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للتواصل معنا:

تألقــي ومتيزي 
بكل ما هو جديد في 
عالم االزياء واملكياج 
واالكسسوارات وكل 
ما يهم املرأة لتكوني 
آلخــر  مواكبــة 
صيحــات املوضة 
فــي عالــم اجلمال 

واالناقة.
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سر جمال كليوباترا

يقضي معظم األشــخاص 
فــي فصــل الصيــف أوقاتــا 
ممتعــة بعيدة عــن ضغوط 
العمل واحلياة، فيسافرون إلى 
أماكن مختلفــة أو يتنزهون 
علــى شــواطئ البحــار وفي 
احلدائق اخلالبة ويعيشــون 
الســهرات الصيفيــة الرائعة 
ليحصلوا على أكبر قسط من 
الراحة واالسترخاء املهمني في 
الترويح عن متاعب اجلســم 
التي تعرض لها خالل السنة، 
لكن املشكلة أن هذه النشاطات 
قد تنتج عنها هاالت ســوداء 
حول العني بســبب السهر أو 
قيادة السيارة لفترات طويلة.. 
لذلك نقدم لك بعض النصائح 
واحليــل التي ميكنك اللجوء 
إليها إلبقاء عينيك مفتوحتني 
ومشــرقتني، بعد قضاء ليلة 
جميلة خــارج املنزل، وإليك 

احلمــام –بعــد االســتحمام- 
واتركيهمــا لفترة حتى تنتهي 
من ارتــداء مالبســك، وبعدها 
بخمس دقائق ستكتشــفني أن 

االنتفاخ قد انتهى متاما.
٭ اســتخدمي كرميــا يحتوي 
 ،K علــى الكافيــني أو ڤيتامني
فهما قادران على تقوية األوعية 

الدموية، وتقليل االنتفاخ.
٭ استخدمي الكرميات املرطبة 
اخلفيفة، ألنها ستعمل على إزالة 
انتفــاخ العينــني أثنــاء النوم 

بالترطيب الذي حتققه.
٭ نفذي بعض احليل باملكياج 
كأن تخططي عينيك من الداخل 
بقلم حتديد باللون البيج، فهو 
يضــيء بياض عينيك بشــكل 

طبيعي جدا.
طبقي هذه اخلطوات البسيطة 
لتتخلصــي من إرهاق العينني 

وانتفاخهما..

كليوباترا ملكة النيل بسحر 
جمالها املذهل واملثير لإلعجاب، 
حيث كانت تســتخدم في ذلك 
العديد من الوصفات التي أسرت 
بها قلوب من حولها رجاال كانوا 

أو نساء.
وعلى الرغم من فقدان الكثير 
من هذه الطرق والوصفات، إال أن 
البعض منها مازال في متناول 

أيدينا حتى اآلن.
ومما يدعو للدهشة أن تلك 
الوصفــات لم تكــن نتاج فكر 
أو اختراع فرعونــي قدمي، بل 
هي خليط ممزوج بالقليل من 
العناصر الطبيعية الســاحرة 

ذات التأثير الفعال.
وبطبيعة احلــال لم تظهر 
أي آثار جانبية لتلك العناصر، 
ولكنهــا جعلــت من البشــرة 
والشــعر أكثر بريقــا وملعانا. 
واآلن ما هي وصفات كيليوباترا 
املذهلة؟ دعونا نلقي نظرة على 
واحــدة منها أال وهي: العســل 
وحّمــام احلليــب.. تعمل تلك 
الوصفة على انتعاش البشرة 
الناعمة وتغذيتها ونضارتها، 
وللحصول على ذلك احلمام يتم 
مزج نصــف كوب من احلليب 
الســميك مع نصــف كوب من 
العســل، علــى أن يتــم إضافة 
ملعقتــني صغيرتــني من زيت 
اجلوجوبا إلــى املزيج وصبه 
في حوض االســتحمام املليء 
باملاء الفاتر والبقاء به ملدة 15 

دقيقة.
ويحتــوي احلليــب علــى 
حمــض الالكتيك الــذي يعمل 
على تقشير اخلاليا امليتة، في 
حني اكتمال العسل بالڤيتامينات 
التــي تغذي نســيج البشــرة 
واخلصائص األخرى املضادة 

للبكتيريا.
وعند استخدام تلك الوصفة 
مع بشرتك، ستتمتعني بالعديد 
مــن الفوائــد املغذية لنســيج 

وعند غسل الوجه به وشطفه 
باملاء الدافئ، تقوم أحماض األلفا 
هيدروكسيد بتنظيف البشرة 

