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)احمد علي( .. وجولة في اجلزء اخلاص بالفواكه  السفير املصري ياسر عاطف وإدارة »لولو هايبر ماركت« لدى افتتاح مهرجان املنتجات املصرية

»لولو هايبرماركت« أطلق مهرجان املنتجات املصرية

خضراوات من مصرحلويات بأنواع وأشكال مختلفة

)ريليش كومار( جانب من رواد مهرجان الصحة والرشاقة 

أسماك مصرية

عبداهلل الراكان

أطلق لولو هايبرماركت، 
بائــع التجزئــة الرائــد فــي 
املنطقة، مهرجانا مدته ١١ يوما 
للترويج للمنتجات املصرية 
في جميع محالته بتاريخ 5 

أكتوبر.

مت افتتــاح املهرجــان في 
فــرع هايبرماركت الضجيج 
بواســطة ســفير جمهورية 
مصــر العربية فــي الكويت 
ياســر عاطــف مــع اإلدارة 
العليا من لولو هايبرماركت، 
وبحضــور حشــد كبير من 

املتسوقني واملهنئني.

ومــن ضمن املنتجــات التي 
يتم تســليط الضــوء عليها 
في املهرجان: املاجنو الشهي، 
البرتقــال، الفراولة، العنب، 

البطيخ والرمان.
وأيضــا الروائع الثقافية 
حتتــل جــزءا مــن املهرجان 
املوســيقى  فــي  وتبــرز 

بالدهــان بأنشــطة ترفيهية 
لألطفال في األمسيتني 5 و6 
أكتوبر. كما ســيتخلل فترة 
الترويج منافســات عديدة، 
مشــتملة على تشكيل الطني 
وعرض أزياء للباس التقليدي 

لألطفال حتت سن ١٢.
إن مهرجان مصر يؤكد مرة 

ويعرض مهرجان مصر، 
الذي يتم تنظيمه بني 4 و١4 
أكتوبــر اجلــاري، مجموعة 
واســعة من الطعام املصري 
اجلبنــة  علــى  مشــتملة 
الفواكــه  اخلصوصيــة، 
الطازجة، اخلضراوات الهشة، 
اللحــم والزيتون.  الســمك، 

والرقص الشــعبي املصري، 
وهــذا يشــتمل علــى رقص 
األحصنــة الصعيدي، الزفة 
الزفــاف  موكــب  ورقــص 
والتنــورة احليوية. إضافة 
إلــى ذلك، ســوف يتم تقدمي 
عروض سحرية خاصة إضافة 
إلى قيام املهرجون املغطون 

أخرى التزام لولو هايبرماركت 
بالتفاعــل مع زبائنها في كل 
نقطــة مــن نقــاط االتصال. 
الترويــج للنــاس  ويقــدم 
القادمني من مجتمعات مختلفة 
فرصة االجتماع واالستمتاع 
بثقافــات ومأكوالت بعضهم 

البعض.

تنظمه »اكسبو - تاج« من 5 - 7 الجاري بمجمع »األڤنيوز«

رعاية ذهبية من 4 شركات جديدة ملعرض الصحة والرشاقة واجلمال 3
لميس بالل

أعلنت كل من شركات »علي 
عبدالوهاب املطوع« صاحبة 
 )Bio-Oil( العالمــة التجارية
و»هيلــث بالنيــت« للمــواد 
الغذائية واألدوية والڤيتامينات 
الطبية،  واملعدات واألجهــزة 
وشــركة اخلليج للصناعات 
 Skin الدوائية )جلفار(، وعيادة
Clinic، عــن رعايتها الذهبية 
للــدورة الثالثــة من معرض 

الصحة والرشــاقة واجلمال 
الذي تنظمه شــركة »اكسبو 
- تاج« للمعارض واملؤمترات، 
خالل الفترة من 5 - ٧ أكتوبر 

اجلاري مبجمع »األڤنيوز«.

»علي عبدالوهاب المطوع«
قســم  مديــرة  وقالــت 
مستحضرات العناية بالبشرة 
في شــركة »علي عبدالوهاب 
املطــوع« فــؤادة يونــس، إن 
الشركة ستشــارك من خالل 

مجموعة من املكمالت الغذائية 
)ڤيتامينــات - معــادن - 
أعشاب( إضافة إلى منتجات 

رياضية صحية وغيرها.
وعــن أبــرز املشــروعات 
قامــت  التــي  واإلجنــازات 
بها الشــركة في هــذا املجال 
خالل الفترة األخيرة، ذكرت 
الزنكــي، أن الشــركة تعمل 
حاليا فــي إدارة أكثر من ٢5 
عالمة جتارية عاملية شهيرة 
في عالم الصحة والرشــاقة 
والتي تــوزع أكثر من ١٠٠٠ 
منتج، عالوة على امتالكها ١١ 
معرضا منتشرا في مختلف 
مناطــق الكويت، إضافة إلى 
أن منتجاتهــا متوافــرة فــي 
الصيدليــات وفي املجمعات 
التجارية الضخمة في البالد.

»جلفار«
من جانبه، قال مدير شركة 
اخلليــج للصناعات الدوائية 
)جلفــار(، د.أحمد ســليمان، 
إن الشــركة تهــدف من خالل 
للــدورة  الذهبيــة  رعايتهــا 
الثالثة من املعرض إلى تقدمي 
خدمــة توعويــة وتثقيفيــة 
للحضــور حــول كل مــا يهم 
صحة املرأة وآخر املستجدات 
واملســتحضرات التي تعتني 

بصحة وجمال املرأة.
وأشــار ســليمان إلى أن 
الشــركة تعرض خــالل هذا 
احلدث منتجات وثيقة الصلة 
بصحــة وجمال املــرأة مثل 
MEBO & MEBO SCAR الذي 
يعالج احلروق واجلروح دون 
ترك أي أثــر ما يحافظ على 
جمال الوجه واجلسم، وكذلك 
كرمي الـDEXIPAN الذي يقي 
من جفاف وتشققات اجللد، 
الفتــا إلى أن تلــك املنتجات 
مت جتريبها وأثبتت كفاءتها 
فضال عن كون أسعارها في 

املتناول.
الشــركة  عمــل  وعــن 
ومشروعاتها في هذا املجال، 
قال سليمان، إن شركة اخلليج 
للصناعات الدوائية )جلفار( 

.DEXCOM السكر في اجلسم

Skin Clinic
بدورها، قالت استشــارية 
أمراض جلدية وجتميل اجللد 
 »Skin« Clinicفــي بالليــزر 
العمــر، إن رعايــة  د.غنيمــة 
العيــادة الذهبيــة للمعــرض 
تأتــي بهدف عــرض اخلدمات 
التقنيات  واملنتجات وأحــدث 
احلديثة لشد البشرة واخلدمات 

والتقنيات احلديثة لألسنان.
وأوضحت العمر ان العيادة 
ســتقدم خالل املعرض جميع 
خدمات العيادة وأقسام البشرة 
والليزر مبا فيها حقن )الفيلرز 
والبوتكس( وقســم األسنان، 
الفتــا إلى أن العيادة ســتقدم 

رعايتهــا الذهبيــة للمعرض 
مبنتجهــا اخلــاص بالعناية 
بالبشــرة الــذي أطلقتــه في 
الكويــت )Bio-Oil( والــذي 
يتكون من مستخلص نباتات 
وڤيتامينــات تســاعد علــى 
حتسني مظهر الندوب وعالمات 

متدد اجللد.
ان  يونــس،  وأضافــت 
رعاية الشــركة ومشــاركتها 
في الدورة الثالثة للمعرض، 
تهدف إلى التواصل املباشــر 
Bio-( مع مستخدمي منتجها

