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يلجــأ الكثير مــن الســيدات بتركيــب الرموش 
الصناعيــة للحصول على مظهر جميل للعني، ألنه 
ال يوجد شيء يعطي العني منظرا جميال وجذابا مثل 
الرمــوش، ولكن الرموش الصناعية ال تعطي العني 
جماال مثل الرموش الطبيعية، ولكي حتصلي على 
رموش طويلة وكثيفة سنقدم لك أفضل الوصفات 

الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها.

الحليب
يحتــوي احلليب على عناصر طبيعية تســاعد 
على تكثيف الشعر بوجه عام، لذلك قومي باستخدام 
احلليب في تطويل وتكثيف الرموش عن طريق بل 
الرموش بقطعة من القطن املغموسة في القليل من 
احلليــب مرتني يوميا لتتمكنــي من احلصول على 

رموش جذابة في وقت قصير.

اللوز
ميكنك اســتخدام اللوز بطريقتني، اما أن تأخذي 
لوزة وحترقيها من رأسها وتضعيها على شكل كحل 
في عينيك هذه العملية ستكثف رموشك، أو باستخدام 
زيت اللــوز قومي بدهن القليل من زيت اللوز على 
رموشك وستحصلني على رموش كثيفة وطويلة.

الشاي األخضر
ضعي الشــاي األخضر البارد على قطنة نظيفة 
وافركيه على رموشــك بهدوء كي ال يدخل الشــاي 

األخضر داخل العني.

زيت الخروع
ضعــي القليل مــن زيت اخلروع علــى الرموش 
مرتني يوميا مع استخدام فرشاة الرموش لتمشيط 

الرموش واحلصول على نتائج رائعة.

Mj3sing @hotmail.com

تألقــي وتميزي 
بكل ما هو 

جديد في عالم 
االزياء والمكياج 
واالكسسوارات 

وكل ما يهم المرأة 
لتكوني مواكبة 

آلخر صيحات 
الموضة في عالم 

الجمال واالناقة.
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للتواصل معنا:

متلك الكثيــرات منا البشــرة النضرة والفاحتة 
واخلالية من البقع بسهولة، بل على اجلميع التقيد 
مبمارسات يومية للعناية بالبشرة وإظهارها بأجمل 

وجه.
يقدم اخلبراء واخصائيو البشــرة واجللد بعض من 

احليل اجلمالية التي تساعد في إخفاء تعب البشرة:

ابتعدي عن الحواجب الرفيعة
قــد تكون هــذه احلواجب انتشــرت قبل فتــرة من الزمن 
ولكنهــا غدت اآلن غير مســتحبة ألنها تغير في شــكل الوجه 
وال تظهر اجلمال احلقيقي للبشرة أيضا. حاولي استخدام زيت 
اخلروع لتزيدي منو حواجبك أو أي مســتحضر آخر قد يوصي 
به طبيب اجللد أو جتدينه في الصيدلية وجتنبي التخفيف الكثير 

من حواجبك حني تنظيفها.

ضعي اللون الزهري الدافئ على شفتيك
حني تختارين قلما أحمر الشفاه، فهذا اللون يضفي نضارة لبشرتك على 

تعداد لونها ويصرف النظر عن أي بثور موجودة على وجهك.

حيل جمالية 
إلخفاء 

إرهاق البشرة

Hands

Care

Beauty

 Makeup Hair

Skin

تعتبر اليدان أحد األجزاء املهمة التي تعكس جمال 
املرأة وتدل على مدى عنايتها بنفســها، وأفضل ما 
يجعل اليدين تشــعان بريقا مميزا وجماال ال مثيل 
لــه هو تطبيق خطوات العنايــة الليلة بهما، لذلك 
نقدم لك وصفة لكرمي سهل التحضير واالستعمال 
للعنايــة الليلية لليدين، حيــث يحتوي على مواد 
فعالة في ترطيب وتنعيم البشرة. إليك التفاصيل:

المكونات: 
٭ ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

٭ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
٭ ملعقة كبيرة زيت سمسم

٭ ملعقة كبيرة زيت لوز
٭ نصف ملعقة كبيرة جلسرين

طريقة التحضير:
٭ يسخن العسل على نار هادئة حتى يصير سائال، 
ثــم يضاف إليه اجللســرين وباقي الزيوت ويقلب 

اخلليط جيدا.
٭ يحفظ في زجاجة.

