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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 

واالناقة.
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إرشادات قبل
وضع المكياج

تسعى كل سيدة للظهور 
بشكل رائع ولفت نظر كل 
من حولها، وتعتمد بذلك 
الذي تضعه  املكياج  على 
قبل اخلـــروج من املنزل، 
فـــي احلقيقة أن  ولكـــن 
التجميل  مســـتحضرات 
لن تكون كافية في بعض 
األحيان، حيـــث البد من 
التأكد من سالمة بشرتها 

قبل وضع املكياج.
وحتلم كل ســـيدة في 
احلصول على بشرة نقية 
ونضـــرة، وخالية من أي 
آثار للحبوب، أو الرؤوس 
السوداء، التي تضر كثيرا 
وبجمالهـــا،  بالبشـــرة، 
وحتـــاول اســـتخدام كل 
الوسائل التي تساعد على 

تنقية البشرة وصفائها.
لذلك سنقدم لكم اليوم 
بعض النصائح قبل وضع 

املكياج:
٭ أوال: اجعلـــي وجهـــك 
نظيفـــا ورطبا دائما، هذا 
األمر سوف يساعدك على 
جعل بشـــرتك مستعدة 
لتقبل مكياجك واستعملي 
املرطب بوفرة لتحصلي 
املناســـب  الترطيب  على 

لبشرتك.
٭ ثانيا: احرصي دائما على 
غســـل وجهك بالصابون 
وإزالة الشوائب من بشرتك 
بفتـــرة كافيـــة، وينصح 
باســـتخدام صابون قادر 
على القضاء على اجلراثيم 

كصابون سيفجارد.
٭ ثالثـــا: اتبعـــي روتني 
اليومي  العناية بالبشرة 
بانتظـــام، فهي من أفضل 
الوسائل الطبيعية للحفاظ 
البشـــرة  علـــى ترطيب 
وإنعاشـــها، فيساعد ذلك 
على احلفاظ على حيوية 
البشرة وجتنب التجاعيد 

املبكرة.
٭ رابعا: يجب عدم وضع 
أي قناع قبل املكياج إال قبل 
ساعتني، ألن أقنعة البشرة 
تعمل على تفتيح املسام، 
لذلك تكون البشرة عرضة 

للبثور والبقع.

stop

اجلمال العصري يؤكـــد أن اإلطاللة املتميزة تعني االهتمام 
بكل تفاصيل اجلمال، من الرأس وحتى القدمني، لذا اهتم خبراء 
اجلمال بوضع البرامج وطرح املستحضرات التي تعتني بجمال 

املرأة، لتتألق وتزداد سحرا وجاذبية.
ولعل أبزر اهتمامات املرأة تكون في اليدين وخاصة األظافر، 
لذلك البد من االهتمام باألظافر بشكل كبير، حيث ان اهمية منظر 

اليد وبالذات االظافـــر تعطي فكرة عامة 
وسريعة عن الفتاة من اول نظرة.

ولكن هناك ممن يعانون من األظافر 
الضعيفة، ولألخوات اللواتي يرغنب 
في التخلص من هذه املشكلة ميكن 

قراءة النصائح التالية:
٭ تقوية االظافر تتم باالكثار من االطعمة 

الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد 
وڤيتامـــني B مثل الكبدة والســـبانخ والثوم 

والبيض والزبادي ولوز سي فود واملوالح ومنتجات 
االلبان والبروكلي واملكسرات.

٭ قـــص االظافر بعد احلمام ولكن ليس بشـــكل 
بيضاوي ولكن بشكل مستطيل او مربع يسهم في 

تقوية االظافر.
٭ حافظي على اســـتخدام كـــرمي اليد لترطيب االظافر 

يوميا للحفاظ عليهـــا رطبة الن جفاف االظافر يؤدي الى 
تشقق االظافر وسهولة تكسرها.

٭ ارتدي قفازات عند التعامل مع املياه وعند استخدام املنظفات 
بجميع انواعها ألنها العـــدو االول لالظافر حيث جتعلها جافة 

وبالتالي تزيد من قابلية االظافر للكسر.
٭ يستحسن استخدام األسيتون اخلالي من مادة األسيتون ألن 
األسيتون العادي يجفف األظافر وبالتالي جتف املواد املرطبة 

والدهون الالصقة للطبقات وبالتالي تضعف األظافر.
٭ عمل فترة راحة لألظافر من طالء األظافر ولو ليوم في 

االسبوع وتفضل فترة أطول.
٭ عدم اإلفراد في العناية باالظافر فال تبرد االظافر بشكل 

يومي ويكفي بردها مرة واحدة اسبوعيا.

Nails

٧ خطوات للحصول على 
شفاه فاتحة

يعتبر تفتيح لون الشـــفايف من األمور التي تهم 
النساء بشكل عام، وال تعتبر هذه العملية باألمر الشاق 
او الصعب التنفيذ، ولكي تتغلبي على هذه املشـــكلة 

اليك النصائح التالية:
٭ استخدمي مرطب الشفاه كل ليلة قبل النوم.

٭ اختاري مرطب الشفاه ذي معامل احلماية من الشمس 
١٥ أو أكثر في النهار.

٭ احرصـــي على وضـــع املرطب على شـــفتيك قبل 
النوم.

٭ تناولي ٨ أكواب من املاء بشكل يومي حتى ال تتعرض 
الشفاه للجفاف.

٭ التزمي بنظام غذائي متوازن، ألن األكل غير الصحي 
ميكن أن يكون سبب في اسمرار الشفاه.

٭ جتنبي استخدام أحمر الشفاه بصورة مستمرة، ألن 
معظمها يحتوي على الرصاص ومواد أخرى تتسبب 

في اسمرار الشفاه.
٭ توقفي عن استخدام أحمر الشفاه، إذا الحظتي أنه 

يسبب تغيير اللون الطبيعي لشفتيك.
٭ أكثري من تناول الفاكهة وحاولي أن تتجنبي الكافيني 

والتدخني.

Stop

Makeup

اجلمال العصري يؤكـــد أن اإلطاللة املتميزة تعني االهتمام 
بكل تفاصيل اجلمال، من الرأس وحتى القدمني، لذا اهتم خبراء 
اجلمال بوضع البرامج وطرح املستحضرات التي تعتني بجمال 

نصائح للعناية با�ظافر الضعيفة

كيف تظهرين جمالك
من دون مكياج؟

تعتمد النســـاء على املكياج بشكل أساسي إلخفاء 
عيوب البشرة، ولزيادة الثقة بالنفس، أمام الناس وأمام 
زوجها، لذلك فهو شيء مهم ال تستطيع االستغناء عنه، 
مع أن الكثيرات يحاولن التوقف أو التخفيف من وضع 
املكياج دون جدوى، فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن 

هو: كيف تكونني جميلة حتى من دون مكياج؟
واحلل عندنا وسنقدمه لك فيما يلي، كيف تكونني 

جميلة.. حتى من دون ماكياج؟
٭ اغســـلي وجهك بعناية وكليـــا للتخلص من آخر 
آثار للمكياج من وجهك وللحصول على جلدك نظيفا 
ومتوهجا، وجهك ســـيبدو أنعم من دون مكياج، وفي 

احلقيقة، يفضل العديد من الرجال هذه النظرة.
٭ استعملي قلم ترطيب الشفاه أو امللمع بدال من أحمر 
الشفاه إذا كنت ال تســـتطيعني البقاء وشفاهك تبدو 
عارية، تأكدي أنه شـــفاف إلضافة ملعة قليلة من دون 

صبغ الشفاه كثيرا.
٭ افركي عظام خدك إذا كنت تبدين شـــاحبة، لكن ال 
تؤذي نفســـك، الضغط ســـيظهر لونا ورديا طبيعيا 

ويجلب بعض اللون الزهري إلى وجهك.
٭ ال ترفعي شـــعرك بل اسدليه حول وجهك إلضافة 
الظالل إلى وجهك، من دون مكياج ومع أسلوب شعر 

حاد ميكن أن يجعل مظهرك يبدو قاسيا.
٭ ابتسمي فاالبتســـامة تضيف البريق إلى عيونك، 

وجتعل شفاهك تبدو جميلة أكثر.
إذا كنت تســـتعملني املكياج كعكاز، تخلصي منه 

وحترري بقية اليوم، نعم ميكنك أن تقومي بذلك!