Oil( واالستماع إلى آراء الناس 
والــرد على استفســاراتهم، 
وفتــح املجــال بشــكل أكبر 
للتعريف مبنتجات الشركة 
املختلفة. وأوضحت ان املنتج 
)Bio-Oil( مصنوع من ڤيتامني 
»أ« و»هـــ« وزيــوت زهــرة 
االذريــون، اخلزامى، ونبات 
اكليل اجلبل وزيت البابوجن، 
إضافة الــى املكون الفريد له 

وهو زيت البرسيلني.
وبينــت أن احلمــل يعــد 
الرئيســي لعالمات  الســبب 
متــدد البشــرة عند النســاء، 
فيما تظهر هذه العالمات لدى 
الرجال نتيجة زيادة أو نقصان 
الوزن ورفع االثقال، الفتة إلى 
Bio-( أنه ينصح باستخدام
Oil( املتوافــر بثالثــة أحجام 
وبأســعار مناســبة للجميع، 
للذين يريدون احملافظة على 
اللياقة ومظهر اجلسم من دون 

عالمات التمدد.
وذكــرت يونــس أن زيت 
)Bio-Oil( حاصل على جوائز 
دوليــة في ١٧ بلــدا باعتباره 
الندوب  أفضل منتج لعــالج 
ومتدد البشرة، وأفضل منتج 
لعالج عالمات احلمل، وأفضل 

منتج للعناية بالبشرة.

»هيلث بالنيت«
من جهتها، قالت املدير العام 
لشركة »هيلث بالنيت« للمواد 
الغذائيــة واالجتــار باألدوية 
الطبية،  واملعدات واألجهــزة 
ســهام الزنكــي، إن الشــركة 
تتطلــع مــن خــالل رعايتها 
الذهبيــة ومشــاركتها فــي 
املعرض، إلى مساعدة اجلمهور 
على العيش بحياة صحية أكثر 
سعادة، وذلك من خالل طرحها 
ملزيج من املنتجات التي حتمل 
التجارية للمصانع  العالمات 
العاملية الشــهيرة، فضال عن 
امتالكهــا املعرفــة واخلبــرة 
فــي تقدمي اخلدمــات الفريدة 

واملميزة للعمالء.
الزنكــي، ان  وأوضحــت 
الشركة تقدم خالل املعرض 

التي تأسست عام ١98٠ تعد 
أكبر شركة مصنعة لألدوية 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، إذ تنتج ما 
يزيد على ٢٠٠ منتج مسجل 
بعالمة جتارية عبر منشآت 
تصنيعهــا البالــغ عددها ١5 

مصنعا.
ولفــت إلــى أن مــن أهم 
املشــاريع احلديثة للشركة 
افتتــاح مصنــع )جلفــار( 
العربية السعودية  باململكة 
 JULPHAR LIFE وتدشــني 
 GULF INJECT ومصنــع 
املختص باحملاليل واألدوية 
املخصصة للحقن إضافة الى 
تقدمي أحدث جهــاز أميركي 
للمتابعة املستمرة ملستوى 

نســبة خصــم علــى خدماتها 
للجمهور خــالل أيام املعرض 
و%5٠   %٢5 بــني  تتــراوح 
املتعــددة وأحدث  للعالجــات 
تقنيات شــد البشــرة وعالج 
ترهالت اجللد من غير جراحة.
وبينــت أن العيــادة قامت 
باســتحداث قســم األســنان 
بأفضل الكوادر الطبية واالجهزة 
والتقنيات احلديثة، إضافة إلى 
زيادة طاقم )Skin Clinic( بأفضل 
أطباء اجللدية والتجميل فضال 
عن اســتخدام تقنية )الثيرا( 
واخليوط احلديثة، مشيرة إلى 
أنه في القريب العاجل ســيتم 
الكشف عن أهم وأضخم مشروع 
في الشرق االوسط ستقوم به 

العيادة في هذا املجال.

د. غنيمة العمر د.أحمد سليمان سهام الزنكي  فؤادة يونس 

الرعاة الذهبيون »علي 
عبدالوهاب املطوع« 

و»هيلث بالنيت« 
و»جلفار«

»Skin Clinic«و

املهرجان
مستمر حتى

14 اجلاري


