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في تحٍد ص���ارخ في 
المس���تحضرات  عال���م 
الطبية للتقنية الجديدة 
لمكافح���ة عالمات تقدم 
الس���ن والمستحدث في 
عالم التجاعيد والخطوط 
الرفيع���ة قامت ش���ركة 
البريطاني���ة   PROLOU
العالمي���ة بط���رح أحد 
منتجاته���ا في الس���وق 
الكويتية لتكشف الغطاء 
عن إحدى أقوى منتجاتها 

.PROLOU الطبية
يع�ت���ب���ر ك��ري�����م 
PROLOU البريطاني من 

المستحضرات الطبية الطبيعة األكثر فاعلية على اإلطالق 
حيث انه يعالج التجاعيد والخطوط الرفيعة بنسبة %52 
ويضفي نعومة وترطيبا للبشرة بنسبة 82% فهو يعمل 
معتمدا على المادة الطبية المس���تحدثة والمس���تخلصة 
من س���م األفعى والتي حازت جائزة التقنية السويسرية 
SWISS TECHNOLOGY AWARD(( عام 2006، وهي عبارة 
عن بروتين تس���مى ب� »SYN-AKE« وهي تعمل على منع 
االرساالت العصبية من الوصول إلى عضالت الوجه حيث 
ان انكماش عضالت الوجه يعني ظهور التجاعيد والخطوط 
الرفيعة وكريم PROLOU ينف���خ الوجه )كالحقن باإلبر( 

ليعيد العضالت إلى وضعها الطبيعي.
ويحتوي كري���م برولو على ڤيتامي���ن  EوB وبعض 
األعش���اب الطبية الطبيعية كزي���ت الزيتون وم�اء وردة 
الروز واأللنتيون وزيت الجوجوبا وزيت عباد الش���مس 
وأعشاب أخرى طبيعية لتعمل معا بانسجام على اختراق 
طبقات الجلد لتعمل على توازن عملية األيض حيث ينخرط 
التغير في الخاليا، كما تعمل مكوناته الطبيعية على عملية 
بناء الخلية )Cell-Turnover( وتحفيز مادة الكوالجين التي 
تس��اعد على ضم األنس��جة لشد البشرة وت�ماسكها لتعيد 

بذلك للبشرة الصحة والنضارة ليبرز بريقها.
س���وف نالحظ الفرق بعد االستخدام األول بأسبوعين 
وينصح باستخدامه مرتين في اليوم صباحا ومساء ويوضع 

لفترة 28 يوما للحصول على النتائج المرجوه.
لقد نال كريم PROLOU على ث�ق�ة مع��ظم االخ����صائيين 
في عملي���ات التجميل وش������د البشرة وأطباء األمراض 
الجلدية ف���ي أوروبا الذين صفقوا له�����ذا االبتكار الرائع 
ولل�نتائج المذه�لة التي قدمها االخصائيون البريطانيون 
بعد 30 عاما من البحوث أدت إلى اكتشاف بروتين حيوي 
ونشط من سم األفعى والذي يسم��ى »SYN-AKE« وق��د 
ص��نفت من المواد ذات الجودة العال�ية لألش�خ��اص الذين 
تق��لقهم عالمات تقدم السن وظهور التجاعيد والخطوط 

الرفيعة ولحماية بش��رة الوجه بصف��ة خاص��ة ووص��فت 
هذه المادة بقات���ل التجاعي���د )Age Killing Effect( لقوة 

فاعليتها.
ولقد بدأت شركة دايموند ستار للتجارة العامة، الوكيل 
الوحيد بالكويت والش�����رق األوسط وشمال أفريقيا في 

طرح المنتج في السوق المحلي.
وقال د.هش���ام أحمد مدير التس���ويق في الشركة »ان 
مس���تحضر برولو طبي بحت وليس تجميليا ألنه يعمل 
على عالج التجاعي���د والخطوط الرفيعة ويمنع ظهورها 
وخاصة لألشخاص الذين يخافون من ظهورها بالمستقبل 
كما أن مكوناته تعمل معا بانسجام الختراق طبقات البشرة 
لتعطي النتائج المرج���وة دون أي أعراض جانبية وهو 
متوافر في الصيدليات وعيادات التجميل واألمراض الجلدية 
ويوصف من األطباء لقوة فاعليته ويمكن استعماله دون 
وصفة طبيب وباستطاعة الحوامل استخدامه طول فترة 

الحمل فهو آمن ونتائجه فاعل«(.

ناج���ي  النائ���ب  يعت���ذر 
العبدالهادي عن عدم اس���تقبال 
رواد ديوانيته وذلك لسفره خارج 

البالد.
ابتداء  وسيعاود استقبالهم 

من 1 مايو املقبل.

