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كوني دائما متجددة ومتألقة مع كل ما هو جديد في عالم التجميل واجلمال واألناقة،

ومن خالل املوقع اإللكتروني بإمكانك احلصول على كل ما هو جديد
واختيار املناسب لك من مستحضرات جتميل، أزياء، إكسسوارات.

كل هذا أصبح متوافرا لك اآلن من خالل املوقع اخلاص بنا:
www.smilesaloon.com

كوني دائما مميزة ومتألقة مع مركز سمايل للجمال
لالستفسار او احلجز بامكانك االتصال على

 25657757 – 25652052 وأهال وسهال بك مع عالم اجلمال واألناقة.
Email-smilesalon@hotmail.com    البريد اإللكتروني      www.smilesaloon.com املوقع اإللكتروني

مرآة جمالكإعداد: منيرة عاشور
العناية بالجسم والبشرة عشر جلسات لتكوني األجمل بـ »سمايل«

تخلصي من خشونة القدمين
للتخلص من خش���ونة جلد القدمني وتقوية 
األظفار: يضاف فنجان من منقوع البابوجن )يحضر 
املنقوع بإضافة ملعقتني كبيرتني من زهرة البابوجن 
إلى فنجان ماء مغلي، ويترك العشب لينقع ملدة 
15 دقيقة، 6 نقاط من زيت الالفندر و6 نقاط من 

زيت اجلرانيوم.
استعمال مرطب للبش���رة: وبعد االنتهاء من 
عمل احلمام، قومي بتجفيف القدمني جيدا � خاصة 
املنطق���ة فيما بني األصاب���ع � ثم قومي بدهان أي 

مرطب مناسب للبشرة.

كريم الجزر

عاجلي جفاف اجللد بك���رمي اجلزر، وهو من 
النباتات التي اجته إليها اإلنسان ال إراديا، اجلزر 
ملا يتمتع به من فوائد عظيمة. واجلزر ال تقتصر 
فائدته على تناوله كطعام يس���تفيد منه اجلسم 
لغن���اه بڤيتامينات أ وب وج، ب���ل امتدت فائدته 
إلى ناحية أخرى حديثة نوعا باستخدامه كمرطب 

موضعي للجلد اجلاف واملتشقق كيف؟

المكونات

نصف جزرة واحدة متوس���طة احلجم وربع 
ملعقة عسل نحل.

الطريقة 

يقطع اجلزر الى شرائح ويعصر ويصفى، يضاف 
عصير اجلزر الى العسل ويخلط االثنان جيدا.

االستعمال 
يدهن اخلليط على اجللد ثم يشطف باملاء الفاتر 

بعد 10 او 15 دقيقة.

كريم ثان - المكونات

عدد 2 ثمرة جزر كبيرة وملعقة كبيرة عسل 
نحل.

الطريقة 

يسلق اجلزر في املاء ثم يهرس جيدا. يسخن 
العسل على نار هادئة حتى يسيل ثم يخلط مع 
اجلزر. يستخدم هذا اخلليط باردا في عمل قناع 
للوجه مل���دة 5 او 10 دقائق، ثم يش���طف الوجه 

باملاء البارد.

للحصول على أظافر بيضاء

� إن يدي املرأة من األمور التي تلفت االنتباه 
وإن نظافتها من األشياء الضرورية التي يجب أن 
تهتم بها في املقام األول لذلك هناك بعض الطرق 
التي ميكن أن تتبعيها لتحصلي على أظافر جميلة 
وجذابة. ولألسف اس���تخدام طالء األظافر يترك 
األظافر صفراء وتبدو غير صحيحة وحتتار املرأة 
في كيفية تغطيتها لذلك تلجأ إلى الطالء املتكرر 

مما يصيب األظافر بالضعف والتشقق.
� ابدئي بإزالة طالء األظافر جيدا وقومي بغسل 
اليدين باملاء والصابون، استخدمي فرشاة األظافر 
لتنظيف األظافر وبعدها قومي بتنشيفها جيدا.

