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باتافيا. 
  وال تضعي كرمي التســـمير 
الذاتي داخل حمام رطب. امسحي 
الكرمي وأصابعك متشابكة معا، 
حيث ميكن لالصابع املتباعدة 

أن تترك خطوطا خلفها.
  ان نوع كرمي التسمير الذاتي 
الذي تختارينه ميكن أن يساعد 
كذلـــك في منع ظهـــور لونني، 
حيث ان الكرميات أســـهل من 
الرغوة، وننصحك هنا باستخدام 
 Build-a-Tan Gradual Sunless
Tanning Face SPF 15، الـــذي 
يسمح لك باحلصول على اللون 
تدريجيا من خالل استعماله 

عدة مرات.
  تقول جان آرنولد، املؤسسة 
املشتركة ملركز «كرياتيف نايل 
ديزاين» في سان دييغو، عليك 
أوال حتديد ســـبب شحوبها، 
لـــون أظافرك مائال  فاذا كان 

املاســـكارا بحركات  فرشـــات 
ناعمة عند اجلذور، وباإلمكان 
وضـــع القليـــل من البـــودرة، 
علـــى أطـــراف الرمـــوش قبل 
وضع املاسكارا للحصول على 
النتيجة املطلوبة، وممكنايضا 
استخدام املاسكارا الشفافة أوال 
على الرمـــوش للحصول على 
نتيجة مذهلة ولتحديد رسمة 
العني يجب رسمها باآلي الينر 
وممكن أيضا اســـتعمال ظالل 
العيون كبديل لآلي الينر بعد 
ترطيبه ووضعه على اجلفون 
الفرشاة اخلاصة به،  بواسطة 
وال توجـــد قاعدة ثابتة لوضع 
اآلي الينر فبإمكانك وضعه من 

اجلفن العلوي الداخلي باجتاه 
اخلارج او العكس وعليك اختيار 
لون اآلي الينر التي ينسجم مع 
لون بشرتك، فالبشركة السمراء 
ال يناسبها اللون األسود، وإذا 
كانت عيناك صغيرتني وننصح 
بعدم استعمال خط اآلي الينر 
على اجلفن العلوي كله ألنهما 
ستبدوان أصغر، البني من اآلي 
الينر مناسب لصاحبات البشرة 
الفاحتة، أما اللون األخضر فهو 
الفت وعصري، وفي حال كانت 
لديك مناسبة ممكن االستعانة 
بالرمـــوش االصطناعيـــة فهي 
مناســـبة ملاكيـــاج احلفـــالت 

والسهرات. 

 يصعب على الكثيرات وضع 
الرمـــوش االصطناعية إلعطاء 
العينني نظرة جّذابة، فإن كنت 
تودين احلصـــول على رموش 
طويلة، فهناك العديد من أنواع 
املاســـكارا التي تكثف الرموش 
وتزيد من طولها، وإليك خطوات 
ســـريعة متنحك عينيك نظرة 

جذابة وجريئة.
   أوال حتتاجـــني لعاقصـــة 
الرموش ملنحها الكثافة والطول 
ويجب استخدامها على رموش 
نظيفة وبعـــد عقص الرموش 
ضعي املاســـكارا مـــن اجلذور 
صعودا الى األعلى وحتى تبدو 
الرموش أكثـــر كثافة يجب هز 

الى االصفر، فعلى االرجح أن 
هذا نتيجة لوضع ألوان طالء 

داكنة، 
  حيـــث تتكـــون البقع من 
الصبغات التي تظل على الظفر، 
وعدم صبغ االظافر واستخدام 
صاقل االظافر ميكن أن يبعد 
اللون االصفر عن أظافرك، جربي 

.Professional Buffer Block
  ثـــم تأكدي دائما من وضع 
أساســـيـــة حتـــت  طبقـــة 
الطــــالء، للمساعدة على منع 
ظهور البقـــــــع الصفراء في 

املستقبل. 
  اذا كانت أظافرك شـــاحبة 
وخشنة، فاالحتماالت هي أنك 
تعانني من عـــدوى فطريات 
االظافر الشائعة، أو البكتيريا، 
التـــي ميكن أن حتـــول لون 
الى االخضر ومن ثم  االظافر 

الى االزرق. 