جدد الن���ادي البحري الرياضي الكويتي دعوة اعضائه الى ضرورة املبادرة 
الى اس���تبدال هوياتهم القدمية، واحلصول على الهويات اجلديدة التي ستتيح 

لهم فرصة دخول النادي واالستمتاع بجميع مرافقه وانشطته.
واكد امني الس���ر العام في النادي خالد الفودري ض���رورة مبادرة االعضاء 
لتزويد قس���م االش���تراكات في النادي بصور حديثة حتى يتس���نى له اصدار 
الهويات اجلديدة مش���يرا الى ان النادي س���يوقف العمل بالهويات القدمية مع 

نهاية ابريل اجلاري.

العبدالهادي يعتذر
حتى أول مايو

هويات »البحري« القدمية حتى نهاية اجلاري

»شيراتون« يرعى تكريم الفائزين بمسابقة »إلى أخي اليتيم«

وفد »العربي« هنأ الوقيان بالسالمة

شارك فندق شيراتون الكويت في حفل تكرمي 
الفائزين مبسابقة »إلى أخي اليتيم« الثالثة التي 
أقامته���ا مبرة خير الكويت في فندق ش���يراتون 
الكويت برعاية وحضور وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود والشيخة فريال 
الدعيج رئيسة مبرة خير الكويت حرم نائب رئيس 

الوزراء ووزير اخلارجية.
نظم هذا احلفل اخليري بالتعاون ما بني املبرة 
ووزارة التربية حيث تخلله العديد من األنشطة 
بحضور عدد من الشخصيات واملشاركني باملسابقة 

وأولياء أمورهم. وفي اخلتام، تسلم فهد أبوشعر 
املدير اإلقليمي واملدير العام في فندق ش���يراتون 
الكويت درعا تكرميية مقدمة من مبرة خير الكويت 
تقديرا للمس���اهمة املتميزة الت���ي قام بها الفندق 

ودوره االجتماعي في دعم املبرة.
بدوره، أش���اد فهد ابوشعر بجهود »مبرة خير 
الكويت« اخلّيرة وأكد حرص فندق الش���يراتون 
على املس���اهمة الدائمة في النشاطات االجتماعية 
واإلنسانية التي تقيمها املبرة والتي من شأنها رسم 

البسمة على وجوه أطفال الكويت احلبيبة.

زار وف���د من النادي العرب���ي االعالمي بركات 
الوقيان وذلك مبناسبة عودته من رحلة عالجية 
في الواليات املتحدة االميركي���ة تكللت بالنجاح 
ومثل وفد النادي العربي الرياضي  اللواء املتقاعد 
مصطفى جمعة امني سر اللجنة االنتقالية وحمزة 

الش���طي وعلي اتش من العالقات العامة ومصور 
النادي العربي احمد حسني ونقلوا له حتيات رئيس 
واعضاء اللجنة االنتقالية للنادي العربي الرياضي، 
ومتنياتنا له بالش���فاء العاجل ورجوعه الى اهله 

ساملا غامنا.

فهد ابوشعر والشيخة فريال الدعيج ود.موضي احلمود أثناء حفل التكرمي

صورة تذكارية مع الطالبات املكرمات

.. وشهادة تكرمي إلحدى املتفوقات

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

تكرمي احدى الطالبات املتفوقات

اللواء م.مصطفى جمعة يبارك لإلعالمي بركات الوقيان عودته بالسالمة

 تعاونية الدسمة وبنيد القار كّرمت
متفوقي ومتفوقات المنطقة

محمد راتب
إميانا منها بأن العلم يبني األوطان، وحتقيقا 
للمس����ؤولية االجتماعية، نظمت جمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاونية حفل����ني لتكرمي املتفوقني 
واملتفوقات من أبن����اء املنطقة، حضرهما مختار 
الدسمة، والعضو األسبق في مجلس األمة ميثم 
الشخص، وأولياء أمور الطلبة الى جانب رئيس 
وأعضاء مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار 
التعاونية. وباملناس����بة، أكد رئيس مجلس ادارة 
تعاونية الدس����مة وبنيد الق����ار أحمد املعراج ان 
مجلس االدارة قام بتكرمي متفوقات مدرسة الدسمة 
املتوسطة – بنات، بإشراف ناظرة املدرسة سمية 

العيسى، ومتفوقي مدرسة الرشيد االبتدائية بنني 
بحضور مديرة املدرسة صفاء البدر.

وذكر ان هذا التكرمي نابع من يقني مجلس االدارة 
بأن العلم واملعرفة هما الس����بيل الوحيد لرفعة 
الوطن وجعله في مصاف ال����دول املتقدمة، وان 
أبناءنا وبناتنا هم الغد املشرق واليد التي ستبني 

الدولة العصرية بالفكر والثقافة واملعرفة.
وفي ختام احلفلني قام رئيس مجلس االدارة 
ومختار املنطق����ة، واألعضاء بتك����رمي املتفوقني 
واملتفوقات وتوزيع الهدايا القيمة والدروع التذكارية 
والتقديرية، اضافة الى تكرمي رئيس مجلس االدارة 

من قبل املدرستني.

»PROLOU« البريطانية تكشف عن ابتكارها 
الجديد لعالج التجاعيد والخطوط الرفيعة


