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تألقــي ومتيزي بكل ما 
هو جديد في عالم االزياء 
واملكياج واالكسسوارات 
وكل ما يهم املرأة لتكوني 
مواكبة آلخـــر صيحات 
املوضة في عالم اجلمال 
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املاســــكارا  حتتــــل 
الثانيــــة بعد  املرتبــــة 
أحمــــر الشــــفاه ضمن 
ترتيب مســــتحضرات 
التجميل في االستخدام، 
حيث حترص املرأة على 
املاســــكارا  أن تتواجد 
داخــــل حقيبتها ضمن 
مستحضرات التجميل، 
ولكــــي تتمكنــــي مــــن 
اختيار املاسكار املناسبة 
ينبغي مراعاة النصائح 

التالية:
٭ اختاري نوع فرشاة 
املاسكارا التي تتناسب 
مع طبيعة رموشك، فإذا 
كانت رموشــــك طويلة 
فاختاري ماسكارا تزيد 
حجــــم الرموش بحيث 
أما  أكثــــر كثافة،  تبدو 
القصيــــرة،  الرمــــوش 
فاختاري ماسكارا تطيل 
الرموش ملنحها بعض 

الطول.
٭ جتنبي إثقال الرموش 
السفلى باملاسكارا واكتفي 
بوضع طبقــــة واحدة 
خفيفة من املاسكارا على 
الرموش الســــفلى على 
أن يتم تطبيقها باجلزء 

اجلانبي من الفرشاة.
٭ اســــتخدمي فرشاة 
لفصــــل  صغيــــرة 
الرموش جيدا لتجنب 
تكتلها، وذلك للحصول 
علــــى رمــــوش ناعمة 

وطبيعية.
املاســــكارا  ٭ ضعــــي 
علــــى اجلــــزء العلوي 
الرمــــوش ثم على  من 
اجلزء السفلي منها لكي 
حتصلي علــــى رموش 

مائلة.
٭ عنــــد اختيــــار لون 
املاسكارا ينصح باختيار 
اللون األســــود الداكن، 
للشقراوات ذوات العينني 
الفاحتتــــني ولــــذوات 
الشعر األحمر، وينصح 
باستخدام اللون األسود 
في املساء أما في النهار 
فمن األفضــــل اختيار 
لون ألطــــف مثل البني 

أو التوتي.

املاســــكارا  حتتــــل 
الثانيــــة بعد  املرتبــــة 

تعلمي 
كيفية وضع 

الماسكارا
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خلطات طبيعية

تألقــي ومتيزي بكل ما 
هو جديد في عالم االزياء 
واملكياج واالكسسوارات 
وكل ما يهم املرأة لتكوني 
مواكبة آلخـــر صيحات 
املوضة في عالم اجلمال 

ا�سنــــــــان
تبحث 

الكثير من السيدات 
عن طرق دائمة لتبييض أســـنانهن، 

فالقيام بتنظيف األسنان عن طريق الفرشاة واملعجون 
بشكل يومي قد يؤمن احلماية الكاملة لألسنان، لكنه ال يقوم بتبييضها 

وإعطائهـــا اللون الناصع، ولذلك ســـنقدم لكم بعض اخللطـــات املنزلية التي ميكن 
استعمالها لتبييض األسنان:

قشور البرتقال

إن قشـــور البرتقال قد تساعد بشدة على تنظيف األسنان من طبقة البالك العالقة 
بالسنة فتستعيد أسنانك لونها الطبيعي األبيض اجلذاب، ولتطبقي هذه الوصفة قومي 
بإحضار قشور البرتقال وافركي بها أسنانك جيدا بواسطة اجلزء األبيض من القشرة 
واســـتمري في فرك أسنانك بقشـــور البرتقال مدة ال تقل عن ثالث دقائق تقريبا، ثم 
اغسلي أسنانك بعد ذلك بواسطة فرشاة ومعجون األسنان، واستمري في تكرير هذه 

الوصفة قبل كل مرة تغسلني فيها أسنانك للحصول على نتيجة مضمونة.

