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تتغير مالمح املرأة مع التقدم في العمر، وال شك أن ظهور 
التجاعيد على وجهها أمر شـــديد اإلزعاج واإلحباط بالنسبة 
اليها، لذا كي حتافظي على بشرة شابة ووجه مشرق ونضر، 
إليك اخللطات التالية لشـــد الوجه بدون احلاجة الى عمليات 

التجميل املكلفة:

الفراولة

تهرس بضع حبات من الفراولـــة ويدهن بها الوجه جيدا 
قبل النوم، وفي الصباح تغسل مباء البقدونس وذلك لينشط 

اجللد ويشرق لونه وتزول منه التجاعيد.

الليمون

يتميز الليمون بالكثير من االستخدامات اجلمالية الرائعة 
للبشرة. فقط استخدمي بضع قطرات من عصير الليمون على 
بشـــرة الوجه كي تتخلصي من البقع الداكنة والبقع العمرية 

كذلك. لكن احذري التعرض للشمس بعد استخدامه.

الحليب والشوفان

يطبخ ملعقتان من دقيق الشوفان بكأس حليب ويضاف له 
ملعقة ماء الورد يعمل كمادة للوجه، أو يدهن بطبقةـ  سميكة 

ملدة ٢٠ دقيقة ثم يغسل.

بياض البيض

اخلطي بياض بيضة واحدة مع عصير نصف ليمونة، ثم 
يوضع على بشـــرة الوجه ملدة ١٠ دقائق ويشطف جيدا باملاء 

البارد. وهي األنسب للبشرة الدهنية.

شرائح البطاطس

استخدمي شرائح البطاطس الطازجة لفرك بشرتك برفق 
مع التركيز على أماكن ظهور الندبات والبقع الداكنة. فالبثور 

والرؤوس السوداء قد يسوء مظهرها مع التقدم في العمر.

صابون القهوة أحد أنواع املنظفات التي 
بإمكانها معاجلة مشكالت البشرة املختلفة 
كحب الشباب والبقع الداكنة والتخلص 
من الدهون للبشرة اجلافة الى جانب قدرة 
هذا النوع من الصابون على التخلص من 
الدهون لذا نستعرض لك فوائد صابون 
القهوة وطريقة حتضيره لتتمتعي ببشرة 

نقية صافية ومعطرة.

فوائد صابون القهوة

٭ يساعد التدليك بواسطة صابونة القهوة 
على تكســـير الدهون وتنحيف املنطقة 

التي ترغبني في تنحيفها.
٭ تســـاعدك صابون القهوة على شـــد 

اجلسم.
٭ تخفف اخليوط البيضاء واحلمراء.

٭ تنعم بشرتك ومتنحها النضارة.
٭ توحد لون بشرتك.

٭ أما طريقة صنع صابون القهوة

المكونات:

٭ ملعقتان من القهوة التركية
٭ ملعقتان من الزجنبيل

٭ ملعقتان من القرنفل املطحون
٭ ملعقتان من شوفان الكويكر

٭ نصـــف ملعقـــة من الفلفل األســـود 
املطحون

٭ فنجان من زيت الزيتون
٭ صابونة جلسرين

٭ ماء الورد

طريقة التحضير:

٭ ابرشي الصابونة وضعيها في وعاء 
ثم غطيها مباء الـــورد واتركيها جانبا 

لليلة كاملة الى ان تذوب.
٭ اخلطي كل املكونـــات مع الصابونة 

وماء الـــورد ثم ضعي املزيج على النار 
وانتظري حتى تبدأ الفقاعات بالظهور 
ثم أزيلي القدر عـــن النار بعد دقيقتني 

من ظهورها.
٭ صبي السائل في قدر زجاجي واتركيه 

حتى يبرد.

طريقة االستخدام

٭ فليكن احلمام دافئا جدا وفيه الكثير 
من البخار كي يســـاعدك على تكســـير 

الدهون.
٭ ادهني الصابون في األماكن التي تريدين 
تنحيفها او شـــدها او تنعيمها او إزالة 

اخلطوط احلمراء او البيضاء منها.
٭ اســـتمـــري بتدليـــك املنطقــة التي 
تريديـــن بصابون القهوة مدة ١٥ دقيقة 
بحركة دائرية ثم اشـــطفيها باملاء بعد 

االنتهاء.

عالج مجرب
لتشققات 

القدمين

مع حلول شهر رمضان 
املبارك، تبدأ معاناة العديد 
من الســـيدات مع مشـــاكل 
البشرة كاجلفاف وغيرها، 
يرافقها بعض املشكالت التي 
قد تؤثر ســـلبا على صحة 
الوجه، اذ ان قلة الســـوائل 
ودرجة احلـــرارة املرتفعة 
تؤديان الى ذلك، فالبد من 
وجود طرق معينة للعناية 
بالبشرة في شهر رمضان.

في هذا املقال نقدم لكل 
ســـيدة ٣ نصائـــح ذهبية 
للعناية بالبشرة في رمضان 
حلمايتها من البثور السوداء 
والبقـــع الداكنة اضافة الى 
التي  التعب  ظهور عالمات 
جتعل مالمـــح الوجه غير 

مشرقة:

غسل الوجه مرتين يوميا

خطوة بسيطة ومهمة: 
اذ ان غســـل الوجه ينعش 
اخلاليا ويجددها، ننصحك 
سيدتي بأن تستعيني في 
الصباح مبستحضر كلينيك 
واش اواي جيل كلينر الذي 
ينظف بشرتك ويساعدها 
التراكمـــات  ازالـــة  علـــى 
اخلارجية التي تعوق تألقها، 
كما ميكنك جتربة الغسول 
اليومي فومينغ جيل كلينر 
من شانيل الذي يجدد خاليا 
البشرة ويساعد على تفتيح 
املسام وازالة اخلاليا امليتة، 
وفي حال رغبت في استعمال 
التونيك مرري  مستحضر 
ديور جانتيل تونينغ لوشني 
فقط على املساحات الدهنية 

مثل اجلبني واالنف.

الترطيب والحماية من 
الشمس

ان ترطيب البشرة بشكل 
مستمر خاصة خالل شهر 
اهـــم االمور  رمضـــان من 
التي عليك اتباعها في شهر 
رمضان، خصوصا اذا كانت 
بشرتك دهنية وحتتاج الى 
عناية خاصة، لذلك جددي 
جمال بشرتــــك بشكل منتظم 
عبـــر ترطيبها بنعومة في 
التجاعيد  الصباح، ملقاومة 

واخلطوط املزعجة.
واســـتعملي مستحضر 

بالعينني في املنطقة الرقيقة 
احمليطة بالعينني مبقدار حبة 
البازالء وبطريقة التربيت من 
اخلارج الى الداخل باالصبع 

الرابع.
٭ اســـتخدام ألوان املكياج 
الغامقـــة او داكنة للتركيز 
علـــى العينني، فهي تصغر 
وتقلص من شكل العني اما 

الفاحتة فتوسع العينني.
٭ للحصـــول على شـــكل 
مســـطح للبشرة تستخدم 
التأثيرات املطفية للمكياج 
ككـــرمي االســـاس او احمر 
الشفاه ذو اللون املطفي بينما 
الالمعة ككرمي  التأثيـــرات 
االضاءة واللمـــع تزيد من 
احلجم مثال الشفاه فتجعلها 

ممتلئة.
٭ للحصـــول علـــى مظهر 
مكياج طبيعي يفضل اختيار 
لون واحد بالنسبة للظل او 
احمر الشفاه فال داعي ملزج 

ألوان املكياج.
٭ احلرص في اختيار نوعية 
احمر الشفاه، فأحمر الشفاه 
اجليد هو الذي يغذي الشفاه 
ويحميها ويقاوم حرارة اجلو 

وينتشر بسهولة.
العديد من االلوان  ٭ مزج 
حســـب الـــذوق مـــن اجل 
الوصول للتأثيرات املعقدة، 
فبالنسبة لظل اجلفون فيبدأ 
بوضع اللـــون الفاحت على 
اجلفن العلـــوي ثم يتدرج 
الى الغامق ثـــم لون ثالث 
ملنطقة حتت العني على جذور 

الرموش لرسم العني.
٭ تكبير حجم الشفاة برسم 
خط خفيف حول الشـــفاه 
باجتاه اخلارج ثم باستعمال 
لون فاحت من الروج وامللمع 
في وسط الشـــفاه جلعلها 

ممتلئة نوعا ما.
٭ جتنبي قص شعرك بطول 
قصير او رفع الشعر للخلف 
لصاحبـــات الذقن املزدوج 
ويفضل لهن اعتماد تسريحة 
املتدرج متوســـط  الكاريه 

الطول.
تهتمـــي  ان  حاولـــي  ٭ 
بالبساطة في ملسات املكياج، 
فكلما كان املكياج بســـيطا 
كلما كان مظهرك اجمل واكثر 

جاذبية.

التالـــي، كما ميكنك  اليوم 
الكرمي بشكل دائري  بسط 
من دون فرك البشرة بقوة، 
الليلي كابتور  املستحضر 
سكولت ١٠ توي من ديور 
الذي بالتأكيد سيبعد شبح 
الشيخوخة عن بشرتك طيلة 

شهر رمضان.
ولكي تضعـــي املكياج 
بطريقة صحيحة بال اخطاء، 
يجب ان تستخدمي االدوات 
اخلاصة بكل مســـتحضر 
بطريقة صحيحة للحصول 
علـــى افضـــل النتائج في 

املكياج.

