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تهيئة البشرة لوضع املكياج
بعد تنظيف البشرة بواسطة الكرمي املنظف 
واملنعش املالئم لبشرتك، متددي وضعي القناع 
»املاسك« الذي يريح معالم الوجه ويبعث االشراق 

والنضارة، باالضافة ألنبول الكوالجني.
بعد إزالة املاسك باملاء الفاتر، وزعي الكرمي 
املرطب والباعث لإلشراق على كامل الوجه بعيدا 
عن محيط العينني، اما اذا كانت بش����رتك جافة 
جدا فانصحك باس����تعمال الكرمي املطري قبل 
استعمال كرمي االشراق وانتبهي إلى ان ترطبي 

محيط عينيك بالكرمي املالئم له.

مرحلة األساس

أضيئي محي����ط عينيك باس����تخدام خافي 
العيوب.

وحدي لون بشرتك بواسطة كرمي األساس 
املقاوم للشيخوخة، أما اذا كانت بشرتك دهنية 

فعليك استعمال كرمي األساس املالئم لها.
نهاية ثبتي املكياج بكرمي التثبيت.

مرحلة العينين

وزعي الظل األبيض البراق فوق كامل اجلفن 
املتحرك للتفتي����ح، وركزي اللون عند الزاوية 
الداخلية للعني، ثم حددي بالظل نفس����ه خط 
الرموش الس����فلي، وملزيد من التألق والرونق 
وزعي الظل ال����وردي البراق الباهت اللون مع 

اللون البنفسجي فوق اجلفن األعلى.
ارسمي اساس الرموش العليا بقلم التكحيل 
االسود املائي، وموهي طرف اخلط املرسوم في 
الزاوية اخلارجية للعني ليضفي جاذبية ودفئا 

على النظرة.
ارسمي بقلم التكحيل االبيض اجلفن الداخلي 

للعني لتبدو النظرة اكثر اشراقا واتساعا.
ضعي رموشا اضافية بالعني للتكثيف واطليها 

باستخدام املاسكارا السوداء.
عند االنتهاء ارسمي حاجبيك إلعادة تنسيقهما 

مع الوجه.

مرحلة الشفتين

ارسمي وحددي شفتيك بقلم ذي لون طبيعي، 
ث����م اطليهما بأحمر الش����فاه اللماع الذي يدوم 

لساعات طويلة.

مرحلة الوجنتين

وزعي البالش الوردي إلضفاء الرونق اجلذاب 
والطبيعي للوجنتني.

نصيحة أخيرة

يجب ان يكون هناك تنس����يق بني اخصائي 
التجميل ومزين الشعر ومصمم الفستان، إلطاللة 

مميزة وساحرة.
ال تنسي أن تضعي في حقيبتك قلم الشفاه 
ذاته الذي استعمله لك االخصائي وذلك إلعادة 
جتديده عند احلاجة. من الطبيعي ان تظهر بعض 
البثور على سطح البشرة، وهي عالمة واضحة 
للتوتر الذي مررت به خالل ايام التحضير للزفاف 
وجعلتك عرضة للتشنج، اذا حصل معك اي سوء 
على سطح البش����رة ال تترددي في االستشارة 
وأنصحك بأال جتري اي عملية تنظيف لبشرتك 
خوفا من ظهور البث����ور املختبئة حتت اجللد 

واكتفي بالتنظيف اخلفيف.

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

ألوان شعرك كلها فن وذوق
في املوضة اجلدي���دة لم تعد حتدد ألوان 
تناسب البشرة أو ال تناسبها، فقد أصبحت 
كل سيدة تتبع املوضة وليس ما يناسب لون 
بشرتها، لذا نفضل أوال تقدمي النصيحة وعرض 
كل ما هو جديد في عالم تلوين وصبغ الشعر، 
وممك���ن ان نركز عل���ى اضفاء بعض خصل 
الهاي اليت للحصول على لون مناسب للون 
البش���رة، وأكثر األلوان املطلوبة هذا املوسم 
ه���و األحمر مع البني، وم���ازال اللون البني 
محافظا على رونقه خاصة مع ادخال بعض 
اخلصل الذهبية أو الصفراء أو العسلي الذي 
يضفي حياة وبريقا على الوجه، أما بالنسبة 

ملوضة القصات فهي ما بني القصير والطويل 
والش���عر املتدرج الذي يعطي للوجه حركة 
وجمالية باالضافة الى ان قصات الشعر احلديثة 
أصبحت تتماشى مع أشكال الوجه املختلفة 
وخاصة موضة ال���� Caree بعدة طبقات، أما 
نوعية الشعر وصحته وجماله فهذا ما نركز 
عليه في صالون س���مايل للتجميل بتوفير 
مجموعة كبيرة من الزيوت واألعشاب الطبيعية 
والكرميات املغلفة للشعر وملعاجلة مشاكل 
اخلش���ونة والتقصف واجلفاف، كذلك نوفر 
لك أنبوالت عالجية تزيد من كثافة الش���عر 

وسرعة منوه.

