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مرآة جمالك

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

زيني جسمك بالتاتو المؤقت

اختاري الشكل الصحيح واملناسب لرسم حواجبك بطريقة دقيقة 
ومدروسة مبا يالئم ويتماش���ى مع موضة هذا املوسم، وممكن إعادة 
رسم وتصحيح احلاجب لديك اآلن إما بالتاتو املؤقت أو الدائم إن أردت 
نتيجة دائمة وطويلة، كذلك إن كان لديك بعض العيوب أو الفراغات في 
احلواجب ممكن إعادة تعبئتها وتصحيحها بلون خفيف يغطي الفراغات 
ويخفي العيوب، أحدث طرق التاتو يتم تنفيذها لك اآلن بألوان مميزة 
وذات نوعية جيدة حت���ى ال يتغير اللون وال يخف مع مرور الوقت، 
احرصي دائما على اختيار الش���كل املناس���ب ملالمح الوجه وإن أردت 
عمل التاتو فالبد من اختيار اللون املناس���ب لك ايضا وللون بشرتك 
وش���عرك ونوعية األلوان لها دور أساسي في شكل التاتو الصحيح، 
وممكن جتربة الشكل لفترة قصيرة بالتاتو املؤقت، فإن أردت بعد ذلك 
تثبيت اللون والشكل حلاجبك يتم عمل التاتو الدائم لك بأسرع وأسهل 
الطرق دون ألم ووجع، تألقي في العام اجلديد بش���كل مميز وخاص 
نضمنه لك بصالون سمايل مع أفضل طرق التاتو وأحدث األلوان من 
الشركات العاملية ذات اجلودة العالية التي تضمن لك ثبات األلوان ملدة 
طويلة دون اي تغيير، وإن كان لديك أي سؤال أو استفسار فال تترددي 
باالتصال على األرقام املوجودة في صفحة جمالك ونحن على استعداد 

تام للرد على كل األسئلة واالستفسارات وفي أي وقت.

س���حر وجمال املرأة بجاذبية 
عينيه���ا ومن أجل عي���ون جذابة 
وس���احرة البد من رموش طويلة 
وكثيفة تس���اعد على إبراز جمال 
العيون وتزيد من حجمها، وميكن 
زيادة طول الرموش لديك بتركيب 
الرموش املس���تعارة بشكل دقيق 
يزيد من كثافتها، ويفضل توزيع 
الرموش املس���تعارة بشكل دقيق 
بحيث تب���دو كأنها طبيعية ويتم 
اختيار حجمها وطولها حسب شكل 
العي���ون وحجمها وميكن اختيار 
عدة أطوال بحي���ث يتم توزيعها 
بشكل جديد بني الرموش األصلية، 
وعادة ما نبدأ بالرموش القصيرة 
ويت���م الت���درج بالط���ول الى ان 
أو نهايتها  الرموش  نصل لطرف 
حيث تكون طويلة على األطراف. 
وان كنت تأمل���ني احلصول على 
جاذبية أكبر للعيون فيمكن عمل 
»البيرم رم���وش« الذي يوفر لك 
رموش���ا مقوسة وكثيفة كرموش 
عارضات األزياء والفنانات، ويتم 
رفع الرموش لألعلى ملدة ال تقل عن 
أربعة أشهر لن حتتاجي خاللها الى 

استعمال املاسكارا.
 والبيرم الرموش يتم تنفيذه 
مبس���تحضرات وم���واد عالي���ة 

اجلودة.

لكل موس���م ألوانه وموضت���ه التي تبرز 
سواء بألوان صبغات الشعر أو ألوان املكياج 
وحتى طالء األظافر واألزياء، وهذا املوس���م 
تألقت أش���هر الفنانات العربيات والعامليات 
مبجموعة ألوان للش���عر جذابة جدا. وألوان 
املوسم احلالي تتدرج بألوان البني والعسلي 
واألشقر الداكن مع بعض خصل خفيفة بني 

الذهبي والنحاس���ي. تألقي بإطاللة جديدة 
ومختلف���ة بالعام اجلديد مع مجموعة ألوان 
الشعر الرائعة التي تضفي البريق واللمعان 
لش���عرك، واختاري اللون املالئم لك وللون 

بشرتك وعينيك.
أحلى األلوان للشعر نقدمها لك اآلن لتتألقي 

بها من أكبر وأشهر املاركات العاملية.

إن أردت أن تكون���ي مميزة 
خاصة في املناسبات واحلفالت 
فكوني معنا في صالون سمايل 
للتجمي���ل، ال���ذي يوف���ر لك 
ك�������ل ما هو جدي���د في عالم 
األزي���اء والتجميل ليكون بني 
يدي���ك وتاتو اجلس���م املؤقت 
باأللوان هو ما نقدمه لك اآلن 
لتك�������ون ل���ك إطاللة خاصة 

بك ف���ي األع���راس واحلفالت، 
أحلى الرس���ومات واألش���كال 
يتم رسمها وتثبيتها باأللوان 
حسب لون املالبس أو الفستان، 
أشكال عديدة ومتنوعة لتاتو 
اجلسم املؤقت، تشكيلة كبيرة 
الكتالوج���ات نوفرها لك  من 
الختي����ار ما يالئمك، كذلك نوفر 
أش���ك���اال ورسومات للفتيات 

الصغي���رات خاصة ملوس���م 
أو األع���راس، لدينا  األعي���اد 
أحلى وأجمل الرسومات احملببة 
للصغيرات، زيني جسمك بألوان 
زاهية وبّراق���ة اآلن لتصبحي 
كالنجمة املتأللئة في س���ماء 
األعياد واحلفالت واكتش���في 
معنا كل ما هو جديد في عالم 

اجلمال والتجميل.

عيون جّذابة 
برموش طويلة

الشكل الصحيح للحواجب

أحلى ألوان الشعر 
هذا الموسم


