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أمسية شعرية بمركز شباب العارضية

»سبا أكواتونيك ـ لو ثيرم مارين دوسان مالو سبا«
أفضل منتجع صحي في العالم

خصومات وهدايا خاصة من »أطياب المرشود« بمعرض العطور

تشارك ش����ركة أطياب املرشود في 
معرض العطور وأدوات التجميل، والذي 
تنظمه شركة معرض الكويت الدولي في 
أرض املعارض في مشرف، وذلك حتى 
3 ابريل املقبل، وباملناس����بة قال مدير 
عام الشركة وليد املرشود ان الشركة 
تعرض منتجات جديدة خالل املعرض، 
مضيفا ان الشركة تقدم خصومات مميزة 
لعمالئها خالل فترة املعرض بنسبة %15 
كما تقوم الشركة بتقدمي جوائز قيمة 

لعمالئها خالل فترة املعرض.
وأش����ار املرش����ود الى ان الشركة 
حرصت على املشاركة في املعرض ملا 
يضمه من كبرى الشركات املتخصصة 
في مجال العطور، موضحا ان مثل هذه 
املعارض أتاحت فرصة جيدة للشركة 
للقاء عمالئها وتكوي����ن قاعدة عمالء 
جديدة، كما انه يعد فرصة كبيرة للعمالء 
للتعرف على جميع املنتجات اجلديدة 

للشركة.

دو سان مالو يأخذك في رحلة 
م���ن االس���ترخاء والراحة من 
خالل التدليك على أيدي ذوي 
اخلبرة، كما انه يتضمن ايضا 
ساونا، جاكوزي، وتقشير الوجه 
واجلسم للعناية بجمال الوجه 
واجلسم. سبا اكواتونيك يدعوك 
لتجربة لو ثيرم مارين دو سان 

مالو األفضل في العالم.

الش���عور  العض���الت لتعطي 
بالراحة واالس���ترخاء، وهناك 
طرق أخرى تشمل املياه اجلارية 
التي تساعد  ومياه االسترخاء 
في حتقيق التوازن باجلس���م، 
وتنش���يط ال���دورة الدموي���ة 
في اجلس���م وحتسني وظائف 

اجلسم.
اكواتونيك من ثيرم  س���با 

كمنتج���ع رائد على مس���توى 
العالج مبياه  العالم سواء في 
البح���ر أو العالجات التقليدية 

االندونيسية.
اكواتونيك يوفر لك  س���با 
جتربة رفاهية فريدة مع طرق 
التدلي���ك باملي���اه والتمارين 
الرياضية جلميع أجزاء اجلسم. 
وهذه الطرق تركز على ارخاء 

حصل سبا أكواتونيك � لو 
ثيرم مارين دو سان مالو سبا 
� في بالي )اندونيس���يا( على 
جائزة أفضل منتجع صحي في 
العالم من قبل قراء كوندي ناست 
ترافيل. وس���با اكواتونيك هو 
منتجع صحي دولي فريد وتوجد 
منه فرع في فندق كراون بالزا 
الذي يجمع بني اسمني من أكبر 
األسماء العاملية املتخصصة في 
مجال العناية باجلمال وأساليب 
الراحة وهما لو ثيرم مارين دو 
سان مالو سبا وفرانك بروفو 

صالون التجميل.
وحصل ثيرم مارين س���با 
على جائزة أفضل منتجع صحي 
في العالم لعام 2010 من مجلة 
كوندي ناست ترافيل، في أحدث 
تكرمي ناله ايانا املنتجع الصحي 

)بالي(.
وعبر مدير تطوير األعمال 
لسبا ايانا في اليابان عن سعادته 
الفوز  انه لشرف عظيم  قائال: 
بأحسن جائزة من كوندي ناست 
في هذا االستطالع املرموق من 
الدوليني، صناعة  املس���افرين 
املنتجع���ات الصحية ش���هدت 
تغيي���را كبيرا في الس���نوات 
األخيرة في جميع أنحاء العالم، 
حيث يس���عى املسافرون اآلن 
الس���فر ميكنهم من  لنوع من 
جتديد حيويتهم، والتخفيف من 
حدة التوتر املتزايد في حياتهم، 
هذه اجلائزة تدل على مكانتنا 

نظمت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
برعاية اللواء م.فيصل اجلزاف وحضور 
مدير إدارة مراكز الش���باب مشعل الهدبة 
أمسية ش���عرية مبركز شباب العارضية 
شارك فيها الشاعر سعد اخلالوي من اململكة 

العربية السعودية والشاعر تركي الديحاني 
من الكويت.

وتأتي اقام���ة هذه األمس���ية احتفاال 
مبناسبة ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير 
ووسط جتاوب اجلمهور ألقى الشاعران 

قصائد وطني���ة واجتماعية احتفاء بهذه 
املناسبة العزيزة والتي وجدت استحسانا 
من احلضور حيث دأبت مراكز الش���باب 
على املش���اركة في أفراح العيد الوطني 

والتحرير كل عام.

الشعراء بدر اخلالدي وتركي الديحاني وسعد اخلالوي أثناء األمسية

هدايا املرشود

جناح »أطياب املرشود« مبعرض العطور

عطر فرح