وتنعيمها.
شــيء آخر قــد تتعرض له 
السيدات مع التقدم في السن، أال 
وهو ظهور التجاعيد وخطوط 
الوجه، فاآلن ميكنك العثور على 
العديد مــن الكرميات املضادة 
للشيخوخة باألسواق، ولكنك 
قــد ترغبني فــي جتربة بعض 
وصفــات كيليوباتــرا في ذلك 

األمر.
نعود مرة أخرى إلى وصفة 
احلليب والعســل، فقط قومي 
مبــزج القليل من العســل مع 
احلليــب منــزوع الدســم ثــم 
إضافة هالم األلوفيرا وحفظه 

في الثالجة.
وباستخدام قطعة من القطن، 
قومي بوضعه صباحا ومساء، 
وغسله بعد مرور نصف ساعة 
تقريبا، فال شــيء سيسهم في 
إعــادة جتديــد خاليا بشــرتك 
واختفــاء التجاعيــد بهــا، عدا 
ذلك املزيج الساحر من املكونات 

الطبيعية.
واحدة أخــرى من وصفات 
كيليوباتــرا للجمــال أال وهي 
حمام الطني، حيث كانت تصنع 
ذلــك احلمام من الطني املأخوذ 
من البحر امليت، حيث اشــتهر 
باحتوائه بوفــرة على املعادن 
التي تغذي البشرة وتنشطها 
وتسهم في نعومتها وبريقها.

واشــتملت أيضا مياه ذلك 
البحــر على العديد من الفوائد 
ســبب  كان  وهــذا  الطبيــة، 
اســتخدامه فــي عــالج بعض 
احلــاالت الصحيــة كالتهــاب 
املفاصــل وأمــراض اجلهــاز 

التنفسي.
تعتبــره  أن  عجــب  فــال 
كيليوباترا واحدا من أفضل طرق 
اجلمال، مع سفرها الطويل إليه 

للحصول على فوائده اجلمة.

البشرة، حيث تعد نظافة الوجه 
من األمور املهمة للغاية وذلك 
ألنه مع انســداد مسام البشرة 
باألتربة والقاذورات، يفقد اجللد 
صحته ونضارته مع بدء ظهور 

الرؤوس السوداء به.
وغالبا مــا تكون البشــرة 
الدهنية هي الســبب في ذلك، 
ومن ثم فإن تنظيف البشــرة 
يضمن لك انتعاشــها وبريقها 

دائما.
ومــن ناحية أخــرى هناك 
واحدة من وصفات كيليوباترا 
املذهلة للجمال أال وهي استخدام 
مخيض اللنب، وهو ما يتبقى من 
محتويات ومكونات اللنب بعد 
نزع القشدة عنه لصناعة الزبد، 

التفاصيل:
٭ هدئي أعصابك، واستخدمي 
املستحضرات املتخصصة في 
عالج االنتفاخ والتي حتصلني 
عليهــا مــن الصيدليــات، أو 
اصنعي أقنعة صغيرة حول 
عينيــك، مبجرد خروجك من 

كيف حتافظني على شعرك؟

أسباب تساقط الشعر

حب الشباب على اجلسم.. 
كيف تتخلصني منه؟

قولي وداعًا للبقع البنية
على وجهك

هل تودين معرفة كيف حتافظني على ملعان شــعرك؟ 
هل تريدين أن ينمو شعرك بسرعة؟ هل ترغبني في معرفة 
كيــف حتافظني على نعومة شــعرك؟ هل تريدين حماية 
شــعرك من التلف والتقصف والتكســر والتساقط؟ انها 

خطوات بسيطة نقدمها لك فيما يلي:
٭ أزيلــي األطــراف املتقصفة من شــعرك: اجعلي اليوم 
بداية جديدة لشــعرك وانطلقي إلزالة األطراف املتقصفة 

والباهتة من شعرك ليبدأ من هنا برنامج عنايتك به.
٭ استعملي زيت حبة البركة السوداء يوما بعد يوم: دلكي 
فروة رأســك بزيت حبة البركة الســوداء الذي حتصلني 
عليه من العطار، وغطي شــعرك ملدة ســاعة واحدة على 

األقل قبل االستحمام.
٭ استخدمي حمام زيت أو بلسما مناسبا لنوعية شعرك: 
عندما تغسلني شعرك استخدمي حمام الزيت أو البلسم 
في كل مرة تغسلينه بها، بحيث تغسلني شعرك بالشامبو 
املناسب كالعادة ثم تشطفينه جيدا باملاء الدافئ، وتضعني 
البلســم أو حمام الزيت على الشــعر بعيدا عن اجلذور، 
واسحبيه إلى األطراف بيديك وكأنك تسريحنه باملشط، 
ثم تتركينه على شعرك الرطب ملدة 5 دقائق ثم تشطفينه 

