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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
smilesalon@hotmail.com    البريد اإللكتروني

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

 25657757 – 25652052 وأهال وسهال بك مع عالم اجلمال والتجميل.
عالم األزياء -- موبايل اخلط الساخن 99324425

إعداد: منيرة عاشور

تاتـــو
يـعيـد
 رسـم 
الجمال

املكياچ 
ئ��������م  ا لد ا
بالتاتو الطبيعي 
يعيد رسم اجلمال ويجدد 
اطاللتك لتتألقي بلوك مختلف وجذاب 
ج���دا. أخصصك ب���اآلي الينر تاتو 
لرسم وحتديد العيون، رائع وجذاب 
ويدوم طويال مع اعادة رسم وتعبئة 
احلواجب من جديد بلون يناسب لون 
البشرة والشعر لديك. أفضل وأروع 
طرق التاتو نقدمها لك اآلن مع عروض 
وأسعار مغرية، اختاري شكال جديدا 
الطاللت���ك مع تاتو احلواجب � اآلي 
الينر � الش���فايف مع جلسة خاصة 
يتم من خاللها حتديد الشكل املناسب 
للحاجب والرسمة املالئمة لك، بعدها 
يتم اختيار الل���ون من أرقى أنواع 

ألوان التاتو الفرنسية.
وم���ع التاتو اخلاص باحلواجب 
وحتدي���د العي���ون ب���اآلي الين���ر 
ستحصلني على اطاللة جديدة ومميزة 
مع جمال وسحر للعيون ال مثيل له 
على االطالق، نضمن لك تاتو بدون 

آثار سلبية ودون ألم أو وجع.

لتكن اطاللت���ك جميلة، خاصة مع 
ازياء ال مثيل له���ا وغير متوافرة في 
السوق احمللي، نقدم لك افضل واجمل 
االزياء، اختاري اي قطعة تناسبك وان لم 
تكن متوافرة باللون واملقاس املناسبني 
فسيتم جتهيزها وطلبها لك عند احلجز، 
بعض القط���ع مازالت متوافرة بألوان 
محددة اما عند اختيارك للون مختلف 
فسيتم طلبها لك، القطع املعروضة اآلن 
متوافرة بعدة الوان منها االزرق واالحمر 
واالصفر واالخضر واالقمشة ذات نوعية 
فاخرة وراقية جدا، كذلك القطع املشغولة 
باخليوط واالحجار والقصات اجلميلة 
التي جاءت بتصميم خاص يتماش���ى 
مع ذوق كل النساء على حسب ذوقك 
انت سيدتي اجلميلة، اختاري القطعة 
املناسبة لك، القطع مت تصميمها على 
يد خبي���رة ومصممة ازياء عاملية يتم 
التعاون معها حصريا معنا في الكويت 
واخلليج، كذلك نوفر لك مجموعة من 
املناسبة لكل  االكسسوارات والشنط 
قطعة اقمش���ة خاصة مع رسومات او 

طبعات مميزة لكل قماش.

أعـيدي النعـومـة 
واللـمعان لشعرك

هل حتلمني بش����عر صحي 
ناعم؟ شعر كله حيوية وملعان؟ 
اقدم لك افض����ل انواع الكراتني 
الذي يعي����د الصحة والنعومة 
لش����عرك، اآلن وبأس����رع وقت 
ودون اي ضرر او تلف للشعر 
على االطالق، كراتني الشوكوالتة 
برائحة الكاكاو اجلميلة، جلسة 
واحدة متنحك النعومة واللمعان 
لشعرك، ومن خالل مستحضر 
الكراتني االصلي برائحة الكاكاو 
س����تحصلني على نتائج اكيدة 
ومضمونة، تخلصي من اجلفاف 
واخلشونة للشعر، واحصلي على 
شعر ناعم كاحلرير يشع ملعانا 
وبريقا، افضل ط����رق الكراتني 
نقدمها لك بطريق����ة دقيقة مع 
نتائج مضمونة 100%، ونوفر لك 
ماسك الكراتني الذي يغذي الشعر 
من خالل جلسات خاصة تزيد 
من نعومة وملعان الشعر، ماسك 
الكراتني جديد املس����تحضرات 
اخلاصة بالعناية بالشعر مفعوله 
مضمون وأكيد، جلسة واحدة 
وتتألقني بنعومة وجمال الشعر 

بأسرع وقت.

عناية 
خاصة بالقدمين

انعمي بجلسة من الرفاهية واالسترخاء والدالل 
مع جلسة خاصة للبدكير يتخللها خطوات متعددة 
متنحك نعومة باجللد ال مثيل لها مع بياض ونعومة 
لألظافر، كل هذا بفضل املستحضرات اخلاصة بصالون 
سمايل بجلسات املنكير والبدكير. وملزيد من الدالل 
نقدم لك أيضا جلس���ات البراف���ني اخلاصة باليدين 

والقدمني املميزتني واجللس���ة يتم خاللها استعمال 
أفضل وأحدث أنواع الكرميات واملس���تحضرات ذات 
اجلودة العالية ومن أرقى وأشهر الشركات اخلاصة 
بالعناية باليدين والقدمني من كرميات وجل منعش 
لهما  وماسك منعم للجلد خاصة للقدمني اللتني تعانيان 
من اخلش���ونة واجلفاف، يتخلل اجللسة العديد من 

اخلطوات التي متنحك شعورا بالراحة والهدوء والنتيجة 
مؤكدة نعومة وجمال وبياض للقدمني كذلك توفر لك 
تشكيلة واسعة من االكسسوارات اخلاصة بالقدمني 
مع رسومات ألحلى األشكال واأللوان لألظافر سواء 
لليدين او القدمني مع تاتو مؤقت باأللوان للجس���م. 

خدمات جديدة لتتمتعي باجلمال.

إطاللتك راقيـة
مع أجمل األزياء


