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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

   ٢٥٦٥٧٧٥٧ – ٢٥٦٥٢٠٥٢ وأهال وسهال بك مع عالم اجلمال واألناقة.

Email-smilesalon@hotmail.com    البريد اإللكتروني      www.smilesaloon.com املوقع اإللكتروني  

 إعداد: منيرة عاشور 

 األظافر املطلية إضافة رائعة لأليدي املعتنى بها جيدا، 
وهناك ألوان تالئم كل مناسبة اختاري منها لونا يالئم بقية 

مكياجك او يكمله او لونا مياثل او يناسب مالبسك.
  ولعملية املانكير اصول منها:

  ١ ـ ازيلي الطالء القدمي ان وجد.
  ٢ ـ اغســــلي يديك واظافرك جيــــدا واحرصي ان تكون 
الصابونة خالية من العطور او اســــتخدمي شامبو خفيفا 

ثم جففي يديك جيدا.
  ٣ ـ باستخدام املبرد اخلشبي او الورقي ابردي اظافرك 
بشكل مرتب مع مراعاة أال تبردي الزوايا كثيرا فهذا يضعف 

الظفر.
  ٤ ـ ابردي الظفر بالشكل الذي ترغبينه، والشكل األكثر 
شيوعا هو البيضاوي وهو يليق عموما ملعظم اشكال االيدي 
واالظافر، ولكن ميكنك دائما اختيار الشكل الذي يناسبك.

  ٥ـ  تأكدي من ان االظافر بردت بشكل جيد بحيث ال وجود 
للحواف التي قد متزق ثيابك او جترح جلدك.

  ٦ ـ ادهني اجللد احمليط بالظفر مبلطف ودعيه يتغلغل 
ملدة دقيقة او اثنتني.

  ٧ ـ انقعــــي اظافرك في وعاء يحتــــوي على املاء الدافئ 
لعدة دقائق.

  ٨ ـ اخرجــــي اظافرك من املــــاء وادفعي احلواف للخلف 
قليال (يجب أال يكون ذلك مؤملا وإال كنت تبالغني في دفعها 

للخلف).
  ٩ ـ ضعي كرمي اليدين وابدئي بتدليك كل يد على حدة، 
فذلك يســــاعد على حتفيز الدورة الدموية وتغلغل الكرمي 

داخل جلد اليدين.
  ١٠ ـ ضعي اللون املرغوب اذا رغبت بطالئها بعد وضع 
طبقة االساس ثم ضعي لون الطالء في الفرشاة وادهني خطا 
من منتصف الظفر لألعلى، ثم ادهني كل جانب على حدة، 

ويجب ان يطلى الظفر بكامله من ثالث ضربات فقط.
  اذا رغبــــت بوضع طبقة ثانيــــة انتظري دقيقة او اكثر 
حتــــى جتف الطبقة االولى نهائيا، ثم انتظري جفافها قبل 

ان تضعي الطبقة احلامية. 

 طـــرق وضـــع قنـــاع األعشـــاب على 
الوجه:

  هناك أقنعة يتـــم وضعها على الوجه 
باستخدام فرشاة رقيقة وهناك أقنعة أخرى 
يتم وضعها على الوجه باستخدام قطعة من 
القطن او القماش الناعم بينما هناك نوع 
ثالث من األقنعة يتم وضعها باســـتخدام 

ملعقة مسطحة.
  وأقل فترة زمنية ميكن فيها وضع القناع 
على الوجه هي ساعتني على األقل وكلما كان 
الوقت اكثر كانت الفائدة أعم لذلك ننصح 
حواء بعدم اللجوء لعمل قناع لوجهها اذا 
كانت على عجلة مـــن أمرها، كما ننصح 
ايضا بعمل قناع األعشاب وأعصابك هادئة 
لكي يثمرعن بشـــرة نضرة منعشة تزيد 

من جمالك.
  وإليك مجموعة من األقنعة:

  أقنعة تصلح جلميع أنواع البشرة:
  ١ـ  قناع الشوفان: الشوفان من النباتات 
الطبيعية القليلة التي تصلح لعمل قناع 
يصلح لكل أنواع البشرة وذلك ألنه يستعمل 
كمنظف جيد للبشرة يخلصها من كل ما 

يعلق بها من أتربة وخالفه.
  ويتم عمل قناع الشوفان باضافة ملعقتني 
من نبات الشوفان الى ١٥٠ ملليمتر ماء مع 
الغلي برفق ملدة ٥ دقائق وتصفية السائل 
واستخدامه كقناع على الوجه والعنق مع 
تركه على الوجه ليجف ثم نقوم بغســـل 

الوجه باملاء الفاتر.
  ومن فوائد قناع الشـــوفان عالوة على 
كونه منظفا جيدا للبشرة انه يشد بشرة 

الوجه املرتخية ويزيل التجاعيد.
  ٢ ـ قناع العســـل والبصل: يســـتخدم 
قناع عسل النحل والبصل كمنظف جلميع 
أنواع البشرة كما انه يعالج عيوب البشرة 

وشوائبها ويجعلها جذابة. 