� قومي بعمل عجينة مكونة من معلقة عصير 
ليمون وملعقة بيكنج بودر. وضعي على كل ظفر 
جزءا من العجينة. قوم���ي بدعك األظافر بعصا 
الصقل ملدة دقيقة، اغسليها مرة ثانية وجففيها 

جيدا.
� وللحصول على أظافر قوية قومي بدعك األظافر 

بزيت اخلروع يوميا إذ انه غني بڤيتامني ه�  .
� أما إذا رغبت في أن تعطي اس���تطالة لشكل 
اليد واألظافر قومي ببرد األظافر بشكل بيضاوي 

فهو يساعدك على ذلك.
� وللحفاظ على مظهر أظافرك نظيفة وحتميها 
من االتس���اخ قومي بخدش صابونة جافة حتى 
ميتلئ اجلزء الداخلي بالصابون وابدئي في القيام 
بأعمال املنزل، وبعد االنتهاء نظفي بقايا الصابون 

من الداخل وستالحظني نظافة األظافر.

أهم العالجات التي تؤّمن لك بشرة براقة في مناسباتك الخاصة
للحصول عل����ى نتائج فورية 
ودائمة، اعتم����دي طرق تنظيف 
الوجه احلديثة التي تستخدم عدة 
تقنيات، منها املايكرودرمابريجن 
)وهو تقش����ير أكثر عمقا مما قد 
حتصلني عليه من التقشير املنزلي 
اخلفيف( والعالج بالضوء لتعزيز 
غنتاج الكوالجني واحلصول على 
بش����رة نضرة وبراقة ومتوردة. 
وللحصول على فوائد ملموسة، 
حددي موعد ه����ذا التنظيف قبل 
أسبوع من مناسبة مهمة تريدين 

التألق فيها )جلسة الكوالجني(.
املتعبة في  البش����رة  إلنعاش 
املن����زل، قومي بعملي����ة تنظيف 
بس����يطة بنفس����ك، نظفي وجهك 
 Rescue جيدا وضعي القناع. جربى
Mask، فه����و قناع ش����امل ورائع 
لتنظي����ف الوجه بعمق وتلطيفه 
البريق عليه. ولترطيب  وإضفاء 
 Intensive الوجه بعمق اخت����اري
Rebuilding Hydrating Mask )جلسة 

بيلنغ وماسك سمايل(.
� بعد إزالة القناع، ضعي الكرمي 
املرطب اخلاص بطريقة التدليك، 
لتحفيز تدفق الدم إلى الش����رايني 
الزيادة من  الصغيرة وبالتال����ي 

توهج البشرة.
� باس����تخدام أصابعك، اربتي 
بلطف على أعل����ى عظمتي اخلد، 
بادئة من جسر األنف إلى اخلارج 
وم����ن ثم ع����ودي بأصابعك فوق 

حاجبيك )جلسة املساج(.
� مارسي الضغط على جبينك 
عن طريق الشد بباطن أصابعك على 
حاجبيك ورفعهما بلطف لعدة ثوان، 
ثم اتركيهما. وضعي أصابعك على 
بعد سنتمتر واحد منهما واضغطي 
وارفعي كما في السابق. والهدف 
هنا ه����و الوصول ببطء إلى خط 

الشعر )جلسة التدليك(.
� اضغط����ي بأصابع����ك حتت 
عظمتي خدي����ك وارفعيهما قليال 
وعدى حت����ى الثالثة. كرري هذه 
احلركة عدة مرات واحرصي أثناء 

ذلك على التنفس بانتظام.
� ضعي إبهامك حتت فكك وضعي 
األصابع الوسطى فوقهما بالضبط 
عند منتصف الذقن، ثم اضغطي 
وارفعي متجهة لألعلى على طول 

خط الفك حتى اذنيك.
 Total Effects اختاري لبشرتك �
X7، كرمي ممتاز، مقاوم للشيخوخة 
الساليسلك  يحتوى على حمض 
وكميات ضئيلة من لون التسمير 
االصطناعي ملنح بش����رتك القليل 

من اللون )جلسة التجدد(.
 Pro Collagen مينحك فيش����ل
Lift Facial من Elemis بشرة قوية 
وخطوطا أكثر رفعا بعد جلس����ة 
واحدة فقط، باس����تخدام األقنعة 
والتدلي����ك واألحجار الس����اخنة. 
وتساعد املعادن والنباتات واألمالح 
على تعزيز تواصل وجتديد وحماية 
اخلاليا مع هذا العالج، توقعي أن 
تبدو بشرتك أكثر نضارة وشبابا 

وراحة.
 Thalgo Energilift كما أن عالج
ممتاز للبشرة قبل املناسبات يساعد 

أيضا على املناطق املكتنزة بالدهون 
في اجلسم، فتضيق املناطق املترهلة 

)جلسة التنحيف(.
إذا كن����ت تريدين ارتداء ثوب 
سهرة يكشف عن ظهرك وكتفيك، 
فال ش����ك أن����ك تودي����ن أن تبدو 
هذه املناطق ناعم����ة وخالية من 
البقع. ونوصي بأن تدللي نفسك 
بعالج مخص����ص للظهر، جربي 
Back Hydradermie، الذي يقش����ر 
ظهرك وينظفه بعمق من مؤخرة 
الرقبة إلى أسفل العمود الفقري، 
كما ستحصلني على تدليك مريح 

لفقرات الظهر )حمام األميرات(.
احصلي على فرش����اة طويلة 
الش����عر  املقب����ض مصنوعة من 
الطبيعي الستخدامها أثناء الدش 
وتقشير ظهرك بها، لتخليصه من 
البقع وتشجيع بناء وجتدد اخلاليا، 
وإذا كنت تعانني من طفح احلبوب 

على ظهرك بصورة متكررة.
جلع����ل قدمي����ك تب����دوان في 
أفضل ح����ال لهما، اختاري عالجا 
طبيا متخصصا للعناية بالقدمني. 
 Minute Foot -30 ويش����مل عالج
Treatment عل����ى جلس����ة لقص 
األظافر وإزالة مسامير القدم واجللد 
القاسي واملتصلب، وتدليك نصف 
الرجل����ني. ولن تبدو قدماك أجمل 
وأكثر شبابا فقط، بل ستتمكنان 
أيضا من االحتمال والصمود خالل 
موسم احلفالت وطالء األظافر ليس 
مشموال ضمن هذا العالج، إال أن 
معظم الصالونات تعرض خدمة برد 
وطالء األظافر )جلسة البرافني(.

 OPI Rejuvenating جرب����ي 
Manicure الذي يشمل التخلص من 
اجللد حول األظافر واالنتفاخ وإجراء 
تدليك رائع لليدين، وتقليم وطالء 
األظافر. ستبدو اليدان أكثر شبابا 
ونضارة بعد 45 دقيقة. جربي اللون 
األحمر الالمع واللون الباذجناني 
الداكن. وفي املنزل ارتدي قفازات 
 Skin Benefits Anti-Ageing Hand
Treatment وستتحول األيدي اجلافة 
التي حتتوي على التجاعيد إلى أيد 
ناعمة متاما خالل 15 دقيقة )جلسة 

منكير وبدكير سمايل(.
وإذا لم يكن لديك وقت كبير، 
 French Maincure فجربي أل����وان
Colours، التي تضم 4 درجات من 
اللون الفاحت، تبدو رائعة ولكنها أقل 
ثباتا مقارنة باأللوان الداكنة، حيث 
تكشف عن اي بقعة أو تشقق على 
األظافر بصورة واضحة. وهي تدوم 

طويال ملدة تصل إلى 10 أيام.
 Hair Spa Treatment إن عالج
من Philip Kingsley يجعل الشعر 
الباهت يبدو ش����عرا المعا. وهو 
مزيج من عالجات الترطيب العميقة 
للشعر وفروة الرأس، باالضافة إلى 
بخار وتدليك »شياتسو« الياباني. 
ولهذا الع����الج نتائج رائعة، وإذا 
كان شعرك ملونا استخدمي عالج 
Pixelist الرائع الذي مينح الشعر 
بريقا ويرطبه بعمق. وخالل تطبيق 
العالج يتم غسل شعرك وفصله 
املركز  العالج  إلى أقسام وتدليك 

عليه.

