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كون���ي دائما مواكبة لكل ما ه���و جديد في عالم املوضة 
لتكوني مميزة ومتألقة بإطاللة خاصة ال مثيل لها، ومن خالل 
هذه الصفحة سنوفر لك احدث خطوط املوضة لكل موسم، 
وجدي���د عالم اجلمال والتجميل م���ن خالل جديد الكرميات 

واملستحضرات التجميلي���ة ايضا.
وكل القط��ع واالزياء متوافرة لك س���يدتي اجلميلة عند 
الطلب وبإمكانك التواصل معنا عن طريق رقم الهاتف اخلاص 
للرد على كل استفساراتكم وطلباتكم، جديد األزياء الفساتني 
امللونة برسومات ونقشات جذابة ومميزة وبأقمشة قطنية 
ناعمة وباردة مناسبة لفصل الصيف بأجوائه احلادة وموضة 
هذا املوسم الفس���اتني ما بني الطويلة او القصيرة بقصات 
متنوعة يغلب عليها القصة الواسعة لتسهيل حركة السيدة 
خاصة في فت���رة النهار وأوقات العم���ل، األلوان زاهية مع 

األقمشة القطنية الشيفون واحلراير.

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 99324425 ٭
twitter-muneeraashour ٭
facebook-muneera ashour ٭

كوني دائما مميزة وجّذابة بإطاللتك معنا.  ٭

للتواصل
منيرة عاشور

كيف تختارين خصالت الشعر اإلضافية؟

حرارة مرتفعة.
أما عن طريق���ة تثبيت هذه 
اخلص���الت، فهناك 4 أس���اليب 
لوصلها بالش���عر، غير دائمة: 
الت���ي توضع بواس���طة  وهي 
املالقط الصغيرة داخل الش���عر 
في اجلهة اخللفية، وهي طريقة 
س���هلة وبإمكان امل���رأة فصلها 
عنه في أي وقت، وتوصل عبر 
3 طرق مختلفة، كأن تركب بني 
خصالت الش���عر بواسطة قطع 
بالستيكية دائرية صغيرة جدا 
ثم تثبت مبكبس خاص، أو أن 
تعقد بخصالت الشعر الداخلية 

ثم تخاط لتثبيتها أكثر.
اخليار الثالث يتعلق بالوصلة 
الثابت���ة، وهي لصق اخلصالت 
منفردة بالشعر بواسطة الصق 
خاص، ويحتاج الشعر في هذه 
احلالة ب���ني 200 و400 خصلة 

بحسب كثافته وطوله.
وف���ي ح���االت اخلص���الت 
اإلضافية الدائم���ة، ينصح بأن 
تلجأ املرأة إلى مصفف الش���عر 
بعد شهرين ونصف الشهر تقريبا 
لفكها وتنظيف أطرافها واملساحة 
الت���ي ثبتت فيها ليتم فيما بعد 

إعادة تركيبها.
وأيضا، ف���إن كل من تعاني 
مشكلة الشعر اخلفيف في منطقة 

الغرة وعلى اجلانبني.

واألفراح، حيث يتطلب الشعر 
كثافة ليأتي مظهر التس���ريحة 
موفقا. اما عن أنواع اخلصالت 
املوجودة في األس���واق وكيفية 
اختي���ار األفضل منها الس���يما 
الطبيعية من الصناعية، فتقع 
هذه املهمة بالدرجة األولى على 
مصفف الشعر الذي يستطيع من 
خالل خبرته التمييز بني الشعر 
الطبيعي والشعر الصناعي، وأبرز 
هذه اإلشارات التي تستطيع املرأة 
التأك���د منها أيض���ا هي أطراف 
الشعر التي تكون عادة مقصفة، 
إذ ال ميكن ألي ش���عر مهما كان 
صحيا إال أن يشوب أطرافه القليل 
من التقصف، كذلك مراقبة كثافة 
الشعر من األعلى إلى األسفل، ألن 
الشعرة الطبيعية تكون سميكة 
إلى حد ما ف���ي األعلى ورقيقة 
في األس���فل، على عكس الشعر 
الصناعي الذي تتوحد سماكته 

