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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

أفضل الطرق لجمال اليدين والقدمين
االظافر عبارة عن ش����كل اكثر سمكا وصالبة من اشكال طبقة 
البش����رة، وتتكون االظافر من خاليا ميت����ة وهي بدورها تتكون 
من نوع قوي من الكيرات����ن، وعادة ينمو الظفر كل يوم مبعدل 
0.1 مليمتر اي انه بحاجة من 4 – 6 ش����هور ليتجدد بالكامل وقد 
تستغرق اظافر القدم عاما كامال لتجديد نفسها، واالظافر الصحية 
تبدو ناعمة ملس����اء مستديرة استدارة طفيفة وصلبة وال يوجد 
بها اي حواف وكذلك موحدة اللون وخالية من البقع او اي تغير 
في اللون، وان كان لديك بعض املشاكل في سالمة وشكل وصحة 
االظاف����ر، فعليك االهتمام والعناية بها حتى حتافظي على جمال 
يديك وقدميك، فالطريقة اخلاطئة في قص االظافر او حتى تنظيفها 
قد تخلق لديك بعض املش����اكل الت����ي انت بغنى عنها، فاحلرص 

على االختيار املناسب الذي يقدم لك افضل اخلدمات املتخصصة 
بالعناية باليدين والقدمن هو طريق الوصول الى ش����كل جميل 

وجذاب ليديك وقدميك.
كذل����ك احرصي على اختيار لون ط����الء االظافر بحيث يكون 
جميال وناعما ومتناس����قا مع لون اجلل����د ومالئما اللوان ثيابك، 
وان كنت تريدين املزيد من التميز واخلصوصية فاختاري الرسم 
على االظافر بش����كل خاص بك انت فقط مزينا بأحلى االش����كال 
والرسومات ومرصعا باالحجار او بعض االكسسوارات الناعمة، 
ال تهملي موضوع العناية باليدين والقدمن حتى تكتمل اطاللتك 
اجلذابة واملميزة ولتحافظي على شبابك ورونقك استعملي افضل 

املستحضرات والكرميات اخلاصة باليدين والقدمن.

نيولوك روعة
مع مجموعة األزياء اجلديدة لعام 2010 نوفر لك أحدث لوك 
بإطاللة مميزة ال مثيل لها، أزياء املوس���م اجلديد بتصاميم 
روعة وغاية في األناقة والفخامة، كل األزياء مت اختيارها من 

أحدث التصاميم ألشهر املصممن العاملين.
التشكيلة اجلديدة مت اختيارها لتلبي احتياجات املرأة األنيقة 

التي تس���عى دائما الختيار أفخر وأفخم أنواع القطع املصنعة 
من أقمشة فاخرة ومشغولة باخليوط احلريرية واملرصعة بأحجار 

فاخرة من كريستال وأحجار كرمية.
كل القطع املعروضة نوفرها لك عند الطلب حسب املقاس املناسب 

لك واأللوان األخرى املتوافرة من كل تصميم.
أحلى وأكبر تش���كيلة لألزياء العاملية بن يديك اآلن عند الطلب. 
وأسبوعيا لدينا تشكيلة جديدة من األزياء واالكسسوارات الراقية 
جدا. س���يتم ط���رح موقع خاص الختيار كل م���ا حتتاجن إليه من 
مس���تحضرات جتميل، أزياء، اكسس���وارات وغيرها من الكماليات 

التي تخص املرأة.

تاتـو
الحواجب الطبيعي

تألقي بش���كل جدي���د وناعم في 
هذا املوسم واختاري املميز باملكياج 
الطبيعي والهادئ مع ش���كل جديد 
لرس���مة وش���كل احلواجب لديك. 
موضة هذا العام احلواجب العريضة 
والطويلة نوعا ما. اختاري الشكل 
املالئ���م ملالمح الوجه لديك وأعيدي 
رسم احلاجب من جديد سواء بالتاتو 
املؤقت أو الدائم باللون الذي يتماشى 
مع لون شعرك وبشرتك مع مراعاة 
اختيار الطريقة الصحيحة واملضمونة 
لنوعية املس���تحضر وطريقة عمل 
التاتو دون أي أضرار أو آثار جانبية. 
أنواع متعددة ملستحضرات  فهناك 
التاتو واملادة املس���تخدمة حتى ال 
يتغير الل���ون أو يتبدل بعد فترة، 
فاملادة املستخدمة لتلوين احلاجب 
يجب ان تكون من نوعية عالية لضمان 
أفضل النتائج كذلك طريقة عمل التاتو 
وإعادة رسم احلاجب من جديد البد أن 
تكون دقيقة جدا للحصول على شكل 
مناسب وجميل للعيون. تألقي اآلن 
مع جديدنا في عالم اجلمال والتجميل 
ومس���تحضرات وألوان جديدة من 
العاملية املصنعة  الش���ركات  كبرى 
ملستحضرات املكياج والتاتو بالعالم 
وبألوان مميزة ومضمونة ومن نوعية 
جيدة جدا. كون���ي مميزة في 2010 
بأحلى شكل وإطاللة واختاري اللوك 

اجلديد واملناسب لك.


