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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

أشعلي أحاسيسك
فغدًا أنت العروس

ملاكياچ العروس خصائص أولها اللون األبيض فهو 
يستعمل إلبراز التباين وإضفاء الضوء، ويستعمل كمكمل 
أللوان أخرى مثل البنفسجي والرمادي واألسود، ودائما 
بلمس���ة صغيرة على قوس احلاجب على زاوية العني 
ولتقسيم حدود اخلدين، األبيض ال يجب ان يكون كلسيا، 
بل العكس انه مصدر ضوء ويجب أن يلمع بوميضات 
لؤلؤية تتموج بالفضة أو الذهب، البنفسجي، الوردي أو 
األصفر أو األزرق، جميع هذه األلوان توضع فوق حمرة 

اخلدود بحسب طبيعة مكياج العينني.
الذي يسري على العني يجوز على الفم، وأنصح بعدم 
اس���تعمال ألوان كامدة باهتة، كم���ا اقترح عليك وضع 
مساحة رقيقة من الغلوس امللمع فوق اجلمرة لتوحيد 

اللون وتصحيح شكل الفم.
العمل املتقن يش���مل البشرة والسحنة لذا نستعمل 

دائما أساسا للسحنة مشرق يضيء األماكن الداكنة.

شعرك طبيعي %100
الشعر الطويل والناعم هو مطلب كل 
سيدة تس���عى للجمال واحملافظة على 
تألقها ورونقها دائما، وحرصا منا على 
أهمية جمال الش���عر وصحته نوفر لك 
الش���عر الطبيعي 100% الناعم والطويل 
ليتوج كل سيدة بتاج اجلمال والشباب، 
نوفر لك كل األلوان وممكن تنفيذ اللون 
املناسب لك على حسب رغبتك واختيارك، 
كذلك ميكن اضاف���ة بعض خصل الهاي 
الي���ت املتفرقة إلضفاء نوع من اللمعان 
واإلضاءة للشعر، وإن كان لديك مناسبة أو 
حفل وتودين تغيير شكل وحجم الشعر 

لديك ممكن تركيب خصل مؤقتة تضفي 
إطاللة جديدة عليك في حفالتك ومناسباتك 
السعيدة، كذلك أنصحك بتركيب خصل 
الكريس���تال امللونة بني الشعر ملزيد من 
التميز، كذلك نوفر لك أكبر تشكيلة من 
التيجان والشباصات وكل اإلكسسوارات 
اخلاصة بالشعر للسيدات والفتيات، تألقي 
بأحدث وأكبر تشكيلة من إكسسوارات 
الشعر، وال تنسي ان لدينا عالجات خاصة 
بخلطات س���رية حلل كل مشاكل الشعر 
من تساقط، خشونة، تقصف، وكل املواد 

املستعملة طبيعية 100% ومضمونة.

أناقة مميزة 
للنساءالمميزات

القطع  لتكون اطاللتك مميزة اختاري 
املميزة املتوافرة لك اآلن عند الطلب على 
حسب قياسك املناسب مع إمكانية حتديد 
اللون املالئم. كل القطع املتوافرة اآلن هي 
من تصميم وإبداع أرقى املصممني العامليني، 
مت اختي���ار كل قطعة بكل دقة لنقدمها لك 
قطعة مميزة م���ن نوعية القماش الفاخر 
والتصميم املبتكر واأللوان اجلديدة للموسم 
املقبل، القطع فاخرة جدا لها طابع خاص 
وفريد بالتصميم والشغل احملترف والراقي 
باألحجار الكرمي���ة واخلطوط احلريرية، 
كوني دائما مميزة بكل مناس���بة أو مكان 
تتواجدين فيه، والتألق والتميز يكون دائما 
باحلرص على اختيار قطع فاخرة ومميزة 

ومواكبة ملوضة كل موسم.


