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حلول تجميلية للشعر المحروق والتالف

شعرك 
كالحرير

مع ماسك الكراتين

اختاري األجمل من المالبس إلطاللة مميزة
تختلف األقمشة بأنواعها واستخداماتها على اختالف درجاتها 
وذلك باختيار التصاميم املالئمة لكل مناس���بة وفقا لذوق كل 

متابع لعالم اجلمال واألناقة.
وتتوافر تش���كيلة رائعة ومميزة من االزياء التي تناسب 
شهر رمضان الكرمي وعيد الفطر السعيد، واملطرزة بتصاميم 
خاصة إضافة إلى االكسسوارات اجلديدة التي تضفي ألقا على 

كل باحثة عن اجلمال. 

فالفستان )األبيض واألزرق امللكي( قطعة فريدة، يزداد جمااًل 
بالتطريز والشك والقماش الناعم واملريح.

وهناك تصميم وشكل آخر للفستان، ميكن اختيار ما يناسبك 
من الفساتني والدراعات واالكسس���وارات، اضافة الى مجموعة 

أخرى من املالبس اخلاصة لفترة عيد الفطر السعيد.
تألقي بإطالل���ة جديدة ومميزة مع قط���ع ذات جودة عالية 

وفاخرة جدا للجمال واألناقة والتجميل.

ألول مرة في الكويت )ماسك 
الكرات���ني( املغ���ذي واملنعم 
للش���عر، يتوافر اآلن أفضل 
نوع ونتائجه أكيدة، ش���عر 
المع وصحي وناعم كاحلرير 
ان أردت عمل الكراتني الدائم، 
أنواع  فاس���تخدمي أفض���ل 
الكرات���ني. )كراتني برازيلي( 
يضمن لك القضاء على خشونة 
وجتعد الشعر، كذلك للسيدة 
التي قامت بعمل الكراتني الدائم 
بإمكانها احملافظة على نعومة 
الشعر بعمل جلسات اسبوعية 
الذي يثبت  الكراتني  كماسك 
ويؤك���د لك نتائ���ج الكراتني 
الدائ���م، وأيض���ا يعتبر هذا 
أنواع  املاسك مفيدا جدا لكل 
الشعر فهو يزيد من نعومة 
الشعر وملعانه وصحته خاصة 
الشعر اجلاف والتالف واملتعب 
م���ن األصباغ واله���اي اليت 
والسشوار وبعد فصل الصيف 
وارتفاع حرارة الشمس يحتاج 
الشعر الى مزيد من التغذية 
والعناي���ة الفائق���ة والعالج 
فالب���د ان تك���ون بكرميات 
ومس���تحضرات ذات نوعية 
وجودة عالي���ة جدا. )وكرمي 
وماسك الكراتني( هو من أفضل 
وأحدث الكرميات التي تعطيك 
النتيجة األكيدة واملضمونة، 
وحتافظ لك على نعومة وملعان 

الشعر بشكل دائم.

عاجلي ش����عرك ونعميه واحصلي 
على نتائج رائعة وأكي����دة، وأيا كانت 
مش����كلة الشعر لديك ميكن ايجاد احلل 
األكيد واملضمون لكل مشاكل الشعر التي 
تعانني منها. أوال )الكراتني البرازيلي( 
التالف واخلشن وينعم  يصلح الشعر 
الشعر بشكل دائم وأكيد ومفعوله دائم 
ومضمون. اما الشعر املصبوغ فأنصحك 
الكراتني م����رة واحدة  بكرمي وماس����ك 
اس����بوعيا تصلح ملمس الشعر وتعيد 

اليه رونقه وملعانه.
وان كنت تعانني من تساقط الشعر، 
فإن احلل موجود بفضل انبوالت تزيد 

من سرعة منو الشعر وتعيد اليك كثافة 
شعرك وسرعة منوه، وان اردت شعرا 
طويال طبيعيا 100% نوفر لك أفضل أنواع 
الش����عر الطبيعي الذي يزيد من كثافة 
وطول الش����عر لديك عن طريق تركيب 

خصالت دائمة ومؤقتة.
كل احلل����ول نوفرها لك س����يدت���ي 
لتستعي���دي شبابك وجم���الك مع أفضل 
أنواع اخلدمات واملس����تحض���رات ذات 
ال�جودة العالي����ة والتي القت اقبال كل 
السي�دات الالتي جرب�ن اسل��وب سماي��ل 
للحفاظ على جمال وشباب املرأة بشكل 

دائم.

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

إعداد: منيرة عاشور


