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مهنيًا: ت�سعر باالن�سجام مع نف�سك ومع املحيط، 
وتبدو متحم�سًا لكل ما يروقك ويروق كل اإن�سان 
خمتل��ف اأو متميز عن االآخري��ن عاطفيًا: تراودك 
بع���ض ال�سكوك ح��ول بع�ض ت�رشف��ات ال�رشيك 
له��ا حل��واًل منا�سب��ة تري��ح  اأن جت��د  وحت��اول 

اأع�سابك وتهدئ االأجواء نوعًا ما 

مهنيًا: قد يتح��رك الق�ساء والقانون على نحو طارئ 
�س��دك، كم��ا ق��د تظه��ر اأخط��اء و�سوائ��ب واإ�ساع��ات 
مغر�س��ة بحق��ك، لكن الن���رش يكون حليف��ك عاطفيًا: 
عليك تقدمي بع�ض التنازالت اأو اإعادة النظر يف بع�ض 

املواقف التي اأثارت حتفظ احلبيب

مهني��ًا: التناف��ر بني �سات��ورن ونبتون يع��ود للظهور 
الي��وم ويوؤثر يف اأو�ساع��ك، والقمر اجلديد يف اجلوزاء 
يعاك�ض جوبيتري ما يعني تعر�سك النتقادات عاطفيًا: 
اإذا كن��ت متزوج��ًا قد ترتق��ي اإىل مرحل��ة متقدمة من 
التفاه��م واالن�سج��ام م��ع ال�رشي��ك، واإذا كن��ت عازبًا 

يخفق قلبك فجاأة ل�سخ�ض قريب منك

مهنيًا: يدعمك ه��ذا اليوم لكي يوفر لك اأجواء 
جي��دة ولقاءات حارة، وتاأمر فتطاع وي�سغي 
اإليك االآخرون باإعجاب وحتظى بحظ على كل 
ال�سعد عاطفي��ًا: مهما حاول االآخرون تعكري 
�سفو العالقة بينك وبني ال�رشيك، يظل عامل 

احلب اأقوى من كل �سيء

مهني��ًا: اأن�س��ح ل��ك اإنه��اء االأعم��ال امللح��ة 
وال�سعبة وع��دم تاأجيلها اىل وق��ت اآخر، فقد 

تنقلب املعطيات �سدك وتتعقد االأعمال
عاطفيًا: يخف الوهج ال�سابق كما االحتماالت 
والت�سهي��الت، ويرتكز االهتم��ام على ق�سايا 

طارئة قد ت�سبب لك االأرق

مهني��ًا: اأخب��ار �س��ارة تعي��د اإلي��ك االأم��ل يف 
ا�ستع��ادة موقع��ك الطبيع��ي يف العم��ل، لكن 

عليك اأن تتخذ قرارات م�سريية حا�سمة
عاطفي��ًا: تتطور العالقة لت�سب��ح اأكرث متانة 
وعافي��ة، وق��د تك��ر االأح��الم وتنم��و معه��ا 

الروابط لتمتد وت�ستد �سالبة

مهني��ًا: يتح��دث هذا الي��وم عن جدي��د، وعن 
عر���ض، اأو عن انطباع يكون��ه بع�ض الزمالء 

عنك، فينقلون ذلك اإىل اأرباب العمل
عاطفي��ًا: تب��دو جذاب��ًا ج��داً وق��د يب��وح ل��ك 
اأحده��م باحلب يف ه��ذه االأثناء وتوقع بع�ض 

املفاجاآت والتطورات اليوم
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عالج آثار الحروق القديمة باألعشاب

 يتعر���ض كل ف��رٍد من��ا اإىل اإ�ساب��اٍت عار�سٍة، 
والك���رش،  ال�سق��وط،  م��ن  خمتلف��ة  وح��وادث 
واحلروق، وغالب��ًا ما تبقى اآثار احلروق لفرتاٍت 
طويل��ٍة واأحيانًا ب�سكٍل دائٍم، ولعل اأكرث ما تعاين 
منه ال�سيدات ب�س��كٍل خا�ض هو التعر�ض للحرق 
اأثن��اء الطبخ، فتبحث عن ط��رٍق الإزالة اآثار هذه 
احل��روق، ويف هذه املقالة �سنتعرف على بع�ض 
الط��رق امل�ستخدم��ة للتخل�ض من اآث��ار احلروق 