٭ اســتخدمي الكرمي الــذي صنعته بحيث تقومني 
بتدليك يديك بهذا املزيج كل مســاء، وســتالحظني 

النتيجة بعد أول استعمال له.

يصاب اجلســم في الصيف بفــرط التعرق نتيجة 
للحرارة الشــديدة التي يتعرض لها، ويعتبر احلفاظ 
على الرائحة العطرة خالل الصيف أمر ضروري يواجه 
بعض املصاعب.. ولتتمتعي برائحة زكية وجذابة خالل 
املوسم.. نقدم لك بعض النصائح للحفاظ على رائحتك 

عطرة خالل الصيف..
٭ تخلصي من الشــعر الزائد باجلســم خاصة حتت 
اإلبطــني، وامتنعي عــن تناول األطعمة واملشــروبات 
ذات الرائحة النفاذة، وداومي على االستحمام اليومي.
٭ اختاري عطرا مناسبا لك ومتالئما مع شخصيتك، 
ويفضل اختيار العطور خفيفة الرائحة خالل الصيف.
٭ متعي جســمك بأكبــر قدر من العطــور عن طريق 
استخدام اللوشــن واملرطب من نفس نوع العطر إلى 

جانب العطر أيضا.
٭ تعتبــر مواضع النبض أفضل املناطق في اجلســم 
لوضع العطر بســبب حرارتها العالية، وهذه املناطق 
هي خلف األذن وعند ثنيــة املرفقني والركبتني وعلى 

معصم اليد، واستخدمي مزيل العرق حتت اإلبط.
٭ جتنبي رش العطــر على عنقك خالل الصيف، ألن 
اإلفــرازات على العنق تكثر بفعل احلــرارة.. بإمكانك 

االكتفاء بوضع العطر في أماكن النبض.
نفذي هذه النصائح لتتمتعي برائحة عطرة خالل 

الصيف.

٭ تعمد الكثير من النساء الستعمال مواد 
التجميــل لتبدو أجمل وأبهــى، كما انها تبذل 
الوقت واجلهد الكثير باإلضافة الى انفاق املال 
في سبيل ذلك، فمواد التجميل اجليدة غالية 
الثمن، ولكنها قد تقترف بعض األخطاء التي 
تؤدي ســلبا في انطباع الرجل عنها، تعرفي 

أهم هذه األخطاء لتتجنبيها.

٭ سماكة كرمي األساس: لن يعجب الرجل 
ابدا وضعك أطنان كرمي األســاس على وجهك 
إلخفــاء الشــوائب فيها، ألنــه ال يريدك لعبة 
بالســتيكية ذات بشرة نقية بحتة، كون هذه 
اخلطوة قد تشعره بعدم طبيعيتك وعفويتك، 
ولن يتفهم حاجتك إلى استعمال الكمية الكبيرة 

من هذا املستحضر. 

٭ حيــل اصطناعيــة جتميليــة: ال تظني 
أنه ســيالحظ رموشك املستعارة، أو أظافرك 
االصطناعيــة، فالرجل بطبعــه ال يحب هذه 
احليل، وقد ال يالحظها، لذا اســتعمليها أكثر 
عند احلاجة وفي مناسبات خاصة، وال تعتقدي 
أن وجودها حاجة لتبقي جميلة في عينيه. 

٭ ألوان املاكياج القوية: سواء كان في ظالل 
العيون أو أحمر الشفاه، فهو ال يحبذ األلوان 
الالفتة للنظر، حتى ولو كانت في قلب صيحات 
املوضة الرائجة، وحتى مكياج السموكي الذي 
جتدينــه من أهــم األســاليب لتجميل عينيك 
وتكبيرهما، لن يجده أمرا مستساغا، وسيفضل 

عليك املاكياج اخلفيف. 

