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مهنيًا: ركز �هتمامك على �إجناز مهامك، وال 
�سيما �أن زمالءك مييلون �إىل �لتعاون معك

دور�ً  �جليا�س��ة  عاطفت��ك  ت��وؤدي  عاطفي��ًا: 
باحلبي��ب  عالقت��ك  تعزي��ز  يف  �إيجابي��ًا 

وتعميقها �أكرث فاأكرٍث

مهني��ًا: عالج كل �مل�س��ائل �ملهنية بوعي وحكمة 
الأنك حت�سد قريبًا نتائج باهرة

عاطفي��ًا: تعي�ش مع �حلبيب يوم��ًا ي�سوده �لوفاق 
�لتام بعدم��ا ت�سارحتما بحقيقة �سع��ور �أحدكما 

جتاه �الآخر

مهني��ًا: لق��اء عمل يك��ون ناجح��ًا ج��د�ً ويعطيك 
فر�س��ة كن��ت بانتظاره��ا منذ زم��ن لتنفي��ذ �أحد 
م�ساريع��ك عاطفي��ًا: رمب��ا يتعل��ق ب��ك بع�سه��م 
ويالحقون��ك، بحي��ث ال جتد متنف�س��ًا لك وحتاول 
�له��رب، يف حني تهتم باأ�سخا�ش �آخرين يختفون 

عن �الأنظار �أو يتحفظون

مهني��ًا: �لق��ر�رت �لع�سو�ئية لي�س��ت يف م�سلحتك، 
فح��اول �إجن��از �ملطلوب منك لتبق��ى مرتاحًا من 
هم��وم ال دخل لك فيها عاطفيًا: �هتمامك ببع�ش 
�لتفا�سيل �ملهم��ة يدفع �ل�رشيك �إىل منحك مزيد�ً 

من �لثقة وحرية �لتحرك

مهني��ًا: حت�سل على �أم��و�ل غري منتظ��رة وتبتعد 
ع��ن كل �ن��و�ع �مل�ساك�س��ات و�لتحدي��ات وتكون 

متحفظًا جد�ً
عاطفي��ًا: تعزيز �لعالقة �لعاطفي��ة �رشوري جد�ً، 

وهو يرفع من�سوب �لثقة بينك وبني �ل�رشيك

مهني��ًا: عر�قي��ل تفاق��م و�سعك �ملهن��ي، وتنهار 
�أمامه��ا وجتد نف�سك عاجز�ً عن مو�جهتها، ب�سبب 
�إهمال��ك �ملتم��ادي يف مالحق��ة �أه��م �لق�ساي��ا 

�ملهمة
عاطفيًا: ل��ن جتد نف�س��ك �إال مهزومًا 
ومطو�ع��ًا الآر�ء �ل�رشيك علمًا �نها قد 

تكون يف غري م�سلحتك

مهنيًا: خفف من ع�سبيتك قدر �الإمكان و�بتعد 
عن كل ما يوحي بروح �ملغامرة

عاطفي��ًا: ي��وم منا�س��ب للقي��ام بعم��ل يتطلب 
تعاون��ًا م��ع �ل�رشيك فه��و عل��ى �أمت �ال�ستعد�د 

للتعاون وتقدمي كل ما يلزم
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تعرفي على الطرق الصحيحة الستخدام السشوار وتجنبي مضاره 

 كم��ا ي�ساعد يف ظه��ور �لق�رشة فيها وتلف بع�ش 
ب�سيالت �ل�سعر ونق�سان قدرتها على �إنتاج �سعر 
�سح��ي و�سليم، كما �أن عم��ل �س�سو�ر لل�سعر ب�سكل 
يوم��ي ومتكرر يت�سب��ب بنف�ش �الأ���رش�ر خل�سال 
�ل�سع��ر وف��روة �لر�أ���ش �لت��ي ي�سببه��ا �لتعر���ش 
�ملبا���رش الأ�سع��ة �ل�سم���ش �حل��ارة، وذل��ك ب�سبب 
�له��و�ء �لق��وي و�ل�ساخن �لذي يخ��رج من جمفف 
�ل�سع��ر متجه��ًا ب�سكل مبا�رش نح��و خ�سال �ل�سعر 
وف��روة �لر�أ�ش، ملحقًا �ل�رشر نف�سه بهما. �لعناية 
بال�سع��ر قب��ل �لب��دء بال�س�س��و�ر حلماي��ة خ�سال 
�ل�سعر وف��روة �لر�أ�ش م��ن �الأ�رش�ر �لت��ي يلحقها 