القدمية با�ستخدام االأع�ساب.
 خلطة احلناء: تت��م هذه الطريقة مبزج ملعقتني 
كبريت��ني من احلناء، م��ع ملعقتني كبريتني من 
الدقيق االأبي�ض وكوب واح��د من زيت الزيتون، 
وحتري��ك املكونات جي��داً حتى يتك��ون من هذا 
املزي��ج عجينًة متما�سك��ًة، وو�سعه��ا يف وعاٍء 
زجاجٍي حمك��م االإغالق، وبعده��ا يتم تطبيقها 
عل��ى املنطق��ة امل�سابة باجل��روح بو�سع كميٍة 
م��ن العجينة عليه��ا مل��دة �ساعٍة واح��دٍة، حتى 
جت��ف متام��ًا، وم��ن ث��م غ�سله��ا جي��داً، ويج��ب 

ا�ستخ��دام ه��ذه اخللطة مرت��ني يومي��ًا �سباحًا 
وم�س��اًء، م��ن اأج��ل التخل�ض م��ن اآث��ار احلروق 
القدمي��ة متام��ًا. االأل��وة ف��ريا: تتم ه��ذه اخللطة 
بك���رش بع���ض اأوراق نبتة االأوة ف��ريا، وطحنها، 
وم��ن ثم اأخ��ذ امل��ادة امل�ستخل�سة منه��ا والتي 
ت�سمى اجلي��ل، ودهنها على املنطق��ة امل�سابة، 
ويت��م تكرار هذه اخلطوة ب�س��كٍل يومٍي للح�سول 

على نتيجٍة مر�سيٍة. 
خلط��ة اجلرج��ري: تتم ه��ذه اخللطة بغل��ي ب�سع 
يت��م  وبعده��ا  اجلرج��ري،  اأوراق  م��ن  ورق��ات 
خلطه��ا مع حبٍة واح��دٍة من الب�س��ل املهرو�ض، 
وملعق��ٍة �سغ��ريٍة من زيت ب��ذور الكت��ان، ويتم 
مزج املكون��ات جيداً حتى ينتج عن هذا اخلليط 
مادًة ت�سبه الكرمي يف قوامها، وبعدها يتم دهن 
املنطق��ة امل�سابة باحلروق به��ذا الكرمي، ب�سكٍل 

يومي، حتى نالحظ الفرق. 
ل�سان احلمل:

 تتم هذه الطريق��ة بنقع ب�سع ورقات من ل�سان 
احلمل، ودهن املنطقة امل�سابة بهذا النقع، الذي 
ي�ساه��م يف تعوي�ض اجللد املفقود ب�سبب احلرق 
يف تلك املنطقة. خلط��ات طبيعية للتخل�ض من 

اآث��ار احل��روق باالإ�سافة اإىل اخللط��ات ال�سابقة 
الت��ي تعتم��د عل��ى االأع�س��اب يف التخل���ض من 
اآث��ار احل��روق، فهنال��ك بع���ض اخللط��ات التي 
تعتم��د على مكوناٍت طبيعي��ة، ت�ساهم اأي�سًا يف 
التخل���ض من اآثار احل��روق القدمي��ة، ومن هذه 
اخللط��ات:  الع�س��ل: يدخ��ل ع�س��ل النح��ل اخلام، 
يف ت�سني��ع العديد من االأدوي��ة وامل�ستح�رشات 
الطبي��ة، وخا�سًة تل��ك التي ت�ساع��د على اإخفاء 
اآث��ار احلروق، ويتم ا�ستخ��دام هذه اخللطة مبزج 
ملعقة �سغرية من ع�سل النحل اخلام، مع ملعقة 
�سغرية من �سودا اخلبز، ومن َثم تدليك املنطقة 
امل�سابة باحلروق، ملدة ث��الث دقائق باأطراف 
االأ�ساب��ع بح��ركاٍت دائري��ٍة، وتغطي��ة املنطقة 
امل�ساب��ة با�ستخ��دام من�سفٍة �ساخن��ٍة ملدة ربع 
�ساع��ة، وبعده��ا تت��م اإزال��ة املن�سف��ة، وغ�س��ل 
املنطقة امل�ساب��ة باملاء البارد جيداً؛ للتخل�ض 
من بقايا الع�سل، كما يجب االنتباه اإىل �رشورة 
تك��رار هذه اخللطة ب�سكٍل يوم��ي؛ للح�سول على 