٭ املبالغة في وضع العطور القوية: يهوى 
الرجل الرائحة العطرة اخلفيفة أكثر من القوية 
واملزعجة، فهو يحب أن تبقي في عينيه طفلة 
برائحة منعشة، ويشعر بأن العطر ذا النفحات 
القويــة هو حكــر عليه فقــط، ولعله يفضل 
اســتعمالك الكرميات املعطرة أكثر من العطر 

نفسه.

٭ حافظــي على جمالك بطبيعته، واعلمي 
أن رجلك أحبك كما أنت ال للمكياج املؤقت وال 
اجلمال اخلداع، حافظي على طبيعتك وكوني 

له كما أحبك.

روتني طبيعي للعناية باليدين 
في الليل

نصائح للحفاظ على رائحتك 
عطرة خالل فصل الصيف

أفضل الوصفات الطبيعية 
لتطويل الرموش وتكثيفها

احذري أخطاء 
املاكياج الشائعة

الشــعر مثلــه مثــل أي 
عضو من أعضاء اجلســم 
يحتاج إلى الغذاء املتوازن 
في عناصره املختلفة ويوجد 
بعض العناصــر الغذائية التي 
لها أهمية خاصة لصحة ومتانة 
وجمــال الشــعر ونقــص هــذه 
العناصر يسبب مشاكل عديدة 
للشــعر. لذا ندعوك إلى جتنب 
أربــع أطعمــة تســبب اجلفاف 
واخلشونة للشعر وتضره، وهي:

السكر
ابتعدي عن تناول الســكر 
واحللويــات، فهي تعمل على 
امتصاص البروتني الضروري 
لبناء شــعر حيوي كما يقلل 
 »E« مــن مســتوى ڤيتامــني
الذي يحتاجه بشدة، لكن هذا 
ال يعني بالطبــع أن تقاطعي 
الســكر متاما، بل فقط عليك 

احلد من تناوله أو اســتبداله 
مبصــادر الســكر الطبيعيــة 

كالفاكهة واخلضار.

الملح
إضافة امللح لألطعمة مينحها 
مذاقا لذيذا، ولكن البد من االعتدال 
في تناوله على الرغم من الطعم 
الرائــع الذي يضيفــه لألطعمة 
املتنوعة، فقد أثبتت الدراســات 
أن الصوديــوم الزائد يتســبب 
في تســاقط الشعر وأذيته، فإذا 
أردت احملافظة على صحة شعرك 
وجسمك ابتعدي عن تناول امللح 

بكثرة.

الدقيق األبيض
تتجنب العديد من الســيدات 
الغنيــة  األطعمــة  تنــاول 
بالكربوهيــدرات ولكــن ليــس 
ألنهن يقلقن على صحة شعرهن 

وحسب، بل من أجل عدم زيادة 
الــوزن أيضــا، أو مــن أجل آالم 
املفاصــل، لكن ما ال تعرفونه أن 
األطعمة النشــوية تتســبب في 
تســاقط الشــعر وجعلــه يبدو 
رقيقا وهشا، فإذا كنت من محبي 
املكرونة واخلبز والكعك وغيرها 
من النشويات عليك إعادة النظر 
في استهالكها بكثرة من أجل أن 

متتلكي شعرا جميال ومتميزا.

المشروبات الغازية
يصعب على الكثيرين التخلي 
عن الصودا، وخاصة مع وجبة 
الغذاء، حيث يعتبرونها عنصرا 
أساسيا في وجبة غذائهم لكن إذا 
ما توقفنا قليال لننظر ســنرى 
أن الصــودا حتتــوى على كمية 
من الســكر املصنــع واحملليات 
الصناعية التي تساهم في جفاف 

شعرك وهشاشته وتدميره.

جتنبي أطعمة تسبب 
جفاف وخشونة الشعر