بها �ل�س�سو�ر يجب مر�عاة ما يلي:
 �قتن��اء جمف��ف �سع��ر ال يلح��ق �ل���رشر بال�سعر، 
و�أف�سلها �الأقل ���رشر�ً بحيث تكون قوته 3000 
فولت. �قتن��اء فر�ساة �ل�سعر �خلا�س��ة بال�س�سو�ر، 
بحيث تكون مالئمة لنوع �ل�سعر وطوله وكثافته، 
لل�سع��ر  منا�سب��ة  �حلج��م  �ملتو�سط��ة  فالفر�س��اة 
�ملتو�س��ط �لط��ول، �أم��ا �ل�سع��ر �لق�س��ري فتنا�سبه 
�لفر�س��اة �ل�سغرية �حلجم، ويحتاج �ل�سعر �لطويل 

�إىل فر�ساة كبرية �حلجم. 
و�سع حمام زيت مغذي لل�سعر، و�لذي ي�ساعد يف 
منع تبخر زيوت �ل�سعر �لطبيعية وتطايرها �أثناء 

تعر�سها للهو�ء �ل�ساخن، ويعو�ش �ملفقود منها. 
غ�س��ل �ل�سع��ر وتنظيفه جي��د�ً، وجتفيف��ه بو��سطة 
�ملن�سف��ة قب��ل �لبدء بعم��ل �ل�س�سو�ر، م��ع مر�عاة 
�أال تك��ون خ�سال �ل�سعر مبلل��ة بالكامل �أو جافة 
بالكام��ل، حت��ى ال حترتق �أثن��اء �ل�س�س��و�ر، ومن 
�الأف�س��ل �أن تكون خ�سال �ل�سعر رطبة. فرد كمية 
قليلة من �لكرمي �خلا���ش بال�س�سو�ر على خ�سال 
�ل�سع��ر �لرطبة قبل �لبدء بال�س�سو�ر بفرتة ق�سرية، 
حت��ى ت�ستطيع خ�سال �ل�سعر �مت�سا�سه وحتقيق 
�لفائ��دة من��ه. �لعناي��ة بال�سع��ر �أثن��اء �ل�س�س��و�ر 
تق�س��م خ�سال �ل�سعر �إىل �أربع��ة �أق�سام مت�ساوية، 
ويثبت كل ق�سم با�ستخد�م م�سابك �ل�سعر، ويوجه 
�جت��اه �ندفاع �له��و�ء �خلارج من جمف��ف �ل�سعر 
نح��و �الأ�سفل، مع مر�عاة ع��دم مالم�سته لالأذنني 
�أو �لوج��ه ملن��ع �الإ���رش�ر بهم��ا، مي�س��ك جمف��ف 
�ل�سع��ر م��ن منت�سف��ه وتوج��ه فتحة �له��و�ء فيه 
نح��و خ�سال �ل�سع��ر، بينما تو�س��ع فر�ساة �ل�سعر 
�أ�سف��ل خ�سال �ل�سعر بحيث تكون مال�سقة لفروة 
�لر�أ���ش، م��ع �لبدء باإح��د�ث �رشب��ات خفيفة من 
�له��و�ء �ل�ساخ��ن نحو خ�س��ال �ل�سع��ر، و�لبدء من 
ج��ذور �ل�سعر و�لتوجه تدريجيًا نحو �الأ�سفل حتى 
�أط��ر�ف �ل�سع��ر، وتك��رر ه��ذه �خلطوة عل��ى باقي 
خ�س��ال �ل�سع��ر، م��ع �حلر���ش على ع��دم تقريب 
جمف��ف �ل�سعر من خ�س��ال �ل�سعر حتى ال حترتق، 
وبعد �النتهاء من �ل�س�س��و�ر يدهن �ل�سعر بالكرمي 