نصائح لوضع المكياج بطريقة 
صحيحة

٭ نثر بـــودرة الوجه على 
اجلفنني باستخدام فرشاة 
رطبة قليال مع وضع ظالل 
العيون لتثبيت مكياج ظالل 

العينني.
العناية  ٭ وضـــع كـــرمي 

ادفانســـد مالتي  داي وير 
بروتاكشن انتي اوكسيدان 
كرمي من اســـتي لـــودر، و 
خصصي لبشـــرتك حماية 
خاصة من اشعة الشمس، 
الترطيب  عبر مترير كرمي 
بروتز كـــرمي اكال تاتورال 
فيزاج من ديور للحصول 
الذي  الســـمار  لـــون  على 
تريدينه مـــع احلماية من 

اشعة الشمس.

تفعيل خاليا البشرة ليال

مـــا ال تدركه العديد من 
النساء ان البشرة قبل النوم 
حتتاج لعناية خاصة ايضا 
تساعد على تغذية خالياها 
عن طريق مساعدتها على 
التي  الڤيتامينات  استعادة 
فقدتهـــا خالل النهـــار، لذا 
ننصحك باســـتعمال كرمي 
الترا كوريكشـــن ليفت من 
شانيل بشكل يومي الظهار 
بشـــرتك بحلـــة اجمل في 

مكياج المرأة أصغر سن�

تتغير مالمح املرأة مع التقدم في العمر، وال شك أن ظهور 
التجاعيد على وجهها أمر شـــديد اإلزعاج واإلحباط بالنسبة 

االضاءة واللمـــع تزيد من 
احلجم مثال الشفاه فتجعلها 

٭ للحصـــول علـــى مظهر 
مكياج طبيعي يفضل اختيار 
لون واحد بالنسبة للظل او 
احمر الشفاه فال داعي ملزج 

٭ احلرص في اختيار نوعية 
احمر الشفاه، فأحمر الشفاه 

شد الوجه دون 
عمليات تجميل
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Flickr–Mj3sign مع حلول شهر رمضان
املبارك، تبدأ معاناة العديد 

بالعينني في املنطقة الرقيقة 
احمليطة بالعينني مبقدار حبة 

كيف تعتنين ببشرتك في رمضان؟

صابون القهوة أحد أنواع املنظفات التي 
بإمكانها معاجلة مشكالت البشرة املختلفة 

وماء الـــورد ثم ضعي املزيج على النار ٭ أما طريقة صنع صابون القهوة
وانتظري حتى تبدأ الفقاعات بالظهور 

صابون القهوة يعالج حب الشباب والبقع الداكنة

ان الطريقة الصحيحة لوضع املكياج تزيدك جماال 
وتبدين أصغر ســـنا والعكس صحيح، حيث ان 
الطريقة اخلاطئة في وضع املكياج ترهق البشرة 
وتبدين أكثر سنا. لذا عليك اتباع هذه الطرق 

في وضع املكياج لتبدي أصغر سنا:

 تخلصي من الظالل البراقة

إذا بـــدأت تالحظني ظهور اخلطوط 
حول عينيك، عليك جتنب الظالل البراقة، 
فالبريق يظهر اخلطوط واجللد املجعد، 

بدال من إخفائه.

 استخدمي التركيبات الناعمة 
الحريرية بال لمعة

فهي متتزج مع بشرتك وتخفي 
اخلطوط. لذا اختاري األلوان، مثل 
البيج الذهبي أو الزهري أو املشمشي 
الفاهي، وضعـــي منها من خط الرموش 
وصوال إلى احلاجب، وســـيفتح كل منطقة 
العـــني، وهو مينح أيضا منظـــرا أكثر حيوية 
وامتالء. ولكن إذا كانت مشكلتك تكمن في انتفاخ 
خط أهدابك، فيقترح اســـتخدام لون داكن أكثر، مثل 
الرمـــادي الغامق، ليضفي منظره عمقـــا أكثر ويخفي 

النتوء.