المعة وكرمي����ا المعا على رقبتك 
وكتفيك ومقدمة الساقني )مكياج 

سمايل املشرق(.
وعلى أي موضع في اجلس����م 
قد يكون حتت األضواء. ونوصيك 
بب����ودرة Shimmer Powder م����ن 
مس����تحضرات س����مايل اخلاصة 
إلضف����اء املزيد م����ن البريق على 
البشرة. ضعي هذه املستحضرات 
بعد أن ترت����دي ثيابك لتتجنبي 
توس����يخ الثياب بها. صمم عالج 
The Universal Contour Warp منذ 
سنوات عديدة، واليزال من أفضل 
عالجات التنحيف ويتم اجراؤه في 
الصالون. ويحقق لك هذا العالج 
فقدان أنش واحد بعد جلسة واحدة 
فقط، ويتم فيه لف اجلسم بلفافات 
مرنة يتم نقعها مس����بقا مبحلول 
الطني واملعادن التي حتفز عمليات 
التخلص من الفضالت في اجلسم 
اللفافات  ومن السموم. وتضغط 

)جلسة النضارة(.
احصلي على فرشاة ذات مقبض 
طويل. ومن السهل تقشير جسمك 
م����ن األعلى لألس����فل أثناء الدش 
والتقشير بالزيوت احملتوية على 
السكر وامللح يساعد على تقشير 
أفض����ل وبش����رة أكث����ر ترطيبا، 
وبالتال����ي لن حتتاجي إلى وضع 
 Matcha كرمي اجلسم بعده. جربى
الزيتي )جلسة   Tea Body Scrub

التقشير(.
هل س����بق لك أن تساءلت عن 
كيفية حصول النجمات على لون 
بشرة رائع ومشرق عند وقوفهن 
على السجاد األحمر اللتقاط الصور؟ 
إليك احلقيقة: غالبا ما تس����تعني 
النجمات باخلبراء لوضع مكياج 
خاص باجلسم. وال ينبغي عليك 
أن جتربي ذلك في املنزل، احرصي 
على تقشير وترطيب جسمك كما 
ذكر س����ابقا ثم استخدمي بودرة 

على حتسني قوام البشرة وتقليل 
االنتفاخ ورفع م����ا حول العينني 
والفك، ويدوم تأثيره حوالي أسبوع 

كامل.
لش����د املنطقة ح����ول العينني 
 Under Eye بطريقة سريعة، جربى
Enhancer م من Eyesential. وقد مت 
ابتكاره في األصل ملمثلي هوليوود 
للتخلص من األكياس حتت العني 
واالنتفاخ والدوائر السوداء خالل 
دقائق. ما عليك سوى مسحه على 
املنطقة وترك����ه ليجف، ويختفي 
تأثيره حني تنظفني وجهك )عالج 

محيط العني(.
إن سر البش����رة املضيئة هو 
املنتظمني.  التقش����ير والترطيب 
ولك����ن ميكن����ك احلص����ول على 
نتائج فورية من جلسة عالجية 
واحدة في الصال����ون. فالتدليك 
يساعد على التخلص من التوتر 
وستش����عرين بعده بشعور رائع 

الكيراتين يغذي وينّعم الشعر المتضرر والمجعد
الكيراتني تقنية حديث����ة تعتمد على إعادة 
هيكلة الش����عر املجعد باستخدام مستحضرات 

غنية بالكوالجني والكيراتني والبروتينات.
ان نظام الكيراتني ال يقتصر الهدف منه على 
متليس الشعر األشعث او املموج فحسب، كما 
يعتقده الكثيرون، وهو ال يسبب تلف الشعر، 
بل يعي����د إليه حيويته ومينح����ه مظهرا أكثر 
صحة وملعانا، وثبت انه يحسن كثيرا من حالة 
الشعر املتضرر الذي عانى طويال من حرارة باقي 
تقنيات التمليس ومن تأثيرات الصبغات واملواد 
الكيميائية األخرى، كما يتميز نظام  الكيراتني 

بأنه ال يوجد له اي أعراض جانبية.
كلما كان الشعر طويال كانت نهاياته متقصفة، 
ألن الغذاء ال يصل الى نهاية األطراف، ما يجعلها 
جافة جدا وقابلة للتكسر والتقصف دائما، وتعمل 
هذه التقنية على توفير العناصر املغذية للشعر 

ولصغر حجمها تتغلغل الى الشعر بسهولة.
حتتاج العملية لتجديد اجلذور فقط بحسب 
منو الشعر، لكن التكلفة تبقى نفسها في كل مرة 
تعود فيها العميلة الى الصالون وحتدد حسب 

طول وكثافة الشعر.