النتيجة املرغوبة، وهي اختفاء اآثار احلروق.
 م��اء الب�س��ل: يت��م تطبي��ق ه��ذه اخللط��ة بفرم 
حب��ٍة كب��ريٍة م��ن الب�س��ل، با�ستخ��دام اخلالط، 

وت�سفيته��ا ال�ستخال���ض امل��اء منه��ا، ومن َثم 
اإ�سب��اع قطع��ة من القط��ن بهذه املي��اه، وتدليك 
املنطق��ة امل�ساب��ة به��ا، كم��ا يجب تك��رار هذه 
اخلطوات حتى يتم مالحظة الفرق والتخل�ض من 
اآث��ار احلروق. وكذلك ميكن اإخف��اء اآثار احلروق  
ي�ساعد دهن املنطقة امل�سابة باحلروق بالقليل 
من ع�سري الليمون يوميًا والتدليك اخلفيف على 
تخفيف اللون الناجت عن احلروق، كما اأن ع�سري 
الليم��ون يحتوي عل��ى العديد م��ن الفيتامينات 
الت��ي تعم��ل كم�س��ادات حيوي��ة لاللتهاب��ات، 
وتكرر هذه العملية مرة يوميًا من اأجل احل�سول 
عل��ى اأف�سل النتائج يف اأق�رش مدة ممكنة..  زيت 
اخل��روع: ي�ستخدم ه��ذا الزي��ت يف التخل�ض من 
اآث��ار احل��روق، كم��ا ي�ستخ��دم يف التخل�ض من 
اآث��ار احلب��وب والبق��ع الداكن��ة يف اجل�س��م، من 
املمك��ن اأن يتم دهن املنطق��ة امل�سابة بالقليل 
م��ن زيت اخل��روع م��ع التدليك ب�س��ورة خفيفة 
على املنطقة امل�سابة، ومن ثم تركه على اجللد 
مل��دة ال تقل عن �ساعتني من اأجل احل�سول على 
نتائج اأف�سل، مع العلم اأن زيت اخلروع يزيد من 
كثاف��ة ال�سعر.  *عن��د االإ�سابة باحلرق ميكن اأن 

يو�س��ع القليل من الدقيق الفاخ��ر على املنطقة 
امل�ساب��ة وتغطيته��ا جي��داً بالدقي��ق، وم��ن ثم 
ترك��ه على الي��د اإىل حني اختفاء اآث��ار ال�سخونة 
الت��ي ت�ساحب احلروق، حي��ث اأن الدقيق ي�ساعد 
عل��ى التخل�ض من احلرارة التي ت�سببها احلروق 
كم��ا ي�ساع��د عل��ى اإزالة اآث��ار احل��روق احلمراء 
co n  والبنية من اجلل��د. ميكن ا�ستخدام كرمي
م��ن  علي��ه  احل�س��ول  وميك��ن   tractubrex
ال�سيدلية، و الذي ي�ساعد على التخل�ض من اآثار 
احل��روق كم��ا اأنه ي�ساع��د على اإخف��اء اأي ندوب 
موج��ودة يف اجل�سم، وا�ستخدام��ه اآمن جداً، كما 
ميك��ن ا�ست�س��ارة الطبي��ب ال�سي��ديل يف طريقة 
ا�ستخدام��ه. ميك��ن التخل�ض من االآث��ار العنيدة 
التي ي�سع��ب التخل�ض منه��ا بوا�سطة اخللطات 
الطبيعية با�ستخدام تقني��ة الليزر والتي ت�ساعد 
على اإخفاء اآثار احلروق متامًا، كما ت�ساعد على 
اإرج��اع اجللد اإىل طبيعته ال�سابق��ة. اأخرياً غالبًا 
ما ت�ستغرق عالجات اآث��ار احلروق وقتًا طوياًل، 
ولك��ن م��ن اأج��ل التخل���ض منها ب�رشع��ة يجب 
عالجه��ا فور حدوثها وعدم تركها مهملة لفرتة 

طويلة الأنها تزداد عنداً.

