
االثنين
4  يناير  2010

26
مرآة جمالك

كيف أضع اللون األحمر؟

مالمح عربية جذابة، عينان مرسومتان، 
وفم ممتلئ وبشرة مخملية وشعر أسود، 
نكشف لك أسرار جمال اللون األحمر املميز 
إلبراز مالمحك بش���كل جميل، هذا الشرح 
املفصل ح���ول خطوات 3 مكياجات نفذت 

على وجه العارضة احلسناء.
استعملي املكياج اخلفيف تدريجيا حتى 
تصلي الى النتيج���ة املرجوة، فال تثقلي 
وجهك باملساحيق التجميلية لتبدو كالقناع 
بأل���وان فنية راقية، م���ن دون املبالغة او 
التكلف وقبل اختيار الثياب نسقي جمال 

وجهك بهذه اخلطوات الثالث:
< ظالل احلمراء »اكواريل« املائية وهي 

متوافرة في كبرى شركات التجميل.
< بللي الفرشاة املخصصة لظالل العيون 
باملاء ونشفيها براحة يديك واغمسي بألوان 
األكواريل األحمر، ظلل���ي عينيك باللون 
نفسه والفرش���اة، وكحليها بشكل مموه 
مستعينة بحركة الفرشاة شرط ان تكون 

جافة نوعا ما.
< بعد وضع اللون األحمر تضعي آي 
الينر األسود املائي ايضا وتأتي على شكل 
رس���مة عني لوزية، وعندما يجف اخلط 
األسود ميّوه الباودر ومتوه الى اخلارج.

نضع اللون الب���وردو األنيق من أجل 
إضاءة حجر العني.

كريم األسنان

يبدو أجمل على البشرة التي مت حتضيرها 
بعناية بعد تنظيفها وإزالة الشوائب عن 
سطحها وترطيبها باملستحضرات الطبية من 

الغبار والرواسب باستخدام  مزيل مكياج 
يناسب طبيعة بشرتك ثم انعشيها بسائل 
التونيك املكمل له، ثم مرطبا يريح مالمح 
البشرة. ضعي على عنقك الكرمي املرطب، 
وزعي ك���رمي احلماية املخصص لترطيب 

محيط عينيك وإعادة اإلشراق إليهما.

مهم جدا

األس���اس في مس���تحضرات اإلشراق 
املضيء للبشرة )هذا املستحضر موجود 
في جميع ش���ركات التجميل( على كامل 
وجهك، وبالتس���اوي على وجهك وعنقك 
مس���تخدمة االس���فنجة املخصصة لذلك، 
راجعي الش���رح املفصل ف���ي املكياجات 
السابقة وضعي البودرة احلرة على كامل 

الوجه والرقبة.

الشفتان

القاني بدقة  الش���فاه باألحمر  ارسمي 
وافردي اللون بواس���طة الفرشاة، امألي 
الزوايا وصليها ببعضها ثم اطليها بأحمر 

الشفاه بلون مطفي.

الخدود

اطلي وجنتيك بواسطة البالشر الوردي 
احملّمر القريب من لون الظالل املنعش.

الرموش

أخيرا كثفي الرموش العليا بعدة ضربات 
من املاسكارا مع زيادة الكثافة وطول الرموش 

بتركيب الرموش املستعارة.

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

أصابع جميلة بأظافر جّذابة

ألزياء جديدة كل أسبوع
أشكال متنوعة أسب��وعيا لك�ل سيدة 
تسعى للتجديد والتألق واالرتقاء باختي�ار 
قط�ع ذات جودة عالي���ة وأناقة فاخرة 
وممي���زة، م��ن أكب�ر امل���اركات العاملية 
وبالتعاون مع أشهر املصممني في مختلف 
أنح��اء العال��م، نق��دم لك أح��دث وأرقى 
وأجم������ل التصامي����م املصممة بأفخر 
األقمش���ة واملصنعة عل���ى أيدي فنيني 
متخصص���ني بتصميم وتطريز األزياء، 
م��ع شغ�ل يدوي محترف ومشغول بأفخر 
أنواع اخليوط واألحجار والستراس، وكل 
قطعة تعتبر لوحة فنية كلها ابداع ومتيز، 

ال تترددي بالس���ؤال واالستفسار 
ع��ن القط�ع املع�روضة، فكل قطعة 
ممك��ن طلب�ها عل��ى حس�ب القي��اس 
املن�اس����ب لك، وك��وني  والل��ون 
متابعة لكل م��ا ه�و جديد في عالم 
األزي���اء وامل�وضة معنا، نس���عى 
لتقدمي كل ما يس�اع�دك على إبراز 
جمالك وأناقتك بشكل جديد وخاص 
ومختلف عن األخريات، كوني األجمل 

دائما معنا وم���ع كل خدماتنا التي 
نقدمها لك في عالم التجميل واألزياء 

واألناقة.

إلي����ك س���ي����دتي أفضل النص��ائح لط�الء 
األظافر:

< دائم��ا اب�ردي أظاف�رك باجتاه واح�د لتجنب 
التشقق، برد أظاف���رك بانتظام يبقي�ها نظيفة 

وم�رتبة ومين�ع ظهور األط�راف املكس�رة.
< إلعط���اء أظاف���رك اللمع���ان الطبي�ع���ي 
ومس����اع�دت�ه�ا عل����ى البق���اء جميلة، ضعي 
علي�ه�ا بنع�ومة ك�رميا مط�ريا، ترطيب أظافرك 
كل أس���بوعني يس���اعد على منع تقشير طالء 

األظافر.
< اعت�ادي عل�ى وض����ع زي�ت عل�ى اجللد 
حول الظفر لتقوية اجللد ومنعه من التقش���ر 

والتشقق.
لتت�وقفي ع�ن مض���غ أظاف�رك، ضعي طالء 
جميل الل�ون عل��ى الظفر ك�ي ال تن�جذبي وراء 

تخ�ريب املظهر.
< جتنب���ي م��زي���ل ط�الء األظاف���ر اجلاف 

واستخدمي ت�لك الت��ي حتت��وي عل��ى عن�اصر 
مبلسمة لتساعدي عل��ى بق���اء أظاف�رك مرطبة 

وجميلة املظهر.
< لترتبي أظافرك بشكل سريع جدا، ضعي 
قلما ابيض حتت خطوط أظافرك لتعطي األطراف 

ملعانا وأظافرك جماال.
< لتساعدي على تق��وية أظاف�رك استعملي 
مق�وي�ا لألظ�افر وتأك�دي م�ن وضع�ه على خط 

اإلصبع لتمنعي التش�قق.
< س����اعدي أظافرك عل�ى النم�و باستعمال 
ط���الء أظافر تركيبته من املواد الطبيعية، التي 

تساعد على منو الظفر خالل 5 أيام.
< ح��ني ت�زيل�ني الل�ون ع���ن ظف��رك، صب��ي 
عص�ير ليمونة ف��ي نص�ف ك��وب م���اء وضع��ي 
رأس ظف�رك في��ه���ا مل��دة 15 دقيقة م���رة ف���ي 
األس���بوع، علي��ك ايض�ا وض�ع أس��اس قب��ل 

وض��ع الل�ون لتجنب زوال اللون.