مباء دافئ فقط.
٭ عاجلي التشابكات في شعرك: عندما جتففني شعرك أو 
تســريحنه باستخدام املشط أو الفرشاة جتنبي التعامل 
بعنف مع التشــابكات ألن ذلك يــؤدي إلى قص جزء من 
الشعرة وتقصفها وبالتالي إتالفها، لذلك عندما تواجهني 
التشــابكات عليك وضع القليل مــن أي زيت متوافر في 
املنزل مثل زيت الزيتون وحل هذا التشابك رويدا رويدا 

بواسطة أصابع اليد.
٭ قللي من عدد مرات تلوين الشعر:

٭ اشــربي الكثير من املاء: ان شــرب املاء بكميات كبيرة 
يحمي البشرة والشعر من اجلفاف، ومينحه ملعانا ينبع 

من داخل الشعرة الصحية.
٭ استخدمي املنتجات الطبية: ميكنك استعمال منتجات 
العناية بالشــعر التي يصفهــا لك الصيدالني أو الطبيب 
ولكن بشــرط أن حتتوي على كمية وفيرة من الكيراتني 

»البروتني املكون للشعر«.

تعاني النساء من مشكلة تساقط الشعر بشكل موسمي، 
وأحيانا يكون تســاقط الشعر بشكل دائم ومستمر دون 
أن يعرفن أسباب التساقط أو طرق عالج التساقط واآلن 

نستعرض األسباب والعالج.

أهم أسباب تساقط الشعر:

٭ التوتر العصبي والضغط النفسي.
٭ بعض العوامل الوراثية.

٭ ضعــف الدورة الدموية وعدم وصــول الدم إلى فروة 
الرأس، نتيجة لعدم متشيط الشعر لفترات طويلة.

٭ إهمال الشــعر وعدم اتاحة الفرصة للشعر أن يتنفس 
بصورة صحيحة.

٭ اإلصابة ببعض األمراض اجللدية كالثعلبة وااللتهابات 
الفطرية.

٭ كثرة استخدام صبغات الشعر الكيميائية وماء األكسجني.

٭ اإلصابة باألنيميا وفقر الدم أو التيفود أو نقص التغذية.
٭ اســتخدام مجفف الشــعر بكثرة وتعرض الشعر إلى 

درجة حرارة عالية أثناء كي الشعر.
٭ اإلكثار من استخدام منتجات فرد الشعر.

٭ متشيط الشعر بعنف أو شده للخلف.
٭ اتباع نظام غذائي خاطئ إلنقاص الوزن.

٭ إجراء العمليات اجلراحية والتعرض لتخدير كامل.

إرشادات لعالج تساقط الشعر:

٭ تناول العسل األسود واحلليب واخلميرة للتقليل من 
تساقط الشعر.

٭ استخدام نبات احللبة حيث يساعد في تقليل تساقط الشعر.
٭ جتنب األسباب املؤدية لسقوط الشعر بقدر اإلمكان.

٭ تنــاول الكابوريــا وأم اخللول واجلمبــري باعتبارها 
مقويات جلذور الشعر.

تواجه العديد من النساء مشكلة ظهور حب الشباب 
على عدة أشكال مثل: البثور، الرؤوس السوداء، اخلراج 
التي تكون حتت اجللد وتظهر في عدة أماكن في اجلسم 
مثل األرداف والظهر واالكتاف، ويبدو أن هذا النوع بعيد 
عن حب الشــباب الذي يظهر على البشــرة، فاألســباب 

وطريقة العالج تختلف متاما في احلالتني:
لذا تتبادر العديد من االســئلة الــى الذهن حول هذا 
املوضوع ملعرفة أسباب ظهور حب الشباب على اجلسم 
وكيفيــة عالجه بالطريقة األنســب، لنجيــب عنها على 

النحو اآلتي:

أسباب ظهور حب الشباب على الجسم

إلى اآلن لم يتمكن خبراء التجميل من حتديد األسباب 
املؤدية إلى ذلك، لكن تتجه البحوث حول املالبس الضيقة 
وغيــر القطنية مــع تراكم خاليا اجللــد امليتة والزيوت 
التي يفرزها اجلســم، مما قد يسبب ظهور حب الشباب 

على اجلسم.

