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 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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 مع منيرة عاشور 

 للتواصل معنا:

 إن االختالفــات الســريعة 
والكبيرة في درجات احلرارة 
بفصل الشتاء تشجع ڤيروسات 
البرد على العبور إلى اجلسم 
مــن خالل األغشــية املخاطية 
في الطرق التنفسية العلوية، 
أي األنــف واحللــق واجلهــاز 
التنفســي ومما يســاعد على 
عبــور الڤيروســات للجســم 
نقص ڤيتامني سي الذي يقوي 
جهاز املناعة، وال تقتصر فوائد 
ڤيتامني سي للجسم في فصل 
الشــتاء فقط بــل تتعدى ذلك 

بكثير.
  إليــك فوائد ڤيتامني ســي 

للجسم:
  ٭  ڤيتامني ســي يســاهم في 
إصالح وعالج أي خلل ينتاب 

أنسجة اجلسم املختلفة.
  ٭  ڤيتامني ســي يســاهم في 
إنتاج الكوالجني ويجعل البشرة 

 يتميــز جوز الهنــد مبكوناته املميزة والتــي تعطي جماال 
ونضارة للبشــرة، فجمال بشرة الفتيات باملنطقة االستوائية 
ينبثق من جوز الهنــد، تلك الفاكهة التي حتتوي على الكثير 
من الفوائد ليس فقط للبشرة والوجه، بل أيضا للجلد والشعر 
كما أن جوز الهند يدخل في تصنيع العديد من أنواع الكرميات 

املبيضة واملغذية للبشرة.
  وإليك أهم فوائد جوز الهند للبشرة:

  ٭ يقوم جوز الهند بتنعيم البشــرة، ويساعدك في التخلص 
من التجاعيد.

  ٭ يلعــب جــوز الهند دورا كبيرا في ترطيب البشــرة وجعل 
بشرتك رطبة ألطول فترة ممكنة.

  ٭ يســاعد جوز الهند في عالج جفاف البشــرة، خصوصا مع 
تقدم العمر.

  ٭ كما أن استخدامك لزيت جوز الهند، لسنفرة وجهك وتخليصك 
من بقايا اجللد امليت، مينحك بشرة براقة.

  ٭ يســهم زيت جوز الهند البكر في معاجلة حبوب البشــرة 
وميحو أي آثار لها.

  ٭ يعالــج زيت جوز الهنــد األمراض اجللدية مثــل: االكزميا 
والصدفية، واحلروق الناجتة من التعرض للشمس.

  ٭ ميكنك اســتخدام زيت جوز الهند مبثابة كرمي للوقاية من 
الشــمس، حيث انه يحمي البشــرة واجلسم بأكمله من أشعة 
الشمس الضارة، ومينع األضرار الناجمة عن تعرضك للشمس. 

جذابة وجميلة.
  ٭  ڤيتامني ســي يســاعد في 
تكويــن عظام وأســنان قوية 
ويقوي مناعة جسم اإلنسان.

  ٭  يعمــل ڤيتامني ســي على 
امتصاص احلديد باجلسم.

  ٭  ڤيتامني سي يخفض فرص 
اإلصابة بأمراض القلب.

  ٭  ڤيتامني ســى يقلل فرص 
املعــدة  بســرطان  اإلصابــة 

والقولون والرئة.
  ٭  ڤيتامني سي يقلل من خطر 

اإلصابة بارتفــاع ضغط الدم 
املزمن.

  األطعمة الغنية بڤيتامين سى:
  ٭  الفلفل أكثــر اخلضراوات 
الغنية بڤيتامني ســي ســواء 
الفلفل األخضر أواألحمر  كان 

أواألصفر احللو، أو احلار.
  ٭  البروكلي واللفت والكرنب.

  ٭  البرتقال والفراولة واجلريب 
فــروت واألنانــاس والكيوي 
والليمون والبابايا والكانتلوب 
من الفاكهة الغنية بڤيتامني سي.
العصائــر مثــل عصيــر    ٭  
اجلريــب فــروت والبرتقــال 
واليوسفي والعنب واألناناس 

واجلوافة.
  بعــد إطالعــك علــى فوائد 
ڤيتامني سي للجسم احرصي 
على تزويد جســمك بڤيتامني 

سي يوميا. 

