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كيف حتافظني على جمالك، 
كيفيــة احملافظة علــى اجلمال، 
نصائح مهمة للمحافظة على جمالك.
مع جمالك معلومات ونصائح 
والعناية  والرشــاقة  عن اجلمــال 
بالبشرة وصيحات املكياج واجلديد 
في عالــم األزياء واملوضة وأحدث 

قصات الشعر وطرق العناية به.
جمال وشباب وصحة وكل ما هو 

جديـد باألسـواق العاملية. 
تابعينــي ألي استفســـار عبر 
انستغرام وتويتر وفيسبوك وسناب 

شات.
كوني مميزة دائما وتألقي.

كونــي أنــت... أنــت فقط... 
بتفردك... بتميزك.

للتواصل معنا:

مع منيرة عاشور

Beauty

Nails Hair

spot

صفحة شمس الشموس

@muneeraahour

sol_soles@منيرة عاشور

إليك الدليل 
للعناية ببشرتك 

ليالً

اعتني بجمالك قبل النوم: 
تقول ليزا خبيرة األمراض 
اجللدية إن االهتمام ببشرتك 
يحتاج لبضــع دقائق ليال، 
فبعد يــوم شــاق تتعرض 
للتلــوث، األتربة،  بشــرتك 
التجميــل  ومســتحضرات 
املختلفــة، وهــو مــا يؤثــر 

بالسلب على بشرتك.

9 نصائح جمالية قبل النوم: 
نقدم لكي 9 نصائح مفيدة 

لبشرتك وهي: 
٭ اغسلي وجهك ليال.

٭ قومي بإزالة مستحضرات 
التجميل.

٭ ضعي كرميــات حتتوي 
على ڤيتامني أ.

٭ قومي بإزالة مستحضرات 
التجميل حول العني.

٭ ضعي كرميا حول العني.
٭ غيري وضع نومك ليال.

٭ قومــي بوضــع األقنعــة 
املناسبة لبشرتك.

٭ قومــي مبســح وجهــك 
بقطرات من ماء الورد ملزيد 

من النضارة.
٭ ضعي كمادات من شرائح 
اخليار حول عينيك لتقليل 

االنتفاخات.

فوأيد شرب ماء الورد على الريق04 فوأيد شرب ماء الورد على الريق02

ما هي فوائد شرب ماء الورد على الريق؟ 
ماء الورد هو ماء شــفاف ولــه نكهة ورائحة الورد، 
حيث انه يستخرج من بتالت ورد اجلوري ذي الرائحة 
الزكية، وال يختلف في لونه وطبيعته وقوامه الســائل 
عن املاء العادي باستثناء رائحة الورد، وطعمه املتركز 

في هذا املاء. 
يعتبر ماء الورد من املستحضرات التي تتميز بالعديد 
من الفوائد باملجاالت املختلفة، فهو مفيد للجسم والبشرة، 
وله بعض االستطبابات، ويذكر أن البتالت التي يستخرج 
منهــا ماء الورد يجب أن تكون طازجة، كما أننا نحتاج 
الــى كمية كبيرة من البتالت النتاج كمية قليلة من ماء 

الورد، لذا تعتبر تكاليف استخراجه باهظة.

أقسام ماء الورد 
ينقسم ماء الورد الى قسمني: 

٭ مــاء الورد الطبيعي: وهذا النوع نســتطيع عمله 
فــي املنزل، وذلك من خالل جمع كمية كبيرة من بتالت 
الورد الطازجة ووضعها في وعاء، واضافة املاء املقطر 
اليها، ثم اغالق الوعاء جيدا ووضعه حتت أشعة الشمس 

لفترة زمنية معينة.

فوائد شرب ماء الورد على الريق
٭ ماء الــورد االصطناعي: وهو ماء الورد الذي يتم 
بيعه في احملال التجارية، وهو يعتبر اصطناعيا بسبب 

اضافة املواد الكيميائية واملواد احلافظة اليه. 
 D، C، E، B،( :يحتوي ماء الورد على ڤيتامينات، مثل
A(، ويحتوي أيضا على مواد مضادة لألكســدة كمركب 
الفالفونويد، وله خاصية جيدة في تعديل املزاج وتخفيف 

االكتئاب، وكذلك في العالج من التوتر العصبي. 