بغداد – هيفاء القره غولي 

على مائدتك.. التبولة
 املكون��ات: ث��الث حب��ات م��ن البن��دورة. حبتان من 
اخلي��ار. اأربع �سمات م��ن البقدون�ض. كوب من الرغل 
اأو  النا�س��ف  النعن��اع  م��ن  �سغ��رية  ملعق��ة  الناع��م. 
امُلجف��ف. ملعقة �سغرية من املل��ح، وميكن الزيادة اأو 
التقليل منه nح�س��ب الرغبةn. ع�سري ثالث ليمونات، 
وميك��ن الزي��ادة اأو التقلي��ل nح�س��ب الرغب��ةn. حب��ة 
واح��دة م��ن الليم��ون املقطع��ة اإىل �رشائ��ح للتزي��ني. 
نعن��اع اأخ�رش. ملعقة كبرية من زي��ت الزيتون. اأوراق 

م��ن اخل�ض للتزي��ن. ميكنك اإ�سافة حب��ة ب�سل �سغرية 
اإىل �سلطة التبولة.

 طريقة التح�سري: قطعي البندورة اإىل مربعات �سغرية 
احلج��م. قطع��ي اخلي��ار اإىل مربعات �سغ��رية احلجم. 
نظفي وقطع��ي البقدون�ض ب�سكل ناعم. افرمي النعناع 
االأخ�رش ب�س��كل ناعم. اغ�سلي الرغ��ل الناعم ثم نقعه 
باملاء، بحي��ث يغمره بعد ذلك وُي�سفى، ويو�سع عليه 
ع�س��ري الليمون احلام���ض. اإذا كنت ترغب��ني باإ�سافة 

الفج��ل، قطع��ي الفج��ل اإىل مربع��ات �سغ��رية احلجم. 
ق�رشي الب�س��ل ثم افرميها ب�سكل �سغ��ري جداً. اخلطي 
املكونات التي قمِت بتقطيعها مع بع�سها البع�ض، ثم 
اأ�سيفي النعناع النا�سف، وامللح، وزيت الزيتون. قلبي 
املكونات مع بع�سهم البع�ض داخل الوعاء للتجان�ض. 
افر�س��ي اأوراق اخل���ض بداخل طبق التق��دمي، ثم ا�سكبي 
�سلطة التبولة يف الطبق، واأ�سيفي الليمون امُلقطع اإىل 

�رشائح للتزيني، وبع�ض النعناع االأخ�رش.

للعناية بالقدمني يجب توفر  وعاء يحتوي على املاء 
وال�ساب��ون. ك��رمي مرط��ب )فازلني( مق���ض لالأظافر 
زي��ت ل��وز اأو اأي نوٍع م��ن الزيوت االأخ��رى املنا�سبة 
حجر اخلف��اف االأ�سود م��رد خ�سب��ي )كولونيا( عطر 
من�سفه وقطن طريق��ة اال�ستخدام قومي بدهن قدميك 
بالفازلني، والب�سي جواربًا اأو حذاًء مقفواًل من جميع 
اجله��ات مل��دة �ساع��ة قب��ل اال�ستحمام. قوم��ي بنقع 
قدمي��ك يف وعاٍء يحتوي على مياٍه دافئة اأ�سيفي اإىل 
الوع��اء ملح��ًا خ�سنًا؛ فه��و ي�ساعد عل��ى تق�سري القدم، 
و�رشائح��ًا من الليم��ون لُتطهر قدمي��ك وُتك�سبها لونًا 
فاحتًا، وقلياًل من زي��ت اللوز. قومي بتجفيف قدميك 
بع��د نقعها. ق�س��ي اأظافرك بطريق��ة م�ستقيمة ابردي 
االأظافر مبرد خ�سبي باجتاٍه واحد انقعي قدميك مرًة 
اأخ��رى افركي قدميك جي��داً للتخل�ض من اجللد امليت 

ركزي عل��ى الكعبني كث��رياً وذلك من خ��الل فركهما 
با�ستخدام حجر اخلف��اف اأخرجي قدميك من الوعاء، 
ودلكيهما بكرمٍي مرطب، واحر�سي على اجللد املحيط 
باالأظافر قومي بتدلي��ك القدم وخا�سًة االأ�سابع بعد 

م�سحها )بالكولونيا( لتعطيها نعومًة فائقة. 
حل��ول مل�س��اكل القدمني هن��اك عدة م�س��اكل ت�سيب 

القدمني، وحتتاج اإىل حلول، ومنها:
 خ�سون��ة القدم��ني للتخل�ض من خ�سون��ة القدمني ما 
علي��ك اإال اإح�س��ار خي��ارة مب�سورة، و�سف��ار البي�ض، 
وقومي مبزجهما م��ع بع�سهما وافركي بهما قدميك، 

ثم ا�سطفيهما باملاء الدافئ.
 وهن��اك طريق��ة اأخ��رى وه��ي اإح�س��ار ملعقتني من 
ع�س��ري الليمون، مع ملعقتني من الفازلني، وملعقتني 

من اخلمرية، واخلطيهم جيداً و�سعيهم على قدميِك.