�خلا�ش بعد �ل�س�سو�ر.
و�ليِك هذه �لطريقة �ل�سليمة لل�س�سو�ر

 قب��ل �ل�س�سو�ر م��ن �الأف�سل و�سع حم��ام زيت �أو 
كرمي قب��ل �ل�س�س��و�ر، فهذه �ملو�د حتم��ي �لزيوت 
�لطبيعي��ة �ملوج��ودة يف �ل�سعر م��ن �لتطاير عند 
قرب �لهو�ء �ل�ساخ��ن من �ل�سعر، كما �أنها ت�سيف 
على �ل�سعر ملم�سًا �أكرث نعومة و�سكاًل �أكرث جمااًل. 
طبقي على �سع��رك �لكرمي �خلا�ش بال�س�سو�ر قبل 
�لب��دء با�ستخد�م��ه، ولك��ن �حر�س��ي عل��ى و�سع 
كمي��ة قليلة منه على �سعرك �ملبلول. من �الأف�سل 
ل��ك �ختي��ار �س�س��و�ر قوت��ه ثالث��ة �آالف فول��ت، 
فهذه �لق��وة متكنك م��ن ت�رشيح �سع��رك ب�سهولة، 
وت�سي��ف ملم�س��ًا ناعمًا عليه. علي��ك غ�سل �سعرك 
ب�س��كل جي��د قب��ل ��ستخ��د�م �ل�س�س��و�ر و�حر�سي 
عل��ى جتفيف��ه ب�سكل جي��د. �حذري م��ن ��ستخد�م 
�ل�س�س��و�ر و�سع��رك ج��اف ب�س��كل كام��ل، فه��ذه 
�لطريقة �ستعر�ش خ�سالت �سعرك للحرق. ق�سمي 
�سع��رك با�ستخ��د�م م�س��ط م��زود بيد رفيع��ة، �إىل 
خ�سل �سغرية، و��ستخدم��ي �مل�سابك �لبال�ستكية 
يف ف�س��ل �خل�سل. �أثن��اء �ل�س�س��و�ر �جعلي �جتاه 
�ل�س�س��و�ر لالأ�سف��ل، وحافظي عل��ى �أن يكون بهذ� 
�الجتاه ب�سكل د�ئم، وجتنبي ��سطد�مه يف وجهك 
�أو �أذنيك، حت��ى ال حترقي نف�سك بهو�ئه �ل�ساخن. 
�م�سكي �لفر�س��اة و�ل�س�سو�ر بال�سكل �ل�سحيح، �أي 
قومي بو�سعها عل��ى �أ�سفل خ�سلة �ل�سعر، وكذلك 

�ل�س�س��و�ر �م�سكيه من �لو�س��ط. وجهي ل�سعرك من 
عند �جلذور ع��دة �رشبات بالهو�ء �ل�ساخن، حتى 
ت�سلي �إىل �أطر�فه �ويجب �أن تكون هذه �ل�رشبات 
خفيفة، ويف هذه �خلطوة يجب �أن يكون �ل�س�سو�ر 
فوق �لفر�ساة، ث��م قومي بتكر�ر هذه �خلطوة عدة 
م��ر�ت، وكرري �أكرث عند �أط��ر�ف �ل�سعر �مللفوفة. 
ك��رري �خلط��وة �ل�سابق��ة عل��ى جمي��ع خ�سالت 
�سع��رك، با�ستثن��اء �ملقدم��ة. ق�سم��ي �ملقدمة �إىل 
ث��الث خ�س��ل، فعلي��ِك �لبدء م��ن �جله��ة �خللفية، 
و�حر�س��ي عل��ى لف �خل�سل��ة عل��ى �لفر�ساة، مع 
توجي��ه �ل�رشبات �خلفيف��ة و�ملتتالية من �لهو�ء 
�ل�ساخ��ن، وعلي��ك �إعطاء �سعرك بره��ة من �لزمن 
حت��ى يربد، وذل��ك بو�س��ع �ل�س�س��و�ر جانب��ًا، ثم 
قومي م��رة �أخرى بتك��ر�ر �خلط��وة �ل�سابقة على 

�خل�سلتني �ملتبقيتني.
 ن�سائ��ح عام��ة بع��د كل �س�س��و�ر �غ�سل��ي �سعرك 
ب�س��كل جي��د و��ستخدم��ي حم��ام �لزي��ت مرت��ني 
�ل�س�س��و�ر  ��ستخ��د�م  ع��دم  علي��ك  �الأ�سب��وع.  يف 
د�خل �حلم��ام، لتحمي نف�سك من خط��ر �الإ�سابة 
��ستخ��د�م  م��ن  �ح��ذري  �لكهربائ��ي.  بال�سع��ق 
�ل�س�سو�ر ب�سكل د�ئ��م، فهو ي�سبب �لتلف و�جلفاف 
وكذل��ك �لتق�س��ف لل�سع��ر ل��ذ� م��ن �الأف�س��ل ل��ك 
��ستخد�مه يف �ملنا�سب��ات فقط، ومن �الأف�سل لِك 
ت��رك �سعرك ليجف ب�سكل طبيع��ي، فهذه �لطريقة 

�ستعطيك �سكاًل �أجمل.

بغداد – هيفاء القره غولي 

من املعروف لدى 
اجلميع ب�أن تعر�ض 

خ�ش�ل ال�شعر اإىل 
اأ�شعة ال�شم�ض ال�شديدة 

واملب��شرة تلحق ال�شرر 
به� ب�شكل كبري، كم� 

ت�ؤدي اإىل جف�فه� 
وتق�شفه� وبهت�ن ل�نه�، 

وال ت�شتثنى فروة 
ال�شعر من هذا ال�شرر 
مم� ي�ؤدي اإىل جف�فه�،

�ملكونات ثالث حبات من �خليار �ملفروم. كوب 
�أو ما يعادل من مئتي وخم�سني غر�م من �للنب. 
ملعقت��ان كبريت��ان م��ن �لنعنع �لنا�س��ف. ف�ش 

من �لثوم �ملهