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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

مكياج النضارة المشرق
نظفي بشرتك أوال مبستحضر 
يزيل املكي���اج وينظف اجللد 
من كل األوس���اخ والرواسب 
البشرة، وتذكري ان  وينعش 
البشرة دائما بحاجة للتنظيف 
حتى لو لم تستخدمي املكياج 
فأشعة الشمس والهواء امللوث 
يغلق���ان املس���امات ويؤثران 

بش���كل س���لبي على البشرة، 
كذلك حتتاج البشرة لكرميات 
ترطي���ب تفتحه���ا وتزيد من 
نعومة ملمسها وصفائها، كرمي 
األساس املضغوط يساعدك على 
توحيد لون البش���رة ويعطي 
تغطية كاملة للوجه ومينحها 
لونا موحدا مشرقا، الكونسيلر 

يزيد من جمال العيون خاصة 
اذا مت اختيار نوع جيد ومناسب 
لك ومت توزيعه بشكل صحيح، 
اما البودرة فهي مهمة لتثبيت 
املكياج وبقائه مل���دة طويلة، 
وبالنسبة للعينني انثري الظل 
الوردي اخلشبي Rosewood على 
كامل اجلفن املتحرك. ومديه على 

شكل قوس عند طية العني اي 
اخلط الذي يفصل بني اجلفن 
الثابت واملتحرك. ارسمي بالظل 
نفسه خطا بارزا حتت الرموش 
الذهبي  الظل  انثري  السفلية، 
الفاحت حتت رس���مة احلاجب 
ملنح عينيك نظ���رة مضيئة، 
وال تنسي ان تبرزي رموشك 

باملاسكارا السوداء ومن املمكن 
االستعانة بالرموش املستعارة 
لتبدو عيناك اكثر اتساعا وجماال 
اما اخلدان فلمسة بالشر باللون 
الوردي على خدك تفي بالغرض، 
وبالنسبة للشفتني فمن املمكن 
ان تغلف بلون وردي فاحت مع 

اضافة ملمع شفاف اللون.
دائما نحرص عل���ى اختيار القطع 
األنيقة واجلميلة لنقدمها لكل س���يدة 
تس���عى للتميز بقطع فاخرة وراقية 
لتتأل���ق به���ا خاصة في املناس���بات 
الس���عيدة، لدينا مجموعة من القطع 
املتواف���رة حاليا وقطع اخرى نوفرها 
لك بالطلب مع حتديد القياس واللون 
املناسب لك، في أسبوع تشكيلة جديدة 
وقريبا سيتم افتتاح موقع الكتروني 
لتحديد طلباتك واختيارها أون الين، 
القطع حصريا متوافرة لدينا ويتم طلبها 
مبواصفات خاصة من ناحية التصميم 
ونوعية القماش وألوانه، نتعامل مع 
أشهر وأكبر املصممني العامليني ونوفر 
لك أرقى وأجمل القطع اآلن مع توفير 
جميع اإلكسسوارات املناسبة لكل قطعة 
مع أزياء خاصة للحفالت واألعراس، 
املهم اختيار القط���ع الراقية واألنيقة 
التي تعكس جمال���ك ومدى اهتمامك 
مبواكبة املوضة وكل ما هو جديد في 

عالم التجميل واألناقة واجلمال.

ألوان المكياج الدافئألوان ناعمة لمكياج طبيعي
إذا كنت تريدين إبراز جمال عينيك 
فعليك أوال اختيار األلوان املناسبة للون 
عينيك وبشرتك، كذلك ال تهملي احلواجب 
واختيار الشكل والرسمة املناسبة لها 
وممك���ن أن يتم عمل تات���و إما دائم أو 
مؤقت لترتيب شكل احلواجب وإعادة 
رسمهما بشكل جديد حتى حتصلي على 
مظهر رائع جدا للحاجبني، كذلك يفضل 
حتديد العيون بخط آي الينر يرس���م 
ويحدد اجلفون العليا بش���كل دائم أما 
ألوان ظالل العيون فيفضل اس���تعمال 
درجات باهتة أو على ش���كل كرميات 
المعة خفيفة مع إضافة بعض الرموش 

الرم���وش وزيادة  املس���تعارة لكثافة 
طولها وجمالها، والشفاة يتم ترطيبها 
مبلمع خفيف وناع���م لتكون إطاللتك 
جميلة وطبيعية، أما ملسات »سمايل« 
فهي عودة إلبراز جمالك وش���بابك من 
تركيب الرموش املستعارة سواء املؤقتة 
أو الدائمة مع رس���ومات خاصة لتاتو 
اجلس���م امللون أحلى األش���كال للتاتو 
املؤقت املناس���ب ألزيائك وشخصيتك 
مع رسومات جّذابة لألظافر وتشكيلة 
واسعة من االكسسوارات اخلاصة بالشعر 
واجلسم واألظافر وكل ما حتتاجني اليه 

لكل مناسباتك وإطالالتك املختلفة.

دفء األلوان يشع جماال خاصة مع ألوان املوسم اجلديد لشتاء 2010-2009 
اجلريئة، تألق��ي بإط�اللة دافئ��ة هذا الشتاء خاص��ة ف��ي االحتفاالت واملناسبات 
اخلاصة، وم��ع جديد س���مايل للتجميل أصبح بإمكان���ك أن مترحي مع ألوان 
ملؤها اجلرأة والق��وة والثقة العالية، أوال يجب التأكيد على أن جمال البشرة 
يؤثر كثيرا على جم�ال مكياجك والبد من أخذ الوقت الكافي للعناية واالهتمام 
بها ولتحس���ني مظهرها أوال نقدم لك جلسة النضارة املكونة من بيلنغ منظف 
ومزيل لكل اخلاليا امليتة والبثور من سطح البشرة، بعد ذلك يتم وضع ماسك 
خاص لش���د البشرة وإعادة جتديد خالياها وترميمها، وللتدليك أهمية كبيرة 
لتنشيط الدورة الدموية ويتم التدليك بأنبوالت الكوالجني والنضارة التي تفتح 
رونقا وشبابا خاصة في احلفالت واألعراس، لتحصلي على مكياج جميل البد 
من جتهيز البشرة بشكل جيد مع بريق وإشعاع ال مثيل له من خالل جلسات 
النضارة واجلمال لدى صالون س���مايل ومن ثم تألق���ي بأحلى وأجمل مكياج 

وبألوان دافئة وجريئة هذا املوسم.

أزياء تعكس أناقتك وجمالك