جمال شعرك كل مشكلة لها حل

الشعر مثل البشرة يفقد حيويته مع اإلرهاق 
والريجيم القاس����ي فيداهمه اإلجهاد ويصعب 
تسريحه وحتى ال ينغص الشعر حياتك اليك 

أهم 5 مشاكل شائعة وطرق حلها.
خبراء الش����عر ينصحون دائم����ا بالعناية 

الڤيتامينات  والوقاية تبدأ باس����تعمال بعض 
التي حتمل في تركيبتها االساسية مادة الكنني 
التي تستخرج من حلاء شجرة الكينا وكذلك 138 
الذي يتوافر بكثرة في عيش الغراب واخلميرة 
والقرنبيط والبيض واللنب والشيكوالتة وكل 

أنواع اجلنب.
أحيانا توجد شحنة كهربائية بالشعر بسبب 
االستخدام الدائم للسشوار او نتيجة التقلبات 
املفاجئة في الطقس ودرجات احلرارة واالنتقال 
من الرطوبة الى جفاف اجلو والعكس ولكل هذه 

يصعب احلصول على تسريحة ثابتة.
احلل: ضعي قليال من املاء مع كرمي التسريح 
وميكن وضع كمية من املثبت على املشط ومرريها 
على الش����عر حتى يصير اكث����ر مرونة وميكن 
غسله بس����هولة ومن احملتمل ان يكون الشعر 
دهني����ا ومع الوقت تتقصف اطرافه ويس����قط 
الشعر من اجلذور لذلك يجب اختيار نوع جيد 
من الشامبو اخلاص بالشعر الدهني مع تغذية 

الشعر بكبسوالت مغذية.
يكون الشعر خشنا بسبب استخدام صبغة 
ش����عر غير موثوق بها او االس����تخدام املتكرر 

لصبغات الشعر.
احلل: استخدمي شامبو خاصا بالشعر بعد 
الصبغة فهو يغذي الشعر من منبته الى اطرافه 
وجتنبي اي منتجات يدخل في تركيبتها الكحول 
بنس����بة عالية ويجب غسل الشعر 3 مرات في 

االسبوع.
معظم السيدات يعانني من هذه املشكلة وهناك 

عوامل عديدة تتسبب فيها اهمها االختيار السيئ 
للشامبو وفرد الشعر بالسيشوار بشكل دائم، 
ما يحرق الش����عر او العناية اخلطأ كاستخدام 
محاليل غير الزمة وايضا التلوث اجلوي. احلل: 
يفضل استشارة طبيب امراض جلدية مع تغيير 
الشامبو واستعمال نوع موثوق به ويجب شطف 
الشعر بعد غسله ملدة 3 دقائق على االقل وحاولي 
التخفيف قدر االمكان من الصبغة واس����تخدام 
السشوار. في الطبيعي تفقد املرأة ما يعادل 50 
شعرة يوميا وفي الشعر القصير قد ال تالحظني 
ذلك لكن في الشعر الطويل يبدو األمر ملحوظا 
وقد يؤدي الى التوتر العصبي ويعتقد ان السبب 
الرئيسي يكمن في انخفاض الهرمونات. احلل: 
اذا الحظت ان شعرك يتساقط أكثر من املعتاد 
عليك استعمال لوس����يون ضد سقوط الشعر 
اس����تخدميه ثالث مرات في األسبوع للحصول 
على نتيجة ايجابية، اما اذا تفاقم الوضع فيجب 
استش����ارة الطبيب. السبب الرئيسي لذلك هو 
فقدان الشعر لبعض العناصر املغذية التي تصله 
عن طريق الطعام الصحي وكذلك االس����تعمال 
الكثير للشامبو والصبغة والتعرض بشكل دائم 

ألشعة الشمس.
احلل: استعملي اي شامبو مغذ يحتوي في 
تركيبته على القمح واتركيه يجف بطريقة طبيعية 
وجتنبي استخدام الصبغة ومن حني آلخر اعملي 
قناعا لشعرك يتكون من صفار بيضتني وملعقة 
زيت زيتون وضعي اخلليط على فروة الرأس 

ملدة نصف ساعة ثم اشطفيه مباء دافئ.


