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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

كوني مميزة بلوك مختلف وخاص بك وأعطي الوقت لنفسك 
للتجديد والتغيير بني فترة وأخرى حتى تعكسي صورة الفتاة 
العصرية األنيقة التي تهتم وتعتني بكل تفاصيل اجلمال واألناقة. 
ومع خدمات س���مايل اجلديدة والتغيير الشامل لصالون سمايل 
ف���ي عام 2010 نقدم لك كل ما حتتاج���ني اليه اآلن لتكوني امرأة 
تشع بالشباب والنضارة، امرأة لها أسلوب وشكل خاص وفريد 
نقدمه لك لتكوني مميزة في ه���ذا العام. األزياء التي نقدمها لك 
أسبوعيا هي أحدث وآخر صيحات املوضة العاملية بالتعاون مع 

أش���هر وأكبر مصممي األزياء في العالم، اختيار القطع جاء بعد 
بحث وتدقيق لنوعية األقمش���ة وشكل التصميم وتنفيذه حتى 
نقدم لك القطع الفاخرة واألنيقة واخلاصة بنا فقط فقطع املالبس 
واألزياء غير متوافرة باألس���واق احمللي���ة وهي قطع يتم طلبها 
وتنفيذها خصوصا لنا لنقدمها لك أنت سيدتي األنيقة لتكوني 
مميزة بإطاللتك وس���تايلك ولتنعمي بلوك خاص ورائع مفعم 
باجلم���ال واألناقة والفخامة، اختاري قطعك األنيقة وال تترددي 

في حجزها اآلن.

أناقتك سر تميزك

عروض خاصة هذا الشهر للجمال
في هذا الشهر ومع التجديد 
الش���امل لصالون  والتغيي���ر 
ل���ك عروضا  »س���مايل« نقدم 
خاصة ومميزة ألفضل اخلدمات 
التي تهتم باجلمال والش���باب. 
ولتتألقي وتتج���ددي نقدم لك 
أفض���ل وأحدث أل����وان التاتو 
الش����فايف(   - )للحواج����ب 
فنعيد رس����م احلاجب لك من 
جديد بش����كل دقيق ومختلف 
يواكب موضة أشكال احلواجب 
هذا املوس���م خاصة انه عادت 
موضة احلواجب العريضة من 
جديد فإن كان شكل احلاجب 
لديك مختلفا وتسعني لزيادة 
طولهما وكثافتهما فأنصحك 
بعم���ل »التاتو« باس���تخدام 
ألوان ذات جودة عالية جدا ال 
تتبدل أو تتغير بعد ش���هور، 
كذلك يفيد رسم الشفايف من 
جديد ونساعدك على تلوينها 
بشكل طبيعي دائم لتحصلي 
علي شفايف وردية اللون جذابة 
بش���كل دائم. أما للبشرة فنقدم 
لك عروض التنظيف الكامل لها 
الطبيعية  وباملواد والكرمي���ات 
التي جتهز لك خصوصا حسب 
نوع وطبيعة البشرة لديك، اآلن 
استفيدي من عروضنا املتنوعة 
هذا الشهر وتألقي بلوك وشكل 
جديد مع خدماتنا اجلديدة والشكل 
اجلديد لصالون سمايل بفريقه 
املتخصص واحملترف والذي 
يقدم لك أفضل اخلدمات ومينحك 

أحلى وأجمل النتائج اآلن.

ركن خاص وجديد
 للعناية باألظافر

لتحافظ���ي عل���ى جمال 
وشباب يديك عليك االهتمام 
بهم���ا والعناي���ة املنتظم���ة 
املنكير  واملستمرة بجلسات 
والبدكير حتى تنعمي بشباب 
ونعومة يديك ولتتألقي بأظافر 
جذاب���ة وجميلة وجلس���ات 
سمايل »سبا منكير وبدكير« 
تقدم لك افضل طرق العناية 
باليدين والقدمني  واالهتمام 
وباستخدام مجموعة العالجات 
اخلاصة بهما مبستحضرات 
تغذي وتعالج كل مش���اكل 
اجلل���د واالظاف���ر لديك، مع 
ركن خاص لط���الء االظافر 
بأحلى األلوان وأروع اشكال 
اناقتك  الرس���ومات اعكسي 
وجمالك وستايلك برسومات 
خاصة بك نقدمها ونوفرها 
ل���ك اآلن على حس���ب لون 
املالب���س واالزياء مع توفير 
التي  جميع األلوان اجلديدة 
تط���رح كل موس���م لتكون 
مواكبة للموضة وجديدها، 
كذلك نوفر لك تش���كيلة من 
االكسسوارات اخلاصة باليدين 
والقدمني »لالظافر اكسسوارات 
مبتكرة لدى صالون سمايل« 

مع مجموعة من املستحضرات والكرميات 
للعناية واالستخدام املنزلي، ال تترددي في 
الزيارة اآلن وتعرفي على الشكل اجلديد 

واخلدم���ات املميزة واجلدي���دة لصالون 
سمايل في عام 2010 وتألقي بلوك خاص 
الس���ابق وكوني متجددة  ومختلف عن 

ومتألقة دائما معنا.