البايكينغ باودر

اخلطي ملعقة من امللح اخلشن + ٢ ملعقة من البايكينغ باودر، ثم استخدمي الفرشاة 
في فرك األســـنان بهذا اخلليط. استخدمي هذه اخللطة، يوما بعد يوم، حتى ال تتأثر 

اللثة، فامللح يعمل على كشط األسنان، في حني يعمل البايكينغ باودر كمبيض.

زيت الزيتون

يتم فرك األســـنان بقطنة مغموســـة في زيت الزيتون أو وضع الفرشاة في زيت 
الزيتون وغســـل األســـنان بعدها، حيث يعمل زيت الزيتون على نظافة األســـنان، 
باإلضافة إلى قدرته على تقوية اللثة، ومنع نزيف الدم منها، وبالتالي احلصول على 

أسنان بيضاء نظيفة.

زيت القرنفل

زيت القرنفل فعال في التخلص من آالم االســـنان واللثة، 
كما ان يساعد ايضا على تبييض االسنان بصورة فعالة، فقط 
ضعي زيت القرنفل على اصبعك وافركيه على االسنان واللثة 

ثم اغسلي فمك باملاء بعدها بخمس دقائق.

إذا كنــــت تعانني من ضعف أو جفاف أو 
تكســــر في األظافر فهذا يدل على نقص في 
الڤيتامينات واملعادن في اجلسم، فال داعي أن 
تستخدمي أظافر اصطناعية لتجميل يديك 
وال داعي أن تضعي طــــالء األظافر كل يوم 
لتغطية ضعف وشكل أظافرك بل كل ما عليك 
القيام به هو تناول هذه األطعمة للحصول 

على أظافر قوية وبراقة.

السبانخ

يعود ضعف األظافر في أغلب األحيان إلى 
نقــــص ڤيتامني بـ ١٢ أو حمض الفوليك، لذا 
ينصح باإلكثار من تناول البقوليات واألوراق 
السبانخ واجلرجير  الداكنة مثل  اخلضراء 
حيث انهما من أكثــــر األطعمة الغنية بهذه 

الڤيتامينات.

سمك السلمون

هو سمك لذيذ ويحتوي على الكثير من 
البروتني والزنك الذي يســــاعد اجلسم على 
امتصاص البروتني الذي نتناوله يوميا، كما 
أنه يحتوي على السيلينيوم والنحاس اللذين 
يساعدان اجلسم على إنتاج الكوالجني الذي 

يقوم بدوره بتعزيز منو األظافر.

اللوز

يعتبــــر اللوز مصدرا غنيــــا بالبروتني، 
باإلضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية 
من املاغنسيوم، الذي يعمل على حماية الشعر 
واألظافر، فاملاغنسيوم يعمل على مكافحة 
اإلرهاق واإلجهاد الذي يتسبب في تساقط 

الشعر وتكسير األظافر.

منتجات اللحوم

ميكنك تناول اللحــــوم احلمراء اخلالية 
من الدهون مثل اللحم املفروم والكبدة التي 
حتتوي على احلديد والبروتني املفيد لصحتك، 
وكما ميكنها أيضا أن جتعل أظافرك قوية.

الطماطم

حتافظ علــــى ملعان األظافــــر وتقويتها 
وحتميها من التشــــققات وجتعلها أكثـــــر 

كثافة.

أهم ا�طعمة 
�ظافر قوية

املاســــكارا  املاســــكارا حتتــــل  حتتــــل 

كيف تعالجين الشعر المتقصف؟كيفية وضع كيفية وضع كيفية وضع كيفية وضع 

الرموش الســــفلى على 
أن يتم تطبيقها باجلزء 

اجلانبي من الفرشاة.
٭ اســــتخدمي فرشاة 
لفصــــل  صغيــــرة 
الرموش جيدا لتجنب 
تكتلها، وذلك للحصول 
علــــى رمــــوش ناعمة 

وداعاً لتجاعيد العين

تقصف الشـــعر مشكلة 
تعاني منها أغلبية السيدات، 
وتســـبب لهن اإلزعاج. إذ إن 
إلى قص  الكثيرات يلجـــأن 
شـــعرهن نتيجـــة تعرضه 
للتقصف. إذا كنت تبحثني عن 
احللول لهذه املشكلة، سنقدم 
إليك خلطات طبيعية وسهلة 
تعالج التقصف وتعيد لشعرك 

نضارته وملعانه.

