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ماسك جتميلي للبشرة

معظم النس���اء حتب عمل ماسك للبشرة ولكن 
للحصول على ماسك في املنزل دون احلاجة لعمله 
في الصالون أو مراكز التجميل اليك ماسك جوز الهند 
الذي يعطيك نتائج مذهلة فهو يعمل على تنظيف 

البشرة وترطيبها.
أوال: قومي بتنظيف بش���رتك بقطعة من القطن 
مبللة بجليب جوز الهند فهو يحتوي على حمض 
قاتل للبكتيريا كما انه يرطب البش���رة ملا يحتويه 

من زيوت طبيعية مفيدة للبشرة.
مكونات املاسك: خليط مكون من 2 ملعقة عسل + 
2 ملعقة من اللوز املطعون عصير نصف ليمونة.

الطريق���ة: قومي بفرك هذا اخلليط على بش���رة 
الوجه بش���كل دائري لعدة دقائق ثم قومي بإزالته 
بقطعة من القطن املبللة باملاء الدافئ، وفي النهاية 
قومي بترطيب بشرتك بخليط من زيت جوز الهند 

وقليل من الزجنبيل.

للحص���ول على يدين جميلتني، عليك ان تواظبي 
على العناية بهما بشكل يومي، ولتحقيق ذلك ميكنك 

استمداد االفكار والوصفات املنزلية:
٭ ليدين صافيتني وناعمتني، انت بحاجة الى ليمون، 
وطريقة استخدامه هي ان تدلكي يديك بنصف ليمونة 
جلعل بشرة يديك صافية وناعمة للغاية وتزيل البقع 

والروائح ويقوي االظافر.
٭ ملكافح���ة احمرار اليدين ان���ت بحاجة الى بطاطا 
والقليل من زيت الزيتون، وطريقة استخدامهما سهلة 
جدا، اهرسيهما واضيفي اليهما ملعقة كبيرة من زيت 
الزيتون او زيت اللوز احللو، ضعي هذا املزيج على 
يديك واتركيه ملدة 15 دقيقة ثم اشطفيه باملاء، ولتغذية 
يديك وتقوية اظافرك انت بحاجة الى 10 سنتيمترات 
من زيت اخلروع و10 سنتيمترات من زيت الزيتون 
وعصير ليمونة، وطريقة االستخدام: دفئي قليال  زيت 
اخلروع وزيت الزيتون ثم اضيفي عصير الليمون، 
وضعي املزيج في وعاء وانقعي يديك واظافرك ملدة 
تتراوح بني 10 و15 دقيقة ودلكيهما جيدا كي تسمحي 

خلصائص هذه املواد بالنفاذ الى عمق البشرة.

نصائح

٭ الزالة الروائح عن اليدي���ن: كل ما حتتاجني اليه 
معجون اسنان. طريق االس���تخدام: دلكي مبعجون 
االسنان للتخلص من الروائح القوية خاصة السمك 

والثوم.
٭ دائم���ا رطبي يديك بكرمي مرط���ب عدة مرات في 

اليوم.

ماسك بسيط وسهل التحضير ولكن له العديد من 
الفوائد التجميلية للبشرة.

ماسك الشوفان والعسل واخليار.
مكونات املاسك:

1 � ث���الث مالع���ق م���ن الش���وفان 
املطحون

2 � ملعقتان من العسل.
3 � نصف خيارة.
4 � بيضة كاملة.

الطريقة

أوال: قطعي اخليار الى ش���رائح 
صغيرة جدا وامزجيها مع العس���ل 

والشوفان والبيض.
ثاني���ا: امزجي مكونات املاس���ك 
لتحصلي عل���ى ماس���ك متجانس 

القوام.
ثالثا: وزعي املاسك على بشرتك بالتساوي ثم اتركيه 

ملدة 30 دقيقة وبعدها اغسلي بشرتك باملاء الفاتر.
رابعا: كرري استخدام املاسك مرة كل اسبوع لتقشير 

وتنظيف وترطيب بشرتك بعمق.

٭ يجب ان تتذكر كل س���يدة ان هناك ثالثة امور يجب 
ان تنتبه لها عندما ترغب في زيادة بضعة سنتيمترات 
الى قامتها، اوله���ا اال ترتدي مالبس تغمرها وتخفيها، 
والثاني اال ترتدي مالبس تقطع جسمها نصفني، واخيرا 
ولي���س آخرا ان حتاول دائما ج���ذب االنتباه بعيدا عن 

القسم السفلي من جسمها ونحو وجهها.
٭ لألناقة: اللون املوحد  يجب اال يؤدي الى امللل، ميكنك 
التغل���ب على ذلك باخللط بني عدة انواع من االقمش���ة 
لتجعلي اطاللتك مميزة ومثيرة لالنتباه ولتظهري اطول 

مما انت عليه في آن واحد.
٭ اذا كنت قصيرة جدا تأكدي من ان تختاري كل شيء 
بأحجام صغيرة جدا بدءا من الطبعات وحتى اجليوب 
على مالبسك، وذلك كي ال تطغى على حجمك الصغير.