 أحلى مانكير 
 أقنعة األعشاب للوجه أقنعة األعشاب للوجه

 أضيفي جماًال إلى جمالك في شهر رمضان

 تفاصيل المكياج حتى ال تقعي في الحيرة تفاصيل المكياج حتى ال تقعي في الحيرة
 سواء كنت جتدين صعوبة في اختيار ما يناسبك او تدركني 
مكامن اجلمال في وجهك فأنت حتما بحاجة الى بعض التفاصيل 

لتتألقي مع املكياج الذي نختاره لك.
  لقد اقترب موعد ســـهرتك، ال تقعـــي في احليرة في اقتناء ما 
يناســـب احلفل الذي تودين حضوره، اإلطاللة املنمقة هي التي 

تسبق النظر في البداية.
  إن الفنانـــة تبـــدو مميزة بإطاللتها، لقـــد قامت بتغيير منط 
ماكياجها ليتناســـب مع طقم املاس املوضوع على شكل قرطني 

في اذنيها وعقد يزين رقبتها.
  هذه االطاللة املاسية الفاخرة يلزمها مكياج دراماتيكي يناسب 

ثوب سهرة ساتينية مخملي ويالئم أكبر احلفالت واألعراس.
  املميز ان الرموش تلعب الدور األبرز في جمال العينني ولكن 
ال احد يأخذ وهج الزهر املفضض وال الرمادي املشرق وال الظالل 
البوردو أسفل الرموش وال الكحل األزرق البترولي داخل العني 
وال ملمع الشـــفاه الذي يترك الشفاه ندية من دون التأثير على 
ترك خطوط يخلفها Gds امللمع بعد فترة من وضعه. هذه األلوان 
املفضلة لدى اكثر السيدات كالتدرجات الفضية، الزهرية، الرمادية 
واألسود ال توجد لها قاعدة فهي وليدة املناسبة وال شك في أنها 
اطاللة متفائلة، بعد توزيع كرمي االساس، كما شرحنا في الدروس 
السابقة، وكرمي خافي العيوب اســـتخدمي البودرة الطلقة ذات 
االساس البيج. اما إلبراز عينيك فاستعيني بقلم التكحيل االزرق 
البترولي حيث يضيء حجر العني ويعطي البياض بريقا واضحا 
للعيان، وإلشراق وجنتيك اســـتخدمي البالش الزهري الغامق 
وارفقيه بالرذاذ اللماع ليتجانس مع كرمي االســـاس والبودرة، 
وكذلك قومي بتلوين حاجبيك باللون البني املعتاد وال تنسي ان 

املاس ال يليق اال بحفالت الكوكتيل او األعراس الفخمة.
  وعند االنتهاء من وضع املكياج قومي بتثبيته بواسطة السبراي 
ليقاوم وهج اإلضاءة وليدوم فترة طويلة، اما عند انتهاء سهرتك 
فيجب ان تأخذي بعني االعتبار ان النظافة التامة لبشـــرتك من 

املكياج جتعلها تتنفس وتشرق في اليوم التالي. 

 كوني دائما مميزة ومتألقة مع كل ما هو جديد في عالم 
التجميل واجلمال، انعمي بخدمات ذات طابع خاص وفاخر، 
وخالل شهر رمضان املبارك هناك برامج وعروض جديدة 
تعرفي عليها واســــتفيدي من العالجات اخلاصة للشــــعر 
واجلسم والبشرة واالظافر، اسألي عن مجموعاتنا: البالتينية، 
الذهبية، الفضية والبرونزية، فكل مجموعة حتتوي على 
قائمة من االعمال التي تقدم اآلن مع جديد املستحضرات من 
انبوالت وكرميات متنح الشعر والبشرة الصحة والشباب 
واللمعان، كذلــــك نوفر لك تقنية تنعيم وتلميع اجلســــم 
مبجموعة من اجليل اجلديد لعالج اجلسم مع جهاز التدليك 

ما يساعد على شــــد اجلسم واعادة تناسقه، وهناك تدليك 
يدوي للجسم يحرك اوال الدهون املتراكمة على سطح البشرة 
وازالة تسمم اجلسم اما اجلهاز فيساعدك على التخلص من 
الترهل ويعيد تناسق اجلسم، كذلك انصحك بحمام البخار 
الغني بالكرميات واملاســــكات التي تعيد للجسم حيويته 
ونضارته ومع (جلســــة حمام االميــــرات) يتم وضع كرمي 
الكوالجني للشعر الذي يعيد لشعرك صحته وملعانه، وميكن 
االستمتاع اكثر بجلسة للبشرة «ماسك + انبول» للنضارة 
والصفاء، كل هذا واكثر في  انتظارك بصالون سمايل خالل 

شهر رمضان املبارك. 


