
االثنين
20  سبتمبر  2010

25
مرآة جمالك

كوني دائما متجددة ومتألقة مع كل ما هو جديد لدينا في عالم اجلمال واألزياء واألناقة.
 واآلن من خالل املوقع اإللكتروني تابعي واختاري كل ما هو جديد

 في عالم املوضة والتجميل وال تترددي في االستفسار والتواصل معنا
smilesalon@hotmil.com عن طريق البريد اإللكتروني 

 أو اخلط الساخن 99324425
كوني دائما مميزة وجّذابة بإطاللتك معنا.

إعداد: منيرة عاشور

اكسس���وارات عصرية ومميزة بأش���كالها اجلذابة 
وألوانه���ا املناس���بة لفص���ل الصيف، احلى اش���كال 
االكسس���وارات، كل ما حتتاجني اليه من اكسسوارات 
نوفرها لك اآلن من حلق � اس���اور � سالسل وعقود � 
خوامت وحتى اكسسوارات املوبايل مع شنط صغيرة 
خاصة بجهازك مع شنط صغيرة اخرى مناسبة حلفظ 

املكياج ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وهي 
مفيدة لك خاصة في اوقات الس���فر، وايضا نوفر لك 
مجموعة متكاملة لفراشي املكياج ذات اجلودة العالية 
لتنفيذ املكياج بشكل كامل ودقيق، االكسسوارات متوافرة 
بأشكال والوان جميلة جدا ومت اختيارها بدقة لتكتمل 
اناقتك واطاللتك ولتضيفي ملسة خاصة بك الزيائك هذا 

املوسم، كذلك من االكسسوارات التي تبرز هذا الصيف 
ايشاربات الشيفون املطبوعة بأحلى الصور واالشكال 
وهناك ايشاربات متوافرة مع الشنط بنفس االشكال 
والرسومات انطلقي هذا الصيف بأحلى لوك وكوني 
مميزة بأناقتك وحت���ى تكتمل االناقة البد من اختيار 

االكسسوار املناسب واملكمل الزيائك.

لحماية الشعر المصبوغ
من طرق العناية بش����عرك املصبوغ وحمايته 

ما يلي:
� قص اطرافه.

� انتقاء الش����امبو الذي يالئم طبيعته ويؤمن 
متطلباته وينظفه من االوساخ والتراكمات.

� اعادة الرطوبة اليه عن طريق استخدام املرطب 
املناسب.

� جتنب قدر االمكان تعريض الش����عر الشعة 
الشمس املضرة من دون استخدام واق.

� استخدام مستحضر Leave - in Conditioner اذا 
كنت عازمة على القيام بنشاطات خارجية طويلة 
اذ يؤمن لك احلماية الالزمة، عمل برنامج اسبوعي 
بجلس����ات الكرمي املغذي وامللطف للشعر، واآلن 
نوفر لك افضل انواع الكرميات التي تعيد احليوية 
والصحة واجلمال لشعرك املصبوغ والتالف من 

كثرة الصبغات.

للتخلص من بقع اللون على شعرك

حتبني تغيير لون شعرك لكنك تواجهني صعوبات 
في مواجهة البقع اللوني����ة عن صدغيك، ميكنك 

ش����راء تركيبة خاصة الزالة البقع من صالونات 
التجمي����ل او وضع طبقة رقيقة من الفازلني على 
حدود منابت الش����عر في وجه����ك ملنع ان يتبقع، 
رغم حمايتك لبشرتك بالفازلني جتنبي اي طارئ 
قد يحدث واستعملي معجون االسنان الزالة بقع 
صبغات الشعر فلن يخذلك ابدا، فحني تكون مزيالت 
البقع الناجتة عن صبغات الشعر مؤذية لبعض 
انواع البشرات يبقى معجون االسنان هو االفضل 
الحتوائه على مواد كاش����طة غير مؤذية، ضعي 
كمية صغيرة من معجون االس����نان على اصبعك 
وافركيها على بشرتك املتسخة ثم اغسليها مباء 
بارد، كرري العملية لتحصلي على نتائج باهرة، 
هذا في حال كنت مضطرة الى صبغ الش����عر في 
املنزل فقد اخت����رت لك افضل ان����واع الصبغات 
 وتنفيذه����ا بالطريقة الصحيحة والس����ليمة مع 
اختيار االلوان املناسبة لك واملواكبة آلخر صيحات 
موضة الوان الشعر التي طرحتها اكبر الشركات 
العاملية املتخصصة به����ذا اجلانب، اآلن توفر لك 
افضل انواع الصبغات التي متنحك لونا للشعر 

غاية في اجلمال واجلاذبية.

عنايتك باألظافر تعكس أنوثتك
ال يخفى عل���ى أي امرأة أهمية األظافر، فهي من العناصر 
املهمة التي تعكس أنوثتها وأناقتها، خصوصا أن الكثير من 
الرجال يعتبرون مظهر املرأة الصحي واألنيق دليال على مدى 

أنوثتها ونعومتها، وأيضا اهتمامها بصحتها.
لكل هذه األسباب وغيرها، حتتاج األظافر إلى عناية صحية 
سواء في الصيف أو الش���تاء، مع اختالف ألوان الطالء وما 

شابهها من مكياج فقط.
وتبقى عملية العناية الصحية هي األهم هنا، بصرف النظر 
عما إذا كانت املرأة تفضل تلوينها أو إبقاءها على طبيعتها.

في هذا اإلطار، متيز املتخصصات في التجميل بني مشكالت 
عدة قد تعانيها األظافر، وحتتاج كلها إلى عالج خاص بحسب 

درجة املشكلة.
وفي حني يشار إلى أن بعضها يتطلب عناية خاصة على 
أيدي متخصصني وأطباء، كالضعيفة واملتكسرة وتلك التي 
تعاني الفطريات، فهي ال حتتاج إال إلى عناية بسيطة ترتكز 

على تقليم األظافر وإزالة اجللد الزائد.

وعلى املرأة أن تنتبه كثيرا إلى خطوات هذه العملية، فهي 
وإن كانت سهلة تبقى دقيقة، والسيما فيما يتعلق بالتخلص 
من الطبقة اجللدية الزائدة على أطراف األظافر، ألنها عملية 

تؤذي الظفر إذا متت بشكل دائم وغير صحيح.
لهذا يفضل قدر اإلم����كان االكتفاء بإزالة ما هو بارز منها 
فقط، وع����دم ترك تلك املنطقة عاري����ة ألنها تصبح عرضة 

لاللتهاب وامليكروبات.
ط����ول األظافر املبالغ فيه ال يعتب����ر أنيقا أو الئقا، فضال 
ع����ن أنه يؤثر س����لبا على صحتها، له����ذا يفضل أال يتعدى 
طولها س����نتيمترا واحدا، أما إذا كانت املرأة تعاني من عدم 
منو أظفارها بشكل طبيعي، فبإمكانها االستعانة مبا يسمى 
باألظاف����ر الصناعية، وهي تلصق ف����وق األظافر الطبيعية 
ب����� »جيل« أو »أكريليك« مع العل����م أن األول صحي، ويبدو 
مظهره طبيعيا على عكس الثاني. وفي املقابل، هذه العملية 
ينصح����ون بتجنبها اال على يد خبيرات متخصصات وعلى 

قدر من اخلبرة والدراية.

إكسسوارات روعة ال تطوفچ