 رائح��ة القدمني الإزالة رائحة القدمني الكريهة قومي 
با�ستخ��دام ع�سب��ة النعن��اع والزع��رت وافرك��ي بهم��ا 

قدميك.
 ا�سم��رار ل��ون القدم��ني لتفتي��ح ل��ون قدمي��ك علي��ك 
باإح�س��ار جل�رشي��ن �سائ��ل، وزي��ت خ��روع، وع�سري 
ليم��ون؛ حي��ث عليك مب��زج ه��ذه املكون��ات ودهنها 
على قدمي��ك ليلًة كامل��ة، وبعد ذلك قوم��ي بغ�سلهما 

يف ال�سباح 
جف��اف القدمني للتخل�ض من جف��اف القدمني قومي 
مب��زج �سف��ار البي���ض م��ع ملعق��ة �سغرية م��ن زيت 

الزيتون، وادهني بهما قدميِك
 تع��رق القدم��ني للتخل���ض من تع��رق القدمني قومي 
بو�سعهم��ا يف م��اٍء فات��ر مم��زوج بقليل م��ن بودرة 

التلك، وامل�سك، وال�سب امل�سحوق.

مهنيًا: قد يكون ل�سغ��ط العمل الذي تتعر�ض 
له ه��ذه الفرتة رد فعل عك�سي لديك ي�سبب لك 
متاع��ب مع الزم��الء ويبعدهم عن��ك عاطفيًا: 
يت�رشف ال�رشيك بليونة جتاهك وبال ا�ستفزاز 
وحتدي��ات، ولن تع��اين اأي اأزمة، ب��ل تنت�رش 

انت�ساراً باهراً يفاجئ اجلميع

مهنيًا: القمر يف برجك يلقي ال�سوء عليك ورمبا 
ي�ستقط��ب بع���ض املوؤيدي��ن، وتتلق��ى �سياًل من 
االت�س��االت الداعمة مل�ساريعك البناءة عاطفيًا: 
كل احلل��ول ممكنة اإذا كان الطري��ق م�سدوداً مع 
ال�رشي��ك، لك��ن النيات هي املفت��اح لذلك، واأنت 

نياتك طيبة و�سافية

مهني��ًا: ق��د تق��دم على تر�سي��ح نف�س��ك ملن�سب 
اإداري جدي��د، وتك��ون عن��د ح�سن ظ��ن اجلميع، 
وحتق��ق فوزاً كا�سح��ًا يفاجئ اجلمي��ع عاطفيًا: 
ثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات متهيدية 
لالنط��الق بعالقة جديدة بغية االرتباط ر�سميًا 

واال�ستقرار والتفكري يف اإن�ساء عائلة

مهنيًا: يحملك هذا اليوم اإىل �سفر اأو لقاء مثمر اأو 
ن�ساطات غنية اأو مبارزة فكرية تنت�رش خاللها، 
وتناق�ض اأفكاراً جدي��دة عاطفيًا: ُخذ احتياطاتك 
م��ن تفجر و�سع عاطف��ي، وال حتاول اإثارة غرية 
ال�رشي��ك اأو اأع�ساب��ه فهو ال يرح��م يف مثل هذه 

االأمور وقد يفقد �سوابه

مهنيًا: قد يح�س��ل ما مل تتوقعه، ويربك �سوؤونك 
احلياتي��ة واملهني��ة، لكن��ك تكون عل��ى ا�ستعداد 
ملواجهة كل طارئ عاطفيًا: ت�ستوعب ما يح�سل 
مع��ك وحتافظ على م�ساعر �رشي��ة وال تبوح بها 