فوائد ماء الورد 
نعلم جميعا أن أهم فوائد ماء الورد هي الفوائد التي 
تخص البشــرة، وحتى نســتطيع االســتفادة من هذه 
الفوائــد علينا تناول ماء الورد علــى الريق، وذلك من 
خــالل وضع ملعقة صغيرة من ماء الورد في كوب من 
املاء النقي وشربها على الريق، فهي تعمل على تصفية 
البشــرة وتنقيتهــا وتنعيمها وتفتيحها، وتســاعد في 
منحها اشراقة جميلة ومتميزة، كما أنها تؤخر عالمات 

الشيخوخة. 
ويعمــل ماء الــورد علــى معاجلة الهاالت الســوداء 
وانتفاخات العني، ومينح اجللد الترطيب املناسب، ويعطيه 
التورد اجلميل، ويضفي عليه ملعانا وبريقا مميزا، ويعالج 

حــب 
الشبـــــاب، 

ويغلق املســامات، 
ويعالج آثار حروق 

أنــه  الشــمس، كمــا 
يساعــد في تخفيف الوزن 

وحـــــــرق الدهــون، وكـــــــل هذه 
الفوائــــــد نحصل عليهــــا مــــــن خالل شرب القليل 
منــه علــــــــى الريق، وأغلب الفئات التــي تتناول ماء 
الورد على الريـــــق هم االيرانيون خصوصا السيدات 

االيرانيات. 
يعتبـر ماء الورد مادة لها العديد من االستخدامات، 
فهو يســتخدم كمطيب للحلويات واملأكوالت املختلفة 
خاصة في املطبخ الهندي، ويستخدم على نطاق واسع 
في تنكيه األرز الهندي خاصة البرياني، ويدخل أيضا في 
صناعة العطور، وفي بعض أنواع الكرميات واملعطرات 

وغيرها.

أفضل الطرق لتطويل وتنعيم الشعر

ثـــــــم 
قومـــــي 
بتوزيــــــع 
اخللطــة علــــــى 
الشعر بالكامل مع مراعاة 
فــرك فروة الرأس بأطراف األصابع على شــكل 
دائري في املساء مع تغطية الشعر، ثم اغسليه 
فــي الصباح مع مالحظة رج العبوة جيدا أثناء 

كل استخدام.

خلطة عسل قصب السكر
 امزجــي ملعقتــني كبيرتني من الســدر، مع 
ملعقتني كبيرتني من عسل قصب السكر األسود، 
ثم أضيفي ملعقتني كبيرتني من اخلميرة الفورية، 
وعصير خيــارة معصورة في اخلالط مع كوب 
من املاء، وامزجي جميع املقادير السابقة جيدا، 
ثم اتركيها جانبا ملدة ساعة، ثم قبل استخدامها 
ضعــي صفار بيضــة على الشــعر اتركيها ملدة 
ساعة، ثم اغسلي الشعر جيدا ومن ثم استخدمي 

اخللطة السابقة.

ان الشــعر الطويل والناعــم من أهم عالمات 
جمــال املرأة، لذلــك حترص جميع النســاء في 
جميع أنحــاء العالم على احلصول على شــعر 
مسترسل وطويل دون أي مشاكل، وهناك العديد 
من مستحضرات التجميل املتوافرة في األسواق 
لتطويل الشعر، ولكن اخللطات الطبيعية تعطي 
مفعوال أفضل اذا انتظمت في استخدامها، لذلك 
سوف أقدم لك سيدتي في هذا املقال أهم وأفضل 
الطرق التي تعمل على إطالة الشعر في أسبوع.

خلطة اجلرجير
قومي ســيدتي بإحضار حزمة من اجلرجير 
وضعيهــا فــي اخلــالط الكهربائي بعد غســلها 
وجتفيفها جيدا وعصرها، ثم أضيفي كمية مناسبة 
من زيت الزيتون وزيت الثوم وأخلطيهما جيدا، 
ثم ضعي املزيج الســابق في زجاجة ملدة يومني 
في الثالجة وبعد ذلك وزعيه على شعرك بالكامل 
واتركيه ملدة أربع ساعات مع تغطية الشعر جيدا 
ثم اغسلي شعرك باملاء الفاتر والشامبو، كرري 
تلك العملية أربع مرات في كل أسبوع للحصول 

أفضل النتائج.

 خلطة البصل والثوم 
ضعي حبة من البصل مقطعة الى أربعة أقسام 
في املاء مع فصني مــن الثوم املفروم على النار 

حتى تغلي املاء ويصبح 
لونهــا أصفر، ثــم نقوم 

املاء، ثم نضيف  بتصفية 
له ثالثــة مالعق كبيرة من 

السدر املطحون، وملعقة من 
زيت اخلروع، وزيت الزيتون، ثم 

نخلطها مع بعضها، ثم نقوم بتوزيع 
املزيج السابق على الشعر بالكامل في 

املساء وتركه طوال الليل وغسله في الصباح، 
تكرر تلك العملية مرتني في كل أسبوع.

خلطة احلبة السوداء والسمسم
 قومي سيدتي مبزج كمية مناسبة من احلبة 
الســوداء مع السمســم، ثم اضافة صفار بيضة 
وأمزيجهما مع بعضهما جيدا، ثم وزعي املزيج 
السابق على شعرك بالكامل واتركيه ملدة نصف 
ساعة ثم اغسليه باملاء الساخن، واستخدمي تلك 

اخللطة مرة أسبوعيا.

