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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

لشعر أملس والمع إليك الحل

قريبا س���يتم افتت���اح اكبر موقع إلكتروني يوفر للنس���اء كل ما يحتجن اليه موقع جديد للمرأة المتجددة
من ازياء، اكسس���وارات، مكياج وحتى مالبس اطفال واكسسوارات منزلية، دائما 
نحرص على توفير كل ما حتتاجه املرأة ونبحث عما هو مميز وجديد لنقدمه لك 
س���يدتي اجلميلة لتكوني مميزة باختي���اراتك، واملوقع اجلديد سيضم تشكيلة 
واس���عة لكل ش���يء حتتاجينه ومت اختي���ار القطع واالش���كال بكل دقة وبشكل 

م���دروس للنوعية واجلودة وما عليك س���وى طلب القط���ع التي انت بحاجة لها 
وسن�وفره��ا لك بأس������رع وقت مع التوصي������ل، اهال وسه���ال ب���ك معن���ا في 
العال���م اجلديد لألناقة واجلمال والتمي���ز، واحرصي على ان تكوني دائما مميزة 
بكل تفاصي���ل االمور اطاللتك � بيتك � ابنائ�ك، كل ه��ذا عن���وان لتميزك واناقتك 

وحس��ن اختي��ارك.

ألول م����رة يتم طرح مجموعة م����ن االزياء الراقية عبر 
االنترنت، يتم اختيار القطع املناسبة لك حسب الطلب من 
ناحي����ة اللون واملقاس ويتم توصيله����ا لك اينما تكونني، 

موقع جديد في عالم املوضة واالزياء واجلمال يوفر لك 
اآلن كل ما حتتاجينه فال داعي للبحث او احليرة في 

شراء القطع الراقية والفاخرة، فنحن نوفر لك اآلن 
كل ما حتتاجني اليه من ازياء، اكسسوارات، 

مس����تحضرات جتميل وغيرها وجنهز لك 
اكبر موقع يضم احلى القطع املصنعة بدور 

االزياء العاملية او مستحضرات التجميل من 
اكبر الشركات املعروفة، كل القطع ستكون بني 
يديك قريبا م����ع افتتاح موقع االزياء املتكامل 

ال����ذي يوفر لك مالبس س����هرة، مالبس عملية 
وحتى فساتني االعراس اختاري القطع املناسبة 
لك اآلن وانتظري اجلديد دائما معنا واس����بوعيا 

سيتم طرح تشكيلة جديدة مواكبة آلخر صيحات 
املوضة واجلمال في العالم، قطع ذات جودة عالية 
ومضمونة ومميزة جدا، ولن يكون لها مثيل في 
االسواق احمللية، استعدي من اآلن للموسم والعام 

اجلديد بأحلى اطاللة لك.

أزياء خاصة ال مثيل لها

ان رغبت في احلصول على شعر املس وناعم كاحلرير، 
فإن الس����ر هو »كيراتني الشوكواله« املعالج خلشونة 
وجفاف الشعر وتقصفه، احصلي على اطاللة جديدة 
في الع����ام اجلديد وتألقي بش����عر ناعم امللمس والمع 
وبراق، عالج الكيراتني يقضي على االطراف اخلش����نة 
واملتقصفة متاما ويعيد بناء الشعر لديك بشكل جديد 

ومختلف.
 افضل واحدث طرق عم����ل الكيراتني اآلن وبأفضل 
انواعه ودرجاته نوفرها لك اآلن مع شامبو وماسك خاص 

بالكيراتني البرازيلي، حافظي على شباب وجمال شعرك 
وال تهملي العناية واالهتمام به، ان الكيراتني هو احلل 
االكيد واملضمون اآلن العادة احياء الش����عر مرة ثانية 
خاصة الشعر املصبوغ والتالف واجلاف، كذلك نقدم لك 

جلسات كرمي »الكيراتني« امللطف واملنعم للشعر.
تألقي م����ع بداية العام اجلديد بش����عر ناعم والمع 
وكوني امرأة متجددة ومواكبة للموضة، وال تترددي 
بالسؤال واالستفسار عن طريق اخلط الساخن لنجيب 

عن كل اسئلتك واستفساراتك.