زيت الصبار

فرك خصل وجذور الشعر 
بزيت الصبار مرة واحدة يوميا 
بعد ذلك يتم غسل الشعر باملاء 

والشامبو.

الموز

واملوز كذلك يعتبر عالجا 
رائعا لنهايات الشعر املتشققة 
واملقصفـــة، اخلطي املوز مع 
الليمون  الزبادي وعصيـــر 
وماء الورد معا جيدا ثم قومي 
بوضع اخلليط على شعرك 
واتركيه ملدة ساعة ثم اغسليه 

باملاء البارد.

البيض والعسل

خذي بيضة وامزجيها مع 

جتاعيد العني تعد من إحدى عالمات التقدم في العمر، وهى مشكلة 
تواجهها جميع النســـاء فيقمن بالبحث عن طرق طبيعية للعناية 

بالبشرة للحفاظ عليها نضرة ومشرقة وخالية من التجاعيد.
هنا ســـنقدم لكم مجموعة من املاسكات الطبيعية للتخلص من 

التجاعيد وحماية وترطيب البشرة:

زيت الزيتون والخيار

امزجي شرائح اخليار مع زيت الزيتون، واستخدميها على العينني 
وفي محيطهما كالكمادات، اتركيها مدة ٢٠ دقيقة.

العسل

استخدمي العسل على البشرة احمليطة بالعينني واتركيه طوال 
الليل لتتخلصي من العيون املرهقة والتجاعيد.

عصير البرتقال

اغمســـي قطعة من القطن في عصير برتقال طازج وامســـحي 
بالقطنة حتت عينيك وكرري ذلك مرتني يوميا. في غضون أسابيع 
قليلة سوف تالحظني فرقا هائال وستقل أو حتى تختفي التجاعيد 

حتت عينيك.

األفوكادو

اهرسي ثمرة أفوكادو وادهني بها جفونك واملناطق 
احمليطة بالعني لدقائق حتى متتص البشـــرة الزيت 

املوجود به ثم اشطفي باملاء البارد.

الموز

تهرس ثمرة موز وتوضع على جتاعيد البشرة حول 
العني، فاملوز له قدرة فائقة على محاربة التجاعيد.

زيت الخروع

زيت اخلروع من أفضل العالجات الطبيعية للتخلص 
من جتاعيد العينني. استخدمي زيت اخلروع النقي لتدليك 

منطقة ما حتت العينني إلزالة التجاعيد املزعجة.

ملعقة كبيرة من العسل وبعض 
القطرات من زيت الزيتون. بعد 
مزجهما معا جيدا، طبقي هذه 
العجينة على شعرك خاصة 
على األطراف التالفة واتركيها 
ملدة ٢٠ دقيقة. اغسلي شعرك 

بشامبو لطيف.

البقدونس وزيت جوز الهند

قومي بغلي ملعقتني من 
أوراق البقدونس في املاء ملدة 
٥ دقائق وبعد تبريده يضاف 
زيت جوز الهند واجلليسرين 
ومن ثم يتم غســـل الشـــعر 

به.

اللبن والخميرة

ضعي ٣ مالعق من اخلميرة 
في نصف كوب من املاء الدافئ 
وحركيها جيدا، ومن ثم أضيفي 
كوبا من اللنب الدافئ وملعقتني 
من العســـل إليها واستمري 
في التحريك. ضعي اخللطة 
على شعرك بعد االستحمام، 
واتركيها ملدة ساعة كاملة مع 
التدليك. كرري هذه اخللطة 

مرة كل أسبوع.