 تعرفي على فوائد جوز الهند لبشرتك 
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 تسعى النساء دائما للحصول على الشعر اجلميل 
والصحــي، ألن الشــعر هو تاج املرأة ومــرآة جمالها، 
واجلميل في األمر أن العناية بالشعر ال حتتاج للكثير 
من اجلهد، بل هي عشر خطوات تكفل لك احلصول على 

الشعر الذي تريدينه، وهي:
  ٭   إذا كنت ذاهبة إلى مكان دافئ ومشبع بالبخار، كما 
هو احلال في حفالت األماكن املغلقة، مشــطي شعرك 

إلى اخللف، وذلك إلبقاء الشعر مرتبا طوال الليل.
  ٭   إذا أردت رفع شــعرك إلى األعلى، ال تغســليه في 
اليوم نفسه ألنه سيكون حريريا جدا وصعب التسريح.

  ٭   إذا أردت إضافة ملسة مميزة لشعرك في املناسبات، 
جربي ماسكارا الشعر أو الطالء اللماع.

  ٭   إذا أردت أن يبــدو شــعرك ناعمــا والمعا، وجهي 
فوهة التركيز في مجفف الشــعر على جذور الشــعر، 
للحصول على تدفق هواء ســريع ومباشر، وإلضافة 
ملعانــا يدوم طويال، حاولي توجيــه الهواء البارد إلى 

كل قسم من أقسام شعرك بعد أن يجف.
  ٭   إذا أردت تالفي إتالف شــعرك، جتنبي متشــيطه 

لوقت طويل أو بقوة كبيرة.
  ٭   إذا أردت تفكيك عقد شــعرك، اســتعملي املشــط 

عريض األسنان وليس الفرشاة ألنها تتلفه.
  ٧ـ  إذا أردت احلفاظ على شعرك ناعما والمعا، استعملي 
بلسم الشعر بعد الشامبو عند االستحمام، ألنه يبقي 

الشعر خاليا من العقد والتشابكات.
  ٭  إذا أردت تسهيل تسريح شعرك، استعملي امللطف 
املخصــص لذلك، ولكن ال تفرطي في اســتخدامه ألنك 

ستحصلني على شعر ملبد.
  ٭  إذا أردت منح شعرك مظهرا جميال وثابتا، استعملي 

شمع الشعر.
  ٭   إذا أردت احلصول على شعر ناعم، استعملي هالم 

الشعر املتوافر في األسواق لعدة استخدامات.
  احرصي على اتباع هذه النصائح البسيطة للحصول 
على الشعر الذي حتلمني به، ألن الشعر اجلميل سيعطيك 

ثقة كبيرة بنفسك وبجمالك. 

 اجلمال العصري يؤكــد أن االطاللة املتميزة تعني 
االهتمــام بــكل تفاصيل اجلمــال، من الــرأس وحتى 
القدمني، لذا اهتم خبراء اجلمال بوضع البرامج وطرح 
املستحضرات التي تعتني بجمال املرأة، لتتألق وتزداد 

سحرا وجاذبية.
  ولعل أبزر اهتمامات املرأة تكون في اليدين وخاصة 
األظافر، لذلك البد من االهتمام باألظافر بشــكل كبير، 
حيث أن اهمية منظر اليد وبالذات األظافر تعطي فكرة 

عامة وسريعة عن الفتاة من اول نظرة.
  ولكــن هناك ممــن يعانون من األظافــر الضعيفة، 
ولألخوات اللواتي يرغنب في التخلص من هذه املشكلة 

ميكن قراءة النصائح التالية:
  ٭ تقويــة األظافر تتــم باإلكثار من األطعمة الغنية بـ 
الكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد وڤيتامني B مثل الكبدة 
والســبانخ والثوم والبيض والزبادي واللوز والسي 
فود واملوالح ومنتجات األلبان والبركلي واملكسرات.

  ٭ قص األظافر بعد احلمام ليس بشكل بيضاوي ولكن 
بشكل مستطيل او مربع يسهم في تقوية األظافر.