أتقني استخدام كريم األساس وخافي العيوب

من املغري وضع طبقة ســـميكة من كرمي األساس على 
اجللـــد لتغطيته وإخفاء الهاالت الســـوداء أو البقع، ولكن 
املكياج الكثيف والواضح يتســـرب إلى التجاعيد ويجعلها 
تبدو أكثر عمقا، كما أن التغطية غير الكافية جتعلك تبدين 
متعبة أيضا.أعدي بشـــرتك دائما باســـتخدام مرطب قبل 
تطبيق األســـاس. فالترطيب يساعد املكياج على االنتشار 

بشكل سلس ومتساو.
ومن الناحية املثالية، ينبغي أن يسمح املكياج لبشرتك 
بالظهور، وليس تغطيتها كليا. لذا، وللحصول على أخف 
تغطية، استخدمي إسفنجة رطبة أو فرشاة بدال من استخدام 
أصابعك. إن هذه األدوات تسيطر على املنتج، بحيث ال يكون 
طبقة سميكة جدا. ثم، ضعي نقطة من خافي العيوب على 
البقع التي حتتاج الى تغطية إضافية: حتت عينيك، وحول 
األنـــف وعلى البثور، وإن كان لديك دوائر ســـوداء، حتت 
عينيـــك… جتنبي اخلافي ذي اللـــون األصفر، ألنه يجعل 

البشرة تبدو خضراء ورمادية، إذا كان لونها داكنا.

حددي عينيك

إذا كان البد من التخلـــص من منتج معني، فليكن كرمي 
األساس. فالكحل سهل التعديل وعالي التأثير، واحملدد يجعل 
العيون تبدو أوسع واكثر تفتحا، ويساعد في متويه مظهر 
عالمات التقدم في الســـن. ومحدد العيون األسود الغامق 
واملســـكارا جتعل العيون تبدو قاســـية، اختاري البني أو 
البني الداكن، واستخدمي الكحل املسحوق بدال من السائل، 
فهـــو رائع للحصول على خط رفيـــع، لكن ال تكثري منه، 

فقد يبدو رجعيا. 

 امألي حاجبيك

باستخدام فرشاة مدببة، ضعي مسحوق الكحل على خط 
رموشـــك، بحيث يستقر بني كل الرموش، ويجب أن يكون 
مرئيا عندما تفتحني عينيك. بعدها، املئي احلواجب املتناثرة 
جلعلها أكثر حتديدا، فهذا يبرز عينيك. اختاري لون بودرة 
مماثال حلاجبيك، وضعيه بفرشاة مدببة. حاولي أن تتبعي 
اخلط، مع التركيز على سد أي ثغرات، وليس تكوين خط 
جديد وال تنسي عقص الرموش، فهذا يزيد من الضوء الداخل 

إلى عينيك، وبالتالي يزيدهما اتساعا ويقلل تدليهما.
استمتعي مبكياج رائع وسن أصغر فقط باتباعك اخلطوات 

السابقة والحظي وليالحظ اجلميع الفرق.

العربية  تتميز املنطقة 
واخلليجيـــة على األخص 
بطقس جاف نسبيا يؤثر 
بصـــورة مباشـــرة علـــى 
اجللـــد، الذي هـــو بحاجة 
إلى رطوبـــة عالية ليبقى 
أكثر  ناعما وطريـــا، ومن 
املناطـــق جفافـــا  القدمني 
وبالتالي تشـــقق الكعبني.  
نقدم لك في هذا املقال العالج  
الرجلني  املجرب لتشققات 
، وللحصـــول على كعوب 
ناعمة وخالية من التشققات 

.٪١٠٠

ماذا حتتاجني؟
٭ مبرد القدمني كبير وخشن 

إلى حد ما. 
٭ أحـــد الكرميات التالية: 
«ميبو كرمي أو كرمي كارباميد 
أو مرهم سالبيت» ولو لم 
يتوافر عندك أي منها ممكن 
ففازلني او جليسوليد األحمر 

أو نيفيا األزرق. 
٭ أكياس بالستيك سميكة 

احلجم. 

كيف تستخدمينه؟ 
٭ ضعي قدميك في ماء دافئ 
مع قليل من شامبو اجلسم 
لعمـــل قليل مـــن الرغوة 
واتركيهمـــا مدة كافية. ثم 
قومي بتنشيفهما وفركهما 
باملبرد إلزالة اجللد امليت 
والتخلص منـــه بصورة 

نهائية.
٭ قومي بتنشيف القدمني 
جيدا ثم ضعي الكرمي املرطب 
املتوفر لديك بكمية وافرة 
مع التدليك، حلني الشعور 
بأن اجللد يتشـــرب كمية 

الكرمي كلها.
أكياس  ٭ قومي بارتـــداء 
البالستيك السميكة وارتداء 
جوارب من الصوف، إلعطاء 
الكعبـــني حـــرارة وافرة، 
وحاولـــي أن تنامي بهذه 

الطريقة للصباح. 
٭ قومـــي بعمـــل صنفرة 
للكعبني مرتني كل أسبوع 
لتحصلي على نتيجة مرضية 
مع عدم املشي حافية أثناء 
الصيف أو الشتاء، لتحصلي 
على نتيجة أسرع. وأخيرا، 
رطبي قدميك من وقت آلخر 
الفرق بعد  وســـتالحظني 

أسبوعني وليس أكثر.


