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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

كوني األجمل بلون شعرك

مكياج نجمات السينما والتلفزيون
ال تيأسي فاحلصول على طالت وماكياج موديالت 
اغلفة املج���الت العاملية وجنمات الس���ينما لم يعد 
مستحيال، ما دامت شركات التجميل تتفنن باستمرار 
في عرض اج���ود انواع املاكياج م���ن حيث األلوان 
والنوعية فإليك بعض االسرار اجلمالية لنجاح مكياج 

البني املدخن.
في البداية وزعي الكونس���يلر )خافي العيوب( 
حول عينيك وجتنبي األلوان الفاحتة، جربي األلوان 
الرمادي���ة او املائلة الى الل���ون االصفر حتى متنح 
عينيك اشراقة بطريقة تدوم طويال، حددي عينيك 
من الداخل مستخدمة اللون البني واالسود، لتحديد 
اجلفن العلوي استعملي اللون البني احملمر عند طية 
العني، حيث ان اللون االحمر يسمح بتحديد اجلفن 
وتظليله في آن واحد، وكذلك التحكم في اللون البني 

اجلامد، اللون االحمر يعطيه احلياة واالشراق.
انظري الى الصورة بتمعن ستجدين ان احلاجبني 
مرس���ومان بدقة وغالب عليهم���ا اللون البني الذي 
يتناسب ولون الشعر، مباشرة حتت احلاجب وضعنا 
اللون lvory العاجي، واللون البني احملمر يبرز على 

عظمة العني.
اجلفون السفلى تكحلت باللون االسود ومتوهت 
بالل���ون البني احملروق وس���حبت قليال الى خارج 
حدود العني، اس���تعملي Eye Liner املضاد للماء مما 
يطيل فترة ثبات اللون اطول فترة ممكنة، استعملي 
احمر الشفاه وقلم التحديد من الدرجة نفسها، هذا 
ما يجعل ماكياجك متأنقا وجميال من دون املبالغة، 
كما قلنا جذبن���ا احلاجبني ومألنا فراغاتهما باللون 

البني لتعزيز مظهرهما الساحر.
استعيني بالرموش االصطناعية املتفرقة ثم كثفي 
رموشك بطبقتني متتاليتني من ماسكارا اللون االسود 

الدخاني.
وال حتاولي خالل سهرتك ان تزيدي املاسكارا الن 
وضعها على الرموش بعد ان جتف يعطيها مظهرا 
مشوها اي تتكتل، ال تنس���ي ان الطبقات السميكة 
املضافة فوق ماكياجك جتعلك تسيئني الى جمال وجهك 
وعندها بدل حل الش���وائب يصبح الوجه كتلة من 
املعجون املرفوض لك وللناظر إليك، وظيفة البودرة 
للتصحيح والتربيت على املناطق التي تعزز الدهن 

اي منطقة T-Zone، ه���ي مناطق تعزز مادة دهنية 
تسمى حاالت عصبية نفسية احيانا من خالل هذه 
املنطقة تنقل عدوى تفشي البثور اذا كانت صاحبتها 

ال تعتني قدر االمكان بنظافتها.
استعملي احملارم اخلاصة الزالة االفرازات الدهنية، 
جربي احملارم الطبية املوجودة فقط في الصيدليات، 
وال بأس من استعمال البودرة الطبية لهذه الغاية، 
لكن املس���تحضرات املوجودة في االسواق هي على 
درجة عالية من االتقان وتسمح للوجه بالتنفس من 
املهم ان التبقي الس���يدة املكياج على وجهها لليوم 

التالي.
يجب ان تنظف وجهها وهي في السرير بواسطة 
احملارم Two in One على اال تكرر هذه العملية دائما 
فاحملارم حتت���وي على منتج كيميائي يضر بخاليا 

الوجه.
استعملي احملارم يوميا لتنظيف املكياج، ولكن 
اشطفي وجهك باملاء الفاتر ومن ثم البارد لتتماسك 
بشرتك ويقبض مسامك وانعشيها باللوشن املرطب 

واملنقى.