  ٭ حافظي على اســتخدام كرمي اليد لترطيب األظافر 
يوميا للحفاظ عليهــا رطبة ألن جفاف األظافر يؤدى 

الى تشقق األظافر وسهولة تكسرها.
  ٭ ارتدى قفازات عند التعامل مع املياه وعند استخدام 
املنظفــات بجميــع انواعها ألنها العــدو األول لألظافر 
جتعلها جافة وبالتالي تزيد من قابلية األظافر للكسر.
  ٭ يستحســن اســتخدام األســيتون اخلالي من مادة 
األسيتون ألن األسيتون العادي يجفف األظافر وبالتالي 
جتف املواد املرطبة والدهون الالصقة للطبقات فبالتالي 

يضعف األظافر.
  ٭ عمل فترة راحة لألظافر من طالء األظافر ولو يوم 

في األسبوع ويفضل فترة أطول.
  ٭ عــدم اإلفراط في العناية باألظافر فال تبرد األظافر 

بشكل يومي يكفي بردها مرة واحدة اسبوعيا. 

 كل فتاة وســيدة تسعى لتكون اطاللتها مميزة من 
خالل العناية بجمالهــا واحملافظة عليه، لكون املظهر 
اخلارجــي يــدل على مدى تلــك العنايــة ويبرز ثقتك 
بنفسك ويترك اثرا مميزا لدى االخرين، واملظهر األنيق 

هو نتاج لتأثير العادات الصحية.
  لكــن هناك بعض العادات اخلاطئــة التي قد تضر 

بإطاللتك وجمالك مع مرور الوقت.
  وسنلقي نظرة معا على بعض من تلك العادات التي 

قد تفسد إطاللتك لتتجنبيها.

  استخدام منتجات العناية غير المناسبة
  نظرا لكثــرة احلمالت الدعائيــة ملختلف منتجات 
العناية ومستحضرات التجميل، فقد ترغبني في جتربة 

املنتجات اجلديدة باستمرار.
  لكن ما لم ندركه متاما هو ان حساسية البشرة التي 
قــد تتطور إلى التهابات وتهيجات نتيجة الســتخدام 

املنتجات العشوائية.
  خطأ اخر قد يرتكبه معظمنا، وهو استخدام ماركة 
مختلفــة من كرمي البشــرة في كل شــهر بافتراض أن 

بشرة الوجه قد تتأقلم مع ذلك.
  تلك العادات تتسبب في إتالف البشرة وتؤدي للعديد 

من مشكالت البشرة كظهور حب الشباب.

  اإلفراط في تناول المشروبات غير الصحية 
  شــرب كميات وفيرة من املاء من أســرار احلصول 
على بشــرة صحية. لكن اإلفراط في شرب املشروبات 
غير الصحية كالقهوة، والشاي أو املشروبات الغازية 

من العادات الضارة التي تتلف البشرة.
  فتميل تلك املشــروبات إلى تقليل مســتويات املاء 

في اجلسم.
  فال بد من توافر نسبة حوالي ٧٠٪ من املاء في اجلسم، 
أقــل من ذلك قد يعرض اجلســم للجفــاف، مما يؤدي 
للعديد من املشكالت الصحية ومشكالت البشرة أيضا.

  مالمسة البثور وحب الشباب 
  إن كنــت تعانني من ظهــور البثور على البشــرة، 
ودائما ما تالمسني بشرتك بيديك، فقد يؤدي ذلك لتفاقم 

مشكلة حب الشباب.
  أيضــا، فقع البثــور هي كارثة، فيتســبب ذلك في 

انتشار حب الشباب في أماكن متفرقة من البشرة.

  إهمال استخدام منتجات مكافحة التجاعيد
  فينصح باســتخدام كرميات معاجلة التجاعيد من 
السن املبكرة، خاصة باستخدام املرطب وواقي الشمس.
  فــإن كنت خالل مرحلة العشــرينيات، فهي الفترة 
املناسبة لتبدأي باســتخدام منتجات الوقاية من اثار 

الشيخوخة. 

 نصائح للحصول
  على الشعر اجلميل والصحي 

 أفضل النصائح للعناية 
باألظافر الضعيفة والهشة 

 عادات خاطئة
  قد تفسد إطاللتك 

 فوائد ڤيتامني c للجسم 