٭ ال تخطئ���ي باختيار القط���ع الطويلة بل اجلئي الى 
النس���ب املتفاوتة وامزجي بني جاكيت طويل وتنورة 

قصيرة او بني جاكيت قصير وبنطلون.
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نصائح

اتقن���ي أس���لوب اجلمال 
اجلديد واتبعي اإلرش���ادات 

التالية:
أوال: البش���رة: اعتم���دي 
تقشير الوجه فاملكياج يبدو 
أفضل على البشرة املتجانسة 
واملشرقة، استخدمي تركيبة 
خاصة تشد املسام وتساعد 

على ثبات املكياج.
ثاني���ا: العين���ان: أبرزي 
عينيك باس���تخدام اآليالينر 
وإذا رسمت خطا عند أسفل 
رموشك س���تبدو أكثر كثافة 
ونظ���رة عيني���ك س���تغدو 
أوس���ع. وميكنك اس���تخدام 
ظالل عي���ون داكن���ة المعة 

على اجلفن العلوي، على أن 
تضفي القليل منها على اجلفن 
السفلي. وقبل وضع املاسكار 
الرموش  استخدمي عاقصة 
فهذا سيجعل عينيك تبدوان 
أكبر. وإذا استخدمت محددا 
أبيض على اجلزء الداخلي من 
اجلفون الس���فلية سيخفض 
االحمرار. ضعي ثالث أو أربع 
طبقات من املاسكار ابتداء من 
أسفل الرموش لكي تبدو أكثر 

كثافة.
ثالث���ا: وملن���ح البش���رة 
اإلش���راق اخت���اري للخدود 
ألوان ب���الش حيوية والمعة 
بعض الش���يء مثل الوردي 

أو املشمشي ولوضع البالش 
ابتس���امة عريضة  ابتسمي 
ووزعي التركيبة على اجلزء 

املرتفع من خديك.
رابعا: للش���فاة: اختاري 
غل���وص كي تبدو ش���فاهك 
أكثر ملعانا وجاذبية وإجراء 
الغلوص  التصحيحات على 
أس���هل من تصحي���ح أحمر 
الشفاه وإذا كنت تفضلني عمل 
مكياج قوي اختاري لونا أحمر 

على شفتيك.
نصيحة: جتنب���ي أحمر 
الشفاة البرتقالي أو الغلوص 
البرتقالي فهو يجعل أسنانك 

تبدو صفراء.
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واملتغير بشكل سريع لتحافظي على إطاللتك 
وجمالك وتألقك.

كوني امرأة جميلة وأنيقة وذات إطاللة خاصة 
ومميزة وسأقدم لك كل ما هو جديد للمحافظة 
على شبابك وجمالك وأناقتك. تابعينا عبر 

مواقع التواصل االجتماعي ألي استفسار.

إليك سيدتي نقدم 
كل م���ا هو جديد 
املوضة  في عالم 
واألزياء واجلمال 
واألناقة. أسبوعيا 
نختار لك األفضل 
واألحدث لتواكبي 
كل ما هو جديد في 
هذا العالم املتجدد 

جمالك بأسلوب جديد

احلاجبان شكلهما وكيفية العناية بهما وحتديدهما

احلاجب ه����و من مالمح 
الوجه املنسية، عبر العصور 
تغنى الشعراء واملوسيقيون 
بالعينني الغامضتني والشفتني 
والبشرة احلريرية والشعر 
الرائ����ع، ولك����ن م����اذا عن 
الواقع  ف����ي  إنه  احلاجبني، 
ميكن حلاجب متقن ومحدد 
بشكل جيد أن يعطي مظهرا 
جميال وق����وة فعلية لنظرة 
املرأة، وميكنه أيضا أن يفتح 
وجهها فال حتتاج إلى وضع 
الكثير م����ن املكياج، إضافة 
إلى ذلك يستطيع احلاجب 
ذي الش����كل املتقن أن يرفع 
العين����ني املجوفت����ني أو أن 
يكب����ر العينني الصغيرتني، 
إن احلاجب موجود حلماية 
الرموش  الوجه فعلى غرار 
العني من  يحمي احلاج����ب 

األشياء الغريبة، لذا ال تكثري 
من نزع شعر احلاجب كثيرا، 
ومثل موضة األزياء واملكياج 
تتغي����ر موض����ة احلاجبني 
باستمرار ففي األربعينيات 
كان����ت احلواجب عبارة عن 
خطني رفيعني ثم في بداية 
الستينات كان خط احلاجبني 
أيضا رائج����ا جدا إلى نهاية 
الس����بعينات برزت موضة 
الكثيفني  القويني  احلاجبني 
وه����ذا كان بفض����ل املمثلة 
»ب����روك ش����يلز« و»مارغو 
همينغ����واي« والغريب أن 
موض����ة احلاجب����ني تتغير 
موسميا تقريبا، لذا اختاري 
ما يناسبك من املوضة واملالئم 
ملالمح وجهك دون املبالغة في 
الشكل الغريب وغير املناسب 

لك ولتقاطيع وجهك.

وصفات منزلية ليدين رائعتني