كريم األساس سّر 
جمال المكياج

للحصول على مكياج 
جميل وجذاب فإن الس���ر 
يكمن اوال في صحة ونضارة 
البشرة، وهذا يحتاج منك 
لعناية منتظمة ومستمرة 
لها، وان كان لديك مناسبة 
او حف���ل تس���تعدين له 
أنصحك بلمسة النضارة مع 
سمايل املكونة من البيلنغ 
+ املاسك + أنبول النضارة 
الذي مينح بشرتك الرونق 
املكياج  اما سر  والصفاء، 
اجلميل فهو ف���ي اختيار 
نوع جيد ومناسب لكرمي 
االساس حسب نوع البشرة، 
فهناك كرمي اساس كرميي 
وهو مناسب للبشرة اجلافة 
واجلافة جدا، كذلك البشرة 
العادي���ة انصحك بكرمي 
الس���ائل وهناك  االساس 
انواع حتتوي على نسبة 
البش���رة من  حماية تقي 
اضرار الشمس وحرارتها 
اما  النهار،  اثن���اء  خاصة 
البشرة الدهنية فدائما ما 
انصح باستعمال اجلايف 

والذي يقل����ل من افرازات 
الدهون على البشرة واجللد 
والبشرة املختلطة فهناك 
نوع يدوم لساعات طويلة 
ويكون اكثر ثباتا وصالبة، 
كذلك هناك بعض املرطبات 
امللونة التي تغذي البشرة 
الترطيب  ب����ني  وجتم����ع 
والتغطية الكاملة لشوائب 
البش����رة ويعتبر مناسبا 
للش����ابات واملراهق����ات، 
وكرمي االساس املضغوط 
يساعد على تثبيت املكياج 
لساعات طويلة مع توحيد 
كامل للبش����رة وتغطية 
الشوائب وعادة ما يكون 
مناسبا لكل انواع البشرات، 
وان كنت تعانني من بشرة 
غير متجانس����ة فيمكنك 
اس����تعمال خافي العيوب 
اوال لتغطي����ة وتصحيح 
العيوب عل����ى الوجه مع 
اهمي����ة اختيار نوع جيد 
للكونس����يلر حتى تكون 
البشرة موحدة وصافية 

اللون.

تصحيح الحاجبين وتعبئتهما
ان التات���و او ما يطلق عليه 
او  الدائم يتيح للسيدة  املكياج 
الفتاة احلص���ول على حاجبني 
مثاليني لس���نوات طويلة، اوال: 
يتم رسم احلاجب وحتديد محيطه 
وش���كله النهائ���ي وبعدها يتم 
رسم الشعيرات داخل احلاجب 
للتعبئ���ة وع���ادة م���ا يخضع 
احلاجب���ان للع���ادات واملوضة 
وحت���ى االبتكارات اجلديدة بني 
فترة وأخرى، ورسمات واشكال 
احلواجب تتغير ايضا وال تنسي 
ان لكل وجه شكل حاجبني مثاليا، 
الش���كل  ويفضل دائما اختيار 
والرسمة املناسبة للحاجب على 
حسب مالمح الوجه وطبيعته، 
فالوجه الطويل يجب ان يتجه 
ارتفاع احلاجبني فيه نحو القسم 
اخلارجي للحصول على ش���كل 
افقي اما اذا كان وجه الس���يدة 
قصيرا فيج���ب ان تتجه نقطة 
االرتفاع نحو وسط الوجه وان 
يكون اجتاهها عموديا، وبشكل 
عام شكل الوجه مرتبط بشكل 
احلاجبني وممكن جتميل احلاجب 
بلون تاتو ف���احت مماثل احيانا 
للون احلاجب الطبيعي او افتح 
منه بقليل الضفاء مظهر طبيعي 
وتذك���ري ان احلاجبني قادران 
على ابراز جمال النظرة وتعديل 
ش���كل العينني وزيادة جمالهما 

وجاذبيتهما.