 أكثر االخطاء شـــيوعا التي 
النـــاس عند محاولة  يقترفها 
احلصـــول على ملعـــان مزيف 
التسمير  يتضمن وضع كرمي 
الرطبة جدا أو  البشـــرة  على 
اجلافة جدا، وكالهما ميكن أن 
يسبب اخلطوط، خطوة أخرى 
غالبا ما نتخطاها، وهي تقشير 
البشرة أوال حتت ماء بارد، فاملاء 
الساخن يستنزف الرطوبة من 

اجللد. 
  ضعي كرمي جســـم خفيفا 
(جتنبي الكرميات الدهنية) على 
بشرتك، واتركيه بضع دقائق 

حتى يتخلل البشرة. 
 Aloe Cool & Fresh Lotion جربي  

.Vaseline Intensive Care من
  ان قيامك بذلك يؤمن لك سطح 
بشـــرة ناعما ومتساويا»، كما 
توضح ميليندا تينس، خبيرة 
في صالون ومنتجع زانو في 

 لعيون بنظرة جّذابة

 جمالك من رأسك إلى أخمص قدميك

 مع نهاية موسم الشتاء بدأت دور األزياء العاملية تطرح 
تشكيالتها اجلديدة ملوسم الصيف، وأكبر مصممي األزياء 
واالكسســـوارات وحتى األحذية والشنط يتنافسون في 
تقدمي كل ما هو جديد ومميز للمرأة، كل موســـم لتجديد 
إطاللتها ودائما نذكر ان عالـــم األزياء واجلمال هو عالم 
متغير ومتجـــدد، لذا نحرص على تقدمي كل ما هو جديد 
لك سيدتي لتتألقي بإطاللة مختلفة ومميزة تواكبني بها 

املوضة. 

 والصيف دائما يتميز بألوانه الزاهية سواء في املالبس 
أو اإلكسسوارات، اليوم نقدم لك مجموعة من االكسسوارات 
اجلذابة واملميزة بألوانها وتصاميمها لتناسب أزياءك في 

الصيف. 

 أوال تشكيلة متنوعة من العقود والسالسل املزينة باللؤلؤ 
مع اخلرز والشرائط امللونة، مجموعــــة ألوان تعكس 

روح املرح واالنطالق في فصل الصيف، كل األلوان الفرحة 
متوافرة اآلن: األحمر، الوردي، البرتقالي، األصفر، األخضر، 

األزرق، تشكيلة جديدة متوافرة اآلن اختاري ما يناسبك 
منها.

 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

  عن طريق البريد اإللكتروني  smilesalon@hotmil.com ٭
  اخلط الساخن ٩٩٣٢٤٤٢٥ ٭
  twitter-muneeraashour ٭
  facebook-muneera ashour ٭

 ٭  كوني دائما مميزة وجّذابة بإطاللتك معنا.

 للتواصل 
 منيرة عاشور 

 كيف تشعرين بأنك األجمل؟

 برنامج الشعر اجلديد

 هناك نساء يظلمن أنفسهن بااللتزام بنظام غذائي قاس حتى 
تنحف أجسامهن، وهذا ينعكس على احلالة الصحية لهن فيمكن 
أن يصنب بالهزال واإلعياء فقط ليرضني من حولهن وااللتزام 
مبقاييس اجلمال التقليدية. استخدمي الكرميات املصنوعة باملنزل 

أو تناولي أطعمة صحية لتحافظي على جمال بشرتك.
  يجب أن متارســــي الرياضة، وذلك ألنها متنح الشــــخص 
إحساســــا جميال وجتعله يشــــعر بأنه على املسار الصحيح، 
وهذا نوع من أنواع اجلمال، فالرياضة متنحك جســــما جميال 

وصحة قوية.
  ال يعلم الكثير من الناس ان سر اجلمال في االبتسامة، فهي 
مفتاح اجلمال الذي ميكن أن يتحلى به كل شخص دون أن يبذل 
اجلهد أو ينفق املال، واالبتسامة سحر يجعل جميع األشخاص 

في مظهر جميل حتى لو كانوا مشوهي الوجوه.
  جربي أن تبتســــمي في وجهك أوال، وفى وجوه من حولك 
ثانيا، وستجعلني اجلميع يتأثرون بجمالك وينجذبون إليك، 

فاالبتسامة هي أجمل عالمات اجلمال.
  التفــــوق عالمة من عالمات اجلمال الــــذي يلفت انتباه كل 
احمليطني بك، كما مينحك الثقة بالنفس وثقة اآلخرين بك، إنه 
حقا وعن جتربة إحســــاس يجعلك كالطير احمللق في السماء 

