
تجميلالسبت 13 نوفمبر 2010 16

اختصاصية التجميل عبير: اللوك الوحشي جديد الموسم باأللوان النحاسية 
وقصات الديجراديه تعطي طلة أحلى وإيحاء بكثافة أكثر

صالون »جيتان« إضافة لعالم التجميل بالكويت وخدمات V.I.P بأسعار عادية

حنان عبدالمعبود
إذا كان للجم���ال عنوان فيجب أن يكون 
اسمه »جيتان«، املكان الذي يضم بني جنباته 
كل ما يختص بالعناية بجمال املرأة وإظهارها 

بصورة مشرقة قلبا وقالبا.
»ح���ني تطأ قدم���اك صال���ون »جيتان« 
يأخذك إب���داع التصامي���م والديكورات إلى 
عال���م من الراحة واله���دوء«، بهذه الكلمات 
بدأت اختصاصية التجميل املدير والشريك 
لصالون »جيتان« عبير شيخ سالم، حديثها 
وأكملت »حني قررت وصديقتي فرح القدسي، 
عمل هذا الصالون فكرنا في مكان يضم كل ما 
يهتم بجمال املرأة من جميع االجتاهات وليس 
املكياج والش���عر فقط، فكل صالون ومركز 
عناية بالبشرة يوجد فيه جميع اخلدمات، 
ولكن ما أردنا أن نقدمه ويختلف هو اخلدمة 
الرفيعة »V.I.P« ولكن باألسعار العادية التي 

ليست فيها مغاالة«.
وعن اخلدمات التي تقدم في »جيتان« قالت: 
لدينا »mini spa«نهتم فيه بالعناية باجلسم 

عبر املساج الذي تختلف أنواعه على حسب 
احتياج اجلسم، من استرخاء أو شد للبشرة، 
وعالجات، وتضعيف، عب���ر مواد طبيعية 
100%، كما نقدم بقس���م املانيكير والبديكير 
خدمة spa مانيكير وبديكير، كما اختصصنا 
عروس »جيتان« بغرفة خاصة حتى تتمتع 
بخصوصية جتميلها حتى االنتهاء، إضافة 
إل���ى اخلدمات املعتادة مثل احلمام املغربي، 
والذي نقدم عبره حمام كليوباترا باحلليب 
والعسل، مع آخر صيحات الشعر واملكياج 
التي نواكب فيها املوضة العاملية ولكن مبا 

يالئم كل سيدة.
أم���ا مواكبة املوض���ة العاملي���ة فتقول 
اختصاصية التجمي���ل عبير، من الطبيعي 
أن نواكب املوض���ة العاملية ولكن يجب أن 
تكون مناسبة للوجه الذي نعمل على جتميله، 
فبع���ض من الزبائن لديه���ن مفهوم خاطئ 
للتجميل، ويردن تقليد لوك إحدى النجمات، 
بالرغ���م من أن الزبونة وجهها جميل إال أنه 
ال يناسبها لوك النجمة، وهنا أحاول اقناعها 

ما يناسبها والذي ستبدو فيه أجمل بكثير 
من النجمة التي اختارت اللوك اخلاص بها، 
والتي نحرص على أن تكون مواكبة ألحدث 
صيحات املوضة في األلوان واخلطوط، وكذلك 
األمر بالنس���بة للشعر سواء في التسريحة 
أو القص���ات أو اللون، الذي يجب أن يكون 

مالئما للون البشرة.
وعن أحدث صيحات املوضة في قصات 
الش���عر قالت: »كان الدارج قصات الكاريه 
التي تندرج للطول من األمام، فدخل عليها 
تعديالت فأصبح���ت »ديجراديه « أكثر من 
أعلى لتعطي طلة أحل���ى، وحركة، وإيحاء 
بكثافة أكثر للشعر، أما ألوان املكياج فكانت 
الترابية منها تسود موسم الصيف، خاصة 
أنها تعطي إحساسا بالطبيعة أكثر، ولكن مع 
دخول املوسم اجلديد ترأست األلوان النحاسية 
على املوضة الدارجة، كذلك دخلت احلاجب 
بطلة جديدة حي���ث انتهت موضة الرفيعة 
وحلت مكانها احلواجب العريضة بتلقائية 

والتي تعطي لوك »وحشي«.
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