اإال الأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء

 اإن ���رش جم��ال امل��راأة ه��و م��ن جم��ال وجهه��ا 
، فالوج��ه ه��و م��راآة جم��ال امل��راأة الت��ي تعك�ض 
اأنوثته��ا وعنفوانها ، فاملكياج ه��و و�سيلة الإبراز 
مع��امل الوجه ، واإظهار ح�سن��ات الوجه مع اإخفاء 
عيوب��ه اأو تغطيتها ، فمثاًل يف حال��ة ال�سفه الغري 
متنا�سق��ة )العلي��ا اأك��ر م��ن ال�سفل��ى اأو العك�ض( 
فيمك��ن معادلتهم��ا بقلم حتدي��د ال�سف��اه بتكبري 
ال�سف��ة ال�سغ��رية ع��ن طري��ق اخل��روج قلي��اًل عن 
ح��دود ال�سف��ة نف�سه��ا ، ولو�سع املكي��اج نحتاج 
اإىل اأن نتعل��م اأ�س�ض و�س��ع املكياج وطرق معرفة 
مالئمته��ا لل��ون الب�رشة ، وه��ذه طريق��ة مب�سطة 

لو�سع املكياج اخلفيف اأو الناعم:
 • يج��ب و�سع طبقة رقيقة من كرمي االأ�سا�ض من 

ن��وع جيد ، وعلينا مراع��اة اأن يكون لون الكرمي 
اأغمق من ل��ون الب�رشة بدرجة ؛ حتى ال يظهر 

الوجه وكاأن عليه قناع 
• و�س��ع )الكون�سيل��ر( اأو خ��ايف عي��وب 

كان��ت  )اإذا  العين��ني  ح��ول  الب���رشة 
اله��االت �س��وداء( ، اأو لزي��ادة اإ���رشاق 
منطقة العينني ، ويو�سع اأي�سًا بطبقة 

رقيقة. 

• االنتظار مل��دة 5n10 دقائق ثم و�سع بودرة 
الوج��ه ويج��ب اأن تك��ون اأغم��ق من ل��ون الب�رشة 

بدرجة )مثل لون كرمي االأ�سا�ض(.
 • ر�س��م احلواجب بقلم التحدي��د اخلا�ض امل�سابه 
لل��ون �سعر احلواج��ب ، واالأف�سل ع��دم ال�سد كثرياً 

عليه حتى ال ي�سبح لونه غامق جداً وم�سطنع.
 • و�س��ع ال�سدو على اجلفن العلوي للعني ويو�سع 
م��ن اخلارج اإىل الداخل ، في�سبح غامقًا قلياًل من 
جه��ة الزاوية اخلارجي��ة للعني ويخ��ف تدريجيًا 
كلما اقرتب م��ن الزاوية الداخلية للعني ، ونراعي 

�س��ع  و و ل�س��د ا

الوردي الفاحت اإذا كانت الب�رشة بي�ساء ، اأما ميكن 
و�س��ع اللون امل�سم�س��ي اإذا كانت الب�رشة حنطية ، 

اأو اللون الرونزي اإذا كانت الب�رشة �سمراء. 
• و�س��ع خط رفيع ن�سبيًا حتت احلاجب مبا�رشة 

م��ن ال�س��دو االأبي�ض الالم��ع ، ابتداًء م��ن بداية 
احلاج��ب من الداخل اإىل اآخ��ر احلاجب ، وال 
مان��ع م��ن اخل��روج قلياًل ع��ن ح��د نهاية 

احلاج��ب فهذا يعط��ي ات�ساع��ا وهمي ملنطقة 
العيون واحلواج��ب  • و�سع خط رفيع من الكحل 
اأو االآيالي��ر ال�سائل على اجلفن العلوي من العني 

ويكون متما�سكًا مع الرمو�ض العليا.
 • و�س��ع املا�سكارا على الرمو���ض العلوية وقلياًل 

منها على الرمو�ض ال�سفلية للعني.
 • و�س��ع اأحم��ر ال�سف��اه باللون االأحم��ر الفاحت 
للب�رشة البي�س��اء ، والوردي للب�رشة احلنطية 
، واللون الرتقايل لذوات الب�رشة ال�سمراء. 

حم��رة  م��ن  قلي��اًل  و�س��ع  واأخ��رياً   •
الوجنت��ني  عل��ى  )البال���رش(  اخل��دود 
واجلب��ني بالعر�ض وقلي��اًل على االأنف 
والذق��ن ليك��ون اللون متنا�سق��ًا اأ�سبه 

بالطبيعي ، 

طريقة عمل المكياج الخفيف الصباحية

للعناية بالقدمين.. طرق مبتكرة