من كثرة السعادة والتميز.
  فإذا كنت تتميزين في مجال معني فال تترددي وابذلي جهدك 
حتى تصلي إلى أرقى املراتب وتسعدين نفسك ومن حولك، وعلى 
سبيل املثال إذا كنت حتبني اللغة اإلجنليزية فلماذا ال تكتبني 
املقاالت بها أو تدرســــينها، وإذا كنت حتبني الرياضة فلماذا ال 
تلعبني مباريات أو تشتركني في بطوالت فالتفوق هو اجلمال 
احلقيقي. استهلي يومك كل صباح بنظرة في املرآة تتأملني بها 
قسمات وجهك وتتعجبني من روعة خلق اهللا، وقولي لنفسك: 
أنا جميلة جدا وليس هناك من ميكنه منافســــتي في ذلك، وقد 
يبدو هذا العمل أنانيا بعض الشيء، لكنه سيشعرك بالراحة 

الداخلية واخلارجية معا.
  والتدليل من العوامل التي جتعل الشخص يشعر بأنه جميل 
ألن اجلميل فقط هو من يتم تدليله، فإذا أردت ذلك تستطيعني 

أن تقومي مبا يلي:
 ٭  اشتري لنفسك شيئا جديدا.

 ٭  اذهبي في رحلة ممتعة مع األصدقاء.
 ٭  اقرئي كتابا وتناقشي مع املقربني لك في محتواه.

 ٭  شاهدي فيلما تعشقينه. 
 ٭  اصنعي شيئا ممتعا ال يتضمن مظهرك اخلارجي.

  تقبلي اآلخرين جلوهرهم وليس ملظهرهم، فجمال اجلوهر 
دائم بينما جمال املظهر متغير، فكون الشــــخص يختلف في 
الشكل، أو احلجم، أو اللون عنك، فذلك ال يعني أنه ال يستحق 

أن ميتلك الثقة بالنفس مثلك.
  وعليك أن تشعري من حولك بأنهم يتمتعون باجلمال عن 
طريق إعطائهم األســــباب والبراهني على ذلك، وتأكدي أنك إذا 
فعلت ذلك فستشعرين باجلمال والراحة، وستدركني أن اجلمال 

كثير من حولك وبك أيضا، فهناك حكمة مفادها: 
  «أن فاقد الشيء ال يعطيه»، لكـن عـندما متنحــي هـذا الشيء 

لغيرك فهذا دليل كاف على أنك متلكينه.
  اعلمي عزيزتي املرأة أن الرقة واللطف في التعامل مع الغير 

من أجمل سمات اجلمال التي ال تتغير مبرور الزمن. 

 مع بداية هذا العام كان التجديد والتغيير واآلن نستقبلك 
ســـيدتي بلوك وشـــكل جديد الطاللة مميزة بعام ٢٠١١ مع 
خدمات جديدة وحديثة وخدمات متخصصة، يقدم لك أفضل 
اخلدمات التجميلية، ومن األمور التي ركزنا عليها مع بداية 
هذا العام البحث عن أهم طرق العناية بالشـــعر واالهتمام 
بجماله ولونه ونعومته، لذا نقدم لك اآلن أكبر تشكيلة لأللوان 
اجلديدة لصبغات الشعر من أشهر أفضل املاركات العاملية مع 
مجموعة متكاملة من مستحضرات العناية بالشعر من شامبو 
ـ ماسكـ  كونديشنـ  أنبوالت وغيرها من املستحضرات التي 
تقدم لك أفضل طرق العناية بالشعر ومتنحك شعرا صحيا 
ناعما والمعا كاحلرير. كذلك نقدم عالج الكراتني البرازيلي 
الذي يجدد الشعر ويقضي على التقصف واخلشونة بنسبة 
كبيـــرة أما حمامات الكرمي فأفضل أنواع الكرميات املعاجلة 
للشعر كرميات الكوالجني ـ الســـليكون التي تعيد تغليف 
الشعر بطبقة حماية تعيد لك اجلمال والنعومة، فتحصلني 
على شعر ناعم امللمس يلمع ويبرق من اجللسة األولى، ال 

تترددي في الطلب واالستفسار.

New Style 

 كذلك احللق الذي 
يضفي ملسة األنوثة 

للنساء متوافر 
بأشكال عدة 

وأحجام متنوعة 
وجميعها مزينة 
بأحلى األحجار 

التي تالئم 
العديد من 

األزياء، 
اختاري 

القطع كل 
حسب احتياجاتك 

وعلى حسب أسلوب 
وستايل األزياء لديك، 

للمناسبات 
الرسمية 

والعمل يفضل 
ان يكون احللق 
ناعما وصغير 

احلجم، أما لفترة 
املساء أو للمناسبات 

واحلفالت فيمكن 
اختيار احللق الطويل 
والكبير احلجم خاصة. 