 خلطة الزيوت 
امزجي سيدتي 100 غرام من زيت بذور العنب، 
مــــــع 100 غرام مـــن زيت بـــــــذور القــــرع، 
و50غراما من زيت البندق، و50 غراما من زيت 
املشمش، و50 غرامًا زيت خروع، و150 غرامًا زيت 
بذر الشبت، وامزجيها جيدا وضعيها في زجاجة، 

طريقة إزالة اجللد امليت
حول األظافر

الكوالجني جلمالك

يعاني البعض من تراكم اجللد امليت حول األظافر، ما 
يؤدي إلى إظهار شكل اليدين بصورة سيئة أمام اآلخرين.. 
تقــدم لك مجلة رجيم اخلطوات كيفية إزالة اجللد امليت 
حــول األظافر. كما يعد اجللد امليت حول األظافر واحدا 
من األمور املزعجة التي تفسد املظهر اخلارجي لألظافر 
وتفسد االطاللة العامة. ومن هنا نقوم العديد من السيدات 
والرجــال بالتخلص منهن كل فترة. فاذا كنت ترغب في 
تعلــم الطريقــة األمثل للتخلص من اجللــد امليت حول 

االظافر من دون عناء تابع اخلطوات التالية.

خطوات للتخلص من اجللد امليت حول األظافر:
٭ ضعي يديك في وعاء يحتوي على ماء دافئ واتركيها 
ملدة 5 دقائق، حيث تساعد هذه الطريقة على تليني اجللد 

حول األظافر لسهولة إزالته من دون ألم.
٭ جففي يديك مبنشفة، وتأكدي من أن تكون خالية من 

قطرات املاء، ولكن حتتفظ برطوبتها.
٭ استخدمي عصاة خشبية لدفع اجللد امليت بعيدا عن 
أظافرك، وإزالة أي شوائب تراكمت على اجللد، وبعدها 
تخلــص من العصا بعد االســتخدام ألنهــا تكون حاملة 

للبكتيريا.
٭ اقطعي اجللد الزائد حول األظافر باســتخدام كماشة 
املانيكير ومقص األظافر، إلزالة اجللد امليت والزائد حول 
األظافر، ولكن تأكد مــن أنك تتخلصني من اجللد الزائد 

وليس اجللد السليم احمليط باألظافر.
٭ اســتخدمي الزيوت املرطبة لترطيب املناطق اجلافة 
حول أظافرك، احصلي على كمية كافية من مرطب األظافر 

وأطلي بها املنطقة احمليطة باألظافر.
٭ ارتدي قفازات الرطوبة طوال الليل لشفاء يديك وأظافرك، 
وفي الصباح تتم إزالة القفازات، ومن أجل حتقيق نتائج 

أفضل كرر هذا اإلجراء كل ليلة.

يدخل الكوالجني في العديد من مستحضرات العناية 
بالبشــرة نظرا ألهميته الكبيرة في احلفاظ على نضارة 
البشرة وشبابها، حيث يعد البروتني الرئيسى الذي يحافظ 

على البشرة مشدودة وشابة.
ولهــذا من املهم عند التفكير في العناية بالبشــرة أن 
يتضمن روتينك بعض اخلطوات التي حتافظ على ثروتك 

الطبيعية من الكوالجني وتعزز انتاجه.
ونشر موقع »Shape« للعناية باجلسم عدد من النصائح 

التي تساعدك على حتقيق هذه النتيجة:
٭ تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة كبيرة 
من أحماض أوميجا 3 الدهنية وڤيتامني أ ذي التأثير املضاد 
لالتهــاب والذي يحتوي على مضادات األكســدة وكالهما 
يحمي اجللد من اجلذور احلرة التي تفقد البشرة الكوالجني.
٭ حاولي احلد من أو خفض الكافيني ألنه يؤثر سلبا 

على شيخوخة اجللد وعملية جتديد خاليا البشرة.
٭ تنــاول اخلضراوات واألطعمــة الغنية باألحماض 
األمينيــة مثل اخلضــراوات اجلذريــة والفاصوليا وفول 

الصويا. 
٭ تناول ڤيتامني C ألنه يشجع على تكوين الكوالجني 
ويحمي البشــرة، واستخدام مستحضرات التجميل التي 

.C حتتوي على ڤيتامني
٭ استخدام جل الصبار على البشرة ألن له خصائص 
مهدئــة للبشــرة كمــا يحفز إنتــاج الكوالجــني وحمض 

الهيالورنيك في اجلسم واجللد.
٭ ممارسة الرياضة بانتظام حيث تساعد على تقليل 
عالمات تقدم العمر واحلفاظ على مســتويات الكوالجني 

في اجللد والعظام والعضالت.
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األظافر01
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