائرية خفيفة، بحيث يتوزع الزيت بالكامل على 

جميع اجزاء فروة الرأس.
٭ احرصي على عدم وصول زيت اخلروع لبقية 
اجزاء الشــعر: لصعوبة التخلص من اثار الزيت 

نظرا لكثافته.
٭ غطي رأسك بكيس من البالستيك ولفي حوله 
فوطــة نظيفة، واتركــي الزيت على رأســك ملدة 
نصف ســاعة الى ســاعة تقريبا، او ميكنك تركه 

طوال الليل.
٭ اغسلي شعرك بالشامبو الزالة اثار زيت اخلروع.
٭ كرري هذه العملية مرة او مرتني في االسبوع 

ملدة شهر ونصف الشهر الى شهرين تقريبا.

أفضل خلطة لتطويل وعالج الشعر

يعتبر تراكــم الدهون في منطقة البطن من االمور التي 
تقلل من جمال املرأة وانوثتها، وتبحث الكثيرات عن طريقة 
التخلص من دهون البطن من دون اللجوء للجراحة، ليس 
لسبب جمالي فقط بل النقاذ الصحة، ألن الدهون املتراكمة 
في منطقة البطن تســبب العديد من االمراض مثل امراض 
القلب والسكري، فإن اردت اسرع طريقة حلرق دهون البطن 

عليك بااللتزام مبا يلي:
٭ تناول الطعام الصحي واخلالي من الدهون: للحفاظ 
على منط حياة صحي، يجب عليك السيطرة املناسبة على 
بنية اجلسم والوزن ابتداء من نظامك الغذائي الزالة وحرق 

دهون البطن وجتنب تراكم املزيد منها.
٭ ممـــــارسة الركض: الركض رياضــــــة ممتازة لشد 
وتشكيل كامل اجلسم، وينبغي ممــارســة رياضة الركض 
في الهواء الطلق والنظيف واملنعش، ال تنفضـــي او تهزي 
جسمك اثنـــــاء الركض ولكــــــن قومـــــي بنقل خطواتك 
بطريقــة سلســة، في بداية ممارســتك للركــض ال ترهقي 
جســمك وحتمليه فــوق طاقتك، بل قومي بزيادة املســافة 
التي تقطعينها والسرعة التي تركضني بها بشكل تدريجي 
ومســتمر، هذا التمرين سيســاعدك على حرق الســعرات 
احلرارية بسرعة وستحصلني على نتائج ملموسة ومرئية 

في وقت قصير جدا.
٭ ممارسة االلعاب واالنشــطة الرياضية اسرع طريقة 
حلــرق دهون البطن: ميكنك ممارســة عدد مـــن االنشــطة 
وااللعاب الرياضية داخل املنزل وخارجه حلرق وازالة دهون 
البطن، وذلك اعتمادا على عمرك وظروفك اخلاصة، وافضل 
هذه االنشــطة القفز باحلبل، ابدئي بالقفز بسرعة بطيئة، 
وميكنك زيادة ســرعة القفز بشكل تدريجي مع الوقت، كما 
ميكنك ايضا ممارسة لعبة التنس االرضي ملا لها من فوائد 
فــي حرق الدهون، لديك ايضا خيــارات اخرى متعددة من 
بينها خيار لعب تنس الريشة او اي لعبة اخرى في الهواء 
الطلق وذلك حســب سهولة ممارســتها وقربها من منزلك 

ومالءمتها لك.

٭  إحمي شفتيك من الشمس  باستخدام واقي من الشمس 
كلما خرجت فأشعة الشمس قادرة على زيادة كمية األصباغ 

في شفتيك.
٭  جتنبي املنتجات التي ميكن أن تلقي بظاللها على شفتيك 
كالسجائر والقهوة والشاي ألنها ال تصبغ أسنانك فحسب 

بل الشفاه أيضا.
٭  رطبي شــفتيك فهذا يســاعد علــى تغذيتهما وأخصك 
بالفازلني وزبدة الشــيا أو مرهم الشــفاه في الليل وحسب 

احلاجة خالل اليوم.
٭  قومــي بزيارة الطبيب ان لم تفــدك العالجات املنزلية 
خاصة بالنسبة للشفاة الغامقة اللون. ميكنك حتديد موعد 
مــع طبيب اجللدية او طبيب عــام ليصف لك كرمي تفتيح 
مكثف او اي اجراء آخر من شــأنه تخفيف غمق اللون من 

على شفتيك واعطائهما لونا طبيعيا.
وحللــول طبيعية لتفتيح لون شــفتيك ميكنك تفتيح 
لون شفتيك عبر فركهما بحليب اللوز أو زيت اللوز وتركه 
ملدة ساعة على األقل ويجب تكرار هذا العالج كل يوم لعدة 
اسابيع. جربي مكونات طبيعية أخرى مثل عصير الشمندر 
والرمان أو الكزبرة ملعاجلة الشفاه الداكنة. ضيفي عصير 
الليمــون وحــده أو اضيفي عجينة متســاوية املقادير من 
عصيــر الليمون واللــن والروب والعســل وافركي املزيج 
على شــفتيك. اتركي العجينة ملدة نصف ساعة ثم ازيليها 
وستحتاجني لتطبيق هذا املزيج يوميا وملدة اسابيع للحصول 
علــى النتائــج االيجابية. تألقي بلون جميل لشــفتيك من 
خالل هذه النصائح ودائما احرصي على االهتمام والعناية 

بجمالك واطاللتك.

نصائح حتمي شفتيك

أسرع طريقة حلرق دهون البطن

وصفات طبيعية
لزيادة كثافة الشعر

صنفرة طبيعية لتفتيح البشرة

الن شعرك هو تاج جمالك، فالبد ان تعتني به وتوفري 
له العناية الكافية، فاذا كنت حتلمني بشعر طويل وكثيف 
فعليــك بهذه الوصفــات الطبيعية التــي جربت وثبتت 

فاعليتها في كثافة الشعر.

خلطة الثوم والزبادي لشعر اكثر كثافة:

٭ املكونات: ملعقتا زبادي + ملعقة صغيرة ثوم ناعم.
٭ طريقة االســتعمال: يخلط الزبادي مــع الثوم الناعم 
ثــم يوضع اخلليط على الشــعر ملدة نصف ســاعة على 
ان يتم اســتعمال هذه الوصفة اســبوعيا لتحصلي على 

شعر اكثر كثافة.

المايونيز لزيادة كثافة شعرك:

٭ املكونات: فصوص ثوم + ربع ملعقة زبدة + ملعقتي 
مايونيز + 2 ملعقة زبادي.

٭ طريقة االستعمال: اخلطي الثوم مع الزبدة واملايونيز 
ثم اضيفي الزبادي، وبعد خلطهم جيدا ضعي املزيج على 
شعرك، ولكن احرصي على تكرار هذه الوصفة لتحصلي 

على شعر ناعم وكثيف.

تتعدد الوصفات واملاســكات التي تستخدمها النساء 
للحصول على بشــرة بيضاء ونقية ذات لون فاحت، وقد 
ال يجدن نتائج فيتجهن الى املواد الصناعية والكرميات 
املصنعة لتبييض البشرة، ولكن هناك وسيلة طبيعية 
أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة دون عناء أو جهد، وهو 
احلمــص املطحون فهو يعد حال مثاليا لتفتيح البشــرة 
خاصة ان خصائص احلمص املطحون تســهم في إزالة 
طبقات اجللد امليتة فهو مبنزلة صنفرة طبيعية للبشرة.
اليك مكونات ماســك احلمص املطحــون وماء الورد 

لصنفرة بشرتك طبيعيا
٭ ملعقة كبيرة حمص شام مطحون

٭ نصف ملعقة زيت ورد
٭ ماء ساخن

طريقة ماسك الحمص المطحون للبشرة

٭ اخلطــي احلمص املطحون مع زيت الورد، ثم اضيفي 
مقدارا مناسبا من املاء الساخن، حيث يصيرا معا عجينا 

متماسكا.
٭ ابدأي بفرد املاسك على بشرتك ثم اتركيه ملدة تتراوح 
بني 5 و10 دقائق حتى يجف على بشرتك، ثم نظفي وجهك 

جيدا باملاء الفاتر.
وهذا قناع آخر للحمص لتفتيح البشرة

٭ املكونات: مســحوق احلمص املطحــون + حبات من 
الفول املطحون + قليل من املاء

٭ الطريقــة: اخلطــي احلمص مع الفــول واملاء وضعي 
اخلليط على البشرة ملدة 10 دقائق ثم قومي بإزالته باملاء 

الفاتر ستجدين نتيجة فعالة لتفتيح بشرتك.


