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مرآة جمالك

أزياء تبرز جمالك
هل تعرفت على جديد املوضة وآخر صيحاتها، 
نحن نوفر لك الوقت واجلهد في البحث، وسوف 
تتألقي بكل ما هو جديد وخاص ومختلف، 
فنحن نتعاون مع أشهر مصممي األزياء في 
العالم، ولدينا تصاميم خاصة بنا ال مثيل 
لها أبدا في األس���واق احمللية. أفخر وأرقى 
األزياء املصممة بكل دقة وفن، اختاري اطاللة 
جديدة وتألقي بلوك خاص ومختلف كليا في 

الفترة السابقة.
الصور املعروضة متوافرة عند الطلب على 
حس���ب القياس واللون املناس���ب ل���ك، وهناك 
تشكيلة أخرى واسعة 
من مالبس الس���هرة، 
العملي���ة،  املالب���س 
ال  االكسس���وارات، 
تترددي في التواصل 
معنا ومتابعة كل ما هو 
جديد في عالم سمايل 
بالتجميل  اخل���اص 
واألناق���ة. قط���ع لها 
ستايل خاص وفريد 
من نوعه لتكوني األكثر 
أناقة وجاذبية، ولك 
ستايل مختلف ومميز 
في كل مناسباتك، كل 
قطع���ة مت تصميمها 
بعناية شديدة وحرص 
باختيار القماش الفاخر 
والتنفيذ الدقيق بجودة 
عالية مع شغل يدوي 
راق وجذاب س���واء 
بالتطري���ز أو حت���ى 
الش���ك والرسم على 

القماش.

وجهـك يشـع
ويتـألأل نضـارة

أعي�دي الشب�اب والنض�ارة 
لبش�رتك اآلن مع جلسة النضارة 
الت�ي متنح بش���رتك التغذية 
الكاملة من خالل املستحضرات 
اخلاص���ة بتجديد وتنش���يط 
الرونق  البش���رة الس���تعادة 
والصفاء، وتتم اجللسات بعدة 
خطوات منها التنظيف، البيلنغ 
أو السنفرة مبستحضر يزيل 
كل اخلاليا امليتة من س���طح 
البشرة مع تنظيفها بالكامل من 
أي شوائب أو رواسب ورؤوس 
سوداء وبثور ظاهرة على سطح 

البشرة.
وبعد تنظيف البشرة بالكامل 
يتم وضع ماس���ك مغذ للجلد 
والبش���رة بعناصره املضادة 
لألكسدة واحملاربة للشيخوخة، 
وبعد إزالة املاس���ك وتنظيف 
الوجه بالكامل يتم عمل تدليك 
ومساج باالنبوالت التي متنح 
النضارة والش���باب  الوج���ه 

والنعومة.
الكوالجني  انبوالت  وهناك 
الت���ي جتدد وتعيد الش���باب 
والصفاء لبش���رتك مع أفضل 
نوع للكوالجني توفره لك اآلن 
لتنعمي بأجمل وأحلى بشرة.

أظهري جمالك 
مع المكياج الناجح

يعتبر املكياج ناجحا بقدر 
االعتناء بالبشرة اخلارجية، 
وهن���اك خط���وات أساس���ية 
يج���ب التقيد به���ا للوصول 
البشرة  الى درجة جيدة م�ن 
الص�افية والش�ابة اخلالي�ة م�ن 
التج�اعيد واخلط�وط الظاه�رة، 
ونصيحتي لك سيدتي اجلميلة 
ان تعطي وقتا كافيا لالعتناء 
بالبش���رة، فالنتيج���ة حتما 
ستكون رائعة ولها تأثير كبير 

على حيويتك وانطالقتك، لذا 
أبدا ف��ي حت���ديد  ال تترددي 
م�وعد لعم�ل جلسة م�ع أفضل 
أنواع املستحضرات والكرميات 
واملاسكات اجل����ديدة خاصة 
ونحن مقب��ل���ون على فترة 
ل��ذل���ك  أعي���اد واحتف���االت 
نقدم لك مجم���وعة النضارة 
والش���باب التي جتدد لك كل 
اخلاليا وتعي���د ب�ناء الب���شرة 
بش���كل جيد ومخ���تلف متاما، 

ساعة واح���دة لنضارة الوجه 
العديد من  وإش���راقه وهناك 
املفاج���آت بانتظ���ارك عن���د 

زيارتنا.
اسألي عن برامج النضارة 
مع عجالت VIP البديل الطبيعي 
للبوتك���س واجلراح���ة، فال 
تترددي أو حتتاري فال داعي 
للحقن وال اجلراحة، فالنتائج 
مضمونة وأكي���دة مع برامج 

النضارة والشباب.

تنعيـم الشـعـر
بالكـراتين األصلـي

ودع���ي ش���عرك اجلاف 
والتالف وتألقي اآلن بشعر 
ناعم كاحلرير مبظهر طبيعي 
ال يضر وال يتع�ب الش���عر 

ابدا.
 أفض�ل ط�ريقة الست�ع�ادة 
جم��ال وصح�ة الشع�ر م�ع 
جلسة الكراتني لدى صالون 
سمايل وتنعمني بعدها بشعر 
ناعم، وهناك جلسات خاصة 

لألطفال. 
 أظهري جمالك بشعر جم�يل 
وناعم وت�ألق�ي بشكل صحي 
وشعر كثيف ون�اع�م، ك�ذلك 
نق�دم لك م��اس���ك الك�راتني 
اجل�ديد املعالج للشعر التالف 
واملصبوغ واجلاف، ونقدم 
أحدث وأفض���ل الصبغ�ات 
التي  متي�زن���ا وهي صبغة 
»الشوكوالتة« وهم�ا س�ر م��ن 
أسرار اجلمال واختاري أفضل 
وأجمل األلوان الدارجة بهذا 
املوسم، اما ان كنت تفضلني 
احلنة للشعر فنوفر لك حنة 
مينية باألعشاب تغذي شعرك 

ومتنحه الرونق واللمعان.
 اسألي ع��ن ج�ديدنا في 
توحي�د وتبيي�ض البش�رة، 
وال تنس�ي انب�والت النض�ارة 
ب�ن���ا وانبوالت  اخلاص����ة 
اللمع�ان للشعر أيضا، نح�ن 
ابتس���امة  ن��رس���م أحل��ى 
فاظهري جمال���ك معنا ف�ي 
س���م�اي�ل واحصل���ي عل�ى 
ابتس���امة ناعمة ورش���يقة 
وممي�زة مع�ن�ا، ودع�ي املشاكل 
املتعلقة بجم�الك وشب�اب�ك 
واب�دئي معنا رحلة ف��ي عال��م 
التجمي���ل واجلمال لتتألقي 
وتتج���ددي بأحل���ى وأجمل 
إطالل���ة حتصلني عليها اآلن 
معنا فيما نقدم من اخلدمات 

املميزة واجلديدة.

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.
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