بطول الشعرة. 
كما أن هناك نوعا من خصالت 
الشعر املتوافرة في األسواق تشبه 
في مظهرها كثيرا الشعر الطبيعي 
وتعرف ب� »الش���عر اإلسباني« 
أي ذلك املصنوع في إس���بانيا 
وميكن التعامل معه مثل الشعر 
الطبيعي، على عكس أنواع الشعر 
الصناعي األخرى أي البالستيكية 
التي حتترق إذا تعرضت لدرجة 

الش���عر تاج امل���رأة ونصف 
جمالها، مقولة متداولة وقدمية 
لكنها صحيحة، لهذا ليس غريبا 
أن تعتز به املرأة إذا كان صحيا، 
إذا  وتصاب بحالة من اإلحباط 

تعرض ألي مشاكل.
من بني املشكالت التي تخافها 
التقصف أو  وتعانيها عموم���ا 
التساقط، ألسباب قد تكون بسبب 
تغير أحوال الطقس فقط، أو تغير 

الهرمونات. 
لكنها في كل احلاالت تصاب 
بحال���ة من االكتئ���اب والرعب، 
البح���ث عن حل  لتب���دأ رحلة 
بديل وعملي يعيد لرأسها تاجه 
املتألق، وبأسرع طريقة. ويكون 
احلل السريع في خصالت الشعر 
اإلضافي���ة، وهو حل ينصح به 
اختصاصي الش���عر وخبراؤه، 
مؤكدا ع���دم تأثيره على صحة 
الش���عر، إذا عرفت املرأة كيفية 
التعام��ل معه واتبعت نصيحة 

املصفف. 
واخلصالت اإلضافية موضة 
تغذي رغبة ذوات الشعر القصير، 
م���ن الفتيات اللوات���ي يفضلن 
تغيير إطاللتهن دائما وال يطقن 
االنتظ���ار طويال حت���ى يطول 
ش���عرهن بطريقة طبيعية.  أما 
أكثر احلاالت التي تستخدم فيها 
اخلصالت اإلضافية فهي املناسبات 

البوتكس ليس لعبة

في زمن يحتفل بالشباب ويبجله، أصبحت التجاعيد 
كابوس���ا يؤرق املرأة والرجل على حد سواء، ولو بنسب 

مختلفة، كما يؤثر سلبيا على نفسياتهم. 
فهذه التجاعيد التي تظهر عادة لدى من جتاوزت أعمارهم 
األربعني وما فوق، قد تكون أيضا سببا في تغيير مالمح 
من ال تتجاوز س���نهم الثالثني إذا داهمت أماكن معينة من 
الوجه.  وملواجهة هذه التغيرات واستدراك األمر قبل فوات 
األوان أصبحت حقن ال� »بوتوكس« الوس���يلة الوحيدة 
القادرة على التخفيف منها، شرط استعمالها في األماكن 
احملددة واملنصوح بها، واألهم االعتماد على طرق وتقنيات 
طبية تعطي النتيجة املطلوبة بعيدا عن اآلثار الس���لبية 

التي تنتج عن أي خطأ.
البوتوكس هو تلك املادة التي عرفت منذ 40 سنة، وصارت 
تس���تعمل منذ نحو 20 سنة للتخفيف من التجاعيد التي 
تظهر حول العينني وعلى اجلبني من خالل حقن تس���اعد 
على تقلص العضالت، واليزال إطار اس���تخدامها يتوسع 
يوما بعد يوم ليشمل أماكن أخرى قد تشوهها التجاعيد، 
إضافة إلى حل مش���كالت أخرى جتميلية وصحية. وبعد 
العينني واجلبني، التقنيات اجلديدة أدخلت ال� »بوتوكس« 
في عالج مشكالت بسيطة أخرى ولكنها تترك آثارا مهمة 
على مالمح الوج���ه إذا لم تعالج، كتل���ك التجاعيد التي 
تظهر في أي س���ن عند الضح���ك أو العبوس، إضافة إلى 
تلك املوجودة حتت العينني وفوق الرموش أو عند زاوية 
العني، وتبدو العني في هذه احلالة وكأنها مغمضة، والوجه 
يبدو حزينا. وهذا يؤثر على النفسية وعلى وضوح النظر 

في الوقت ذاته. 
ونشير أيضا إلى تلك التي تظهر فوق الفم وعلى الذقن 

والرقبة بشكل خاص. 
جتدر اإلشارة إلى أن البوتوكس دخل على خط جتميلي 
آخر، حيث أصبح يس���تعمل لتقلي���ص فتحات األنف أو 

رفعه قليال.
عملية قد تكون بس���يطة في بع���ض احلاالت، وبديلة 
لعملي���ات اجلراحة التجميلية، مع اختالف واحد وهو أن 
مفعول البوتوكس ال يبقى أكثر من 6 أشهر فيما العملية 

التجميلية إذا جنحت تبقى أطول.

Fashion News

1 ـ ال تدعي أظافرك تالمس )قصدا أو عرضيا( أي شيء ملدة ساعة 
على األقل، تالفيا لتخريب أو خدش ما تعبت وما صرفت من وقت 

ومال لتطبيقه.

2 ـ إذا حدث وتسرب الطالء إلى خرج حدود الظفر، فال تقلقي، خذي 
عود اخلشب اخلاص، من دون قطن في طرفه، )ال تستعملي العود 
 Le القطني لهذه الغاية(، اغمري طرف العود بالسائل املذيب للطالء

dissolvent واعملي على رفع الطالء املتسرب خارج حدود الظفر.
3 ـ ال تتركي قارورة الطالء مفتوحة لفترة طويلة واحفظيها دائما 

عمودية.
4 ـ احرصي على أن يبقى عنق القنينة نظيفا من الطالء لتسهيل 

فتحها في املرة القادمة.
5 ـ عند رفع فرشاة الطالء من الزجاجة فال متسحي الزيادة على 

فوهتها أو على عنقها بل في داخلها.
6 ـ ال تقلبي الفرشاة رأسا على عقب بحيث ينساب الطالء إلى داخل 

السدادة فيجف عليها ومينعها من إقفال الزجاجة بشكل محكم.
7 ـ ميكنك ابتكار لون خاص بوضع طبقتني من لونني مختلفني، 

الواحدة فوق األخرى، انتظري وقتا كافيا ما بني اللونني: هذا يساعد 
على ثبات اللون.

نصائح عامة:

٭ ينصح بعدم استخدام االظافر الصناعية النها تضعف الطبيعية 
وجتعلها عرضة للتشقق بل واالصابة ببعض الفطريات. ومبا أنها 

ستستغرق وقتا طويال حتى تستعيد قوتها وترجع الى حالتها 
الطبيعية، ينصح باستخدام املقويات التي تكون ضمن محتواها 

البروتينات حيث تعطي نتائج جيدة.
٭ عدم استخدام اظافرك في فك االربطة أو أي عقدة.

٭ فتح باب السيارة باستخدام جانب األظافر وليس مقدمتها.
٭ استخدام قلم عند طلب رقم تلفون من القرص املستدير.
٭ استخدام السكني أو املوس في فتح العلب وليس الظفر.

٭ جتد االظافر مشكلة تؤرق من يستخدمون اآللة الكاتبة أو 
الكمبيوتر فعليك باستخدام باطن االصبع في الكتابة.

٭ لبس القفازات املطاطية عند القيام باألعمال املنازلية ويجب 
تنظيف االظافر قبل لبس القفازات.

٭ عدم التقاط العمالت من على االسطح لكن عليك بتحريكها من 
أعلى السطح اوال باليد.

نصائح خاصة بتطبيق  طالء األظافر