٭ أوال: اجعلـــي وجهـــك 
نظيفـــا ورطبا دائما، هذا 
األمر سوف يساعدك على 
جعل بشـــرتك مستعدة 
لتقبل مكياجك واستعملي 
املرطب بوفرة لتحصلي 
املناســـب  الترطيب  على 

٭ ثانيا: احرصي دائما على 

أسباب الهاالت السوداء وطرق عالجها
هي التغيـــرات التي حتدث 
أثناء احلمل أو خالل الدورة 
الشهرية أو نتيجة استعمال 
أنـــواع حبوب منع  بعض 
التغيرات  احلمل، فكل هذه 
من شأنها أن تزيد من ظهور 
الدموية احمليطة  األوعيـــة 
بالعني وتزيد من اضطراب 

إفراز امليالنني.
٤ ـ اإلرهـــاق وقلة النوم: ال 
شـــك أن التعـــب واإلرهاق 
وعدم احلصول على قسط 
وافر من النوم يوميا تعتبر 
من األســـباب التـــي تؤدي 
إلى ظهور الهاالت السوداء 
حتت العينني، ومع حتسني 
وضعية النوم تزول الهاالت 

شيئا فشيئا.

وإليك ٣ طرق طبيعية 
للتخلص من الهاالت 

السوداء:

٭ الطريقة األولى: كمادات 
الطازج  من شرائح اخليار 
للعينـــني، وذلك بتغميض 

العينني، ووضع شـــريحة 
اخليار فوق كل عني بحيث 
تالمـــس اجللـــد احمليـــط 
بالعني، مع االسترخاء ملدة 

١٥ دقيقة.
٭ الطريقة الثانية: كمادات 
عصير النعناع، وذلك بغمس 
قطنة في عصيـــر النعناع 
ووضعهـــا علـــى العني مع 

االسترخاء ملدة ١٠ دقائق.
٭ الطريقة الثالثة: كمادات 
البطاطس «كبديل  شرائح 
لشـــرائح اخليـــار»، وذلك 
بتغميـــض العينني ووضع 
شريحة من البطاطس فوق 
كل عني مع االسترخاء ملدة 

١٥ دقيقة.
متثـــل العـــني موطنـــا 
املرأة  من مواطـــن جمـــال 
ومـــن مصـــادر جاذبيتها، 
لذا فاحرصـــي على معرفة 
اسباب ظهور الهاالت السوداء 
التي قمنا بذكرها، واهتمي 
بتجنبها لتحصلي على عيون 

ساحرة.

حـــول العـــني عنـــد هؤالء 
تكون رقيقة جدا باإلضافة 
إلى افتقادهـــا في كثير من 
األحيـــان الطبقـــة الدهنية 
(حتت اجللد)، والتي تساهم 
في تغطية األوعية الدموية 
لـــون األوعية  لذلك يظهر 
الوريدي)  الدموية (الـــدم 
أكبر ويكون عندهم  بشكل 
اســـتعداد أكبر من غيرهم 
لزيادة سوء حالتهم بزيادة 

العوامل املؤدية إلى ذلك.
٢ـ  أشعة الشمس: ان التعرض 
ألشعة الشمس يعمل على 
إفراز مادة امليالنني  حتفيز 
(من اخلاليا الصبغية) التي 
البشرة كما  تسبب تصبغ 
أن التعرض ألشعة الشمس 
يعتبر من أهم العوامل التي 
تؤدي لتسريع تقدم البشرة 
في العمر، وبالتالي يجعلها 
أكثر رقة وأقل سمكا لتكشف 
عن لـــون األوعية الدموية 

احمليطة.
الهرمونية:  التغيـــرات  ـ   ٣

نبحث دوما عن أسباب 
ظهور الهاالت السوداء حتت 
العينني، لكن علينا في البداية 
أن نعرف ملاذا تتكون الهاالت 
الســـوداء حتـــت العينني؟ 
هنـــاك تفســـيرات متعددة 
الســـوداء،  الهاالت  لتكون 
الدموية  منها أن األوعيـــة 
احمليطة بالعينني تتوســـع 
ويزداد حجمها نتيجة إثارتها 
«من الشـــمس أو الغبار أو 
وبالتالي  احلساســـية..»، 
تصبح أكثر إثارة للميالنني 
«املـــادة الصبغية باجللد»، 
وبالتالـــي يحدث اســـمرار 

املنطقة حول العني.

إليك أبرز ٤ أسباب لظهور 
الهاالت السوداء تحت 

العينين:

ـ العامل الوراثي: نالحظ   ١
في بعض العائالت أن كثيرا 
من أفرادها يعانون من هذه 
الســـبب  املشـــكلة ويعود 
البشرة  إلى أن  الرئيســـي 