أعيدي النعومة
 واللمعان
 لشعرك

سر جمال
 وشباب 
يديك

أحلى وأروع األلوان لشعر 
املرأة طرحت هذا املوسم وتألقت 
اش���هر الفنانات واالعالميات 
بصبغ���ات املوس���م وجاءتنا 
اتصاالت واستفسارات كثيرة 
عن صبغات الشعر التي برزت 
الفترة االخي���رة وتألقت  في 
بها ش���هيرات الفن واالعالم، 
واملجموعة اجلديدة فعال تضفي 
الرونق واجلمال على شعر كل 
سيدة جميلة تواكب املوضة 

وتس���عى للتجديد والتألق، 
ونوعية الصبغ���ات لها دور 
اساسي في ابراز اللون بشكل 
صحي���ح ومالئم م���ع ملعان 
وبريق للشعر، تألقي اآلن معنا 
مبجموعة ألوان صبغات الشعر 
اجلدي���دة وتذكري ان ش���عر 
املرأة ت���اج جمالها فال تهملي 
شعرك س���واء بتجديد لونه 
او اختيار اللون املناسب من 
املجموعة اجلديدة التي يوفرها 

لك صالون س���مايل اآلن، مع 
عالجات جديدة وخاصة تعالج 
كل مشاكل الشعر من خشونة 
وتقصف وجفاف، ويقدم لك 
ماسك الكراتني املعالج للشعر 
من اجللسة االولى وله نتائج 
اكي���دة ومضمون���ة 100% مع 
توفير انبوالت عالجية للشعر 
والبش���رة من افض���ل واكبر 
الش���ركات العاملي���ة اخلاصة 

بالعناية بالشعر والبشرة.

املفقودة  إلعادة احليوي���ة 
لشعرك ولعالج التالف املتعب 
من آثار الصبغة والبلياج، نقدم 
لك افضل طرق التمليس لعالج 
الش���عر الذي يعطيه النعومة 
واللمعان الدائمة، اهم منتجات 
الش���عر في العالم نوفرها لك 
اآلن لتحصلي على شعر ناعم 
كاحلرير، فإن كنت تعانني من 
او  تقصف وخشونة بالشعر 
أنه فقد حيويته وملعانه نوفر 
لك اآلن »الكيراتني البرازيلي« 
املنتج االول في العالم املعالج 
للشعر ويعيد له صحته ورونقه 
وملعانه، على جلستني يتم تنفيذ 
»عملية الكراتني« ودائما انصح 
الشامبو  كل سيدة باستعمال 
والكونديشنر اخلاص بالكراتني 
للمحافظة على النتيجة املرجوة 
منه، شامبو الك��راتني يحافظ 
املواد املستخدمة لزيادة  على 
نعومة وملعان الشعر بشك���ل 
اطول، ال تقلق���ي من النتيجة 
البرازيلي  الكرات���ني  فع���الج 
ه���و االول من نوع���ه اآلن في 
العال����م ومع خبيرة الشع����ر 
اخلب���رة  ذات  املتخصص���ة 
واالحت���راف ستحصلني على 
افضل النتائج اآلن في صالون 

سمايل للتجميل.

العناية  جرب���ي جلس���ات 
التي يقدمها صالون  اخلاصة 
سمايل للتجميل اآلن، للحصول 
على يدين ناعمتني كاحلرير مع 
اظافر جميلة وجذابة من خالل 
جلسات »املانيكير والبديكير« 
لدى س���مايل، يداك ستبدوان 
اكثر شبابا ونضارة بعد جلسة 
واحدة فقط، وستتحول االيدي 
اجلافة التي حتتوي على جتاعيد 
الى ايد ناعمة اكثر شبابا وجماال 
بفضل نوعية املس���تحضرات 
والكرميات اخلاصة بالعناية 
باليدين والقدمني، مع خطوات 
عديدة تقلل كل جلسة من كمية 
اجللد حول االظافر، وتؤدي إلى 
تلميع وتنظيف االظافر، ازالة 
اجللد امليت من اليدين والقدمني، 
التدليك الرائع واملريح لليدين 
والقدمني من خالل تش���كيلة 
واسعة جدا ومتنوعة من ألوان 
وأشكال لطالء االظافر وأنصحك 
سيدتي بعمل »فرنش منكير« 
لدى صالون سمايل الذي يضم 
درجات رائعة مع توفير جميع 
االكسسوارات املميزة لالظافر 
واليدين والقدمني مع مجموعة 
متكاملة من الكرميات والعالجات 
اخلاصة، تألقي بأجمل يدين في 

العام اجلديد.