كيف نمنع ظهور حب الشباب على الجسم

يعمل تقشير اجلسم باستخدام املقشرات الطبيعية مرة 
أسبوعيا على التخلص من خاليا اجللد امليتة والزيوت 
املتراكمة على اجلســم، مما يسهم بشــكل كبير في منع 
ظهوره، بإمكان أي سيدة استخدام الكسر البني لتقشير 
اجلسم أثناء االستحمام فهو مقشر طبيعي غير قاس على 

البشرة وال تأثير له.

عالج حب الشباب على الجسم

العالج األمثل حلب الشباب على اجلسم هو استخدام 
مستحضرات البنزويل بروكسيد حيث ان اجللد في اجلسم 
أكثر سمكا من جلد الوجه لذلك ال يتضرر من البنزويل 
بروكسيد، ولنتيجة افضل اتبعي سيتي اخلطوات التالية:
٭ أغســلي اجلســم مبنظف مضاد للبكتيريا مخصص 

للوجه، ثم انتظري حتى جتف البشرة متاما.
٭ ادهني املناطق املصابة بالبثور بكرمي أو جل يحتوي 
على 10% بنزويل بيروكسيد، وتتوفر هذه الكرميات في 

الصيدليات بكثرة وتصرف بدون وصفة طيبة.
٭ اتركــي الكرمي أو اجلل يجف على جســمك قبل ارتداء 
املالبس وكرري اخلطوات الســابقة يوميا ملدة اسبوعني 
على األقل، هكذا تتخلصني من حب الشباب على اجلسم 
وستالحظني الفرق بينه وبني حب الشباب على الوجه.

بعد عمر األربعني، تشهد امرأة واحدة من كل 3 نساء 
ظهور البقع البنية في بشرتها، وترتفع هذه النسبة لتصل 
الى 90% من النســاء بعد عمر اخلمســني، تعزى ظاهرة 
البقع البنية أساسا إلى خلل في إنتاج امليالنني )القتامني( 
الناجم مبدئيا عن التعرض ألشعة الشمس، وهكذا يتراكم 
امليالنني في مساحات معينة أكثر من أخرى مما يؤدي إلى 
ظهور بقع بنية في الوجه وأعلى الصدر واليدين، ولكن 
بفضل مستحضرات العناية اجلديدة والبالغة الفاعلية 
ميكنــك إخفاء عالمات الزمن والقول وداعا للبقع البنية 

في الوجه الناجمة عن التقدم في العمر.

عالجات فعالة

لتمويه هذه البقع البنية أو إخفائها قدر اإلمكان، لن 
يجدي التقشير نفعا ألنها عميقة ومتأصلة في البشرة، 
إال أن األسواق تزخر مبستحضرات العناية املتخصصة 
املمكن بسطها مباشرة على البقع للتخفيف منها، والالفت 
أن الكرميات اجلديدة احملاربة للشيخوخة باتت حتتوي 
هــي أيضا على مكونات قــادرة على متويــه هذه البقع 
البنية بنسبة معقولة، وجتدر اإلشارة إلى أن الڤيتامني 
C وامليالناز )خالصة الشعير( والفينيفرين هي من أبرز 
املكونات الفعالة املوجودة في مستحضرات العناية الهادفة 

إلى متويه البقع البنية. 

تمويه سريع

لتوحيد لون البشــرة ومنحها مظهرا متألقا وجميال، 
ميكنك استعمال الكرمي امللون الذي يساعد على استرداد 
التألق والنضارة، وميكنك استعمال هذا الكرمي لوحده أو 
قبل كرمي األساس، ومن ثم إحلاقه مبصحح هاالت باللون 
البيج بحيث يتم تربيته برقة فوق املساحة املعنية، لكن 
جتنبي املصححات امللونة )اخلضراء أو الصفراء( ألنها 

جتعل البشرة تبدو باهتة ومفتقدة إلى احليوية. 

مستحضرات مفيدة

Concentré Anti-Tâches Correction Teint SPF 20 من 
.Clinique كلينيك

.Chanel من شانيل Eclat Lumière
Capture Totale Soin Teinte Sublimateur d'Eclat من 

.Christian Dior كريستيان ديور
Base de Teint & Réveil Teint SPF 15 من جيفنشــي 

.Givenchy
.Dior من ديور Diorsnow Sublissime مجموعة

 Perfect White Pearl Lily Complex Advanced مجموعة
.Guerlain من غيرالن Intense Whitenning

 Estée من ايســتيه لورد Cyber White EX مجموعــة
.Lauder

كيف تخفني إرهاق عينيك وانتفاخهما؟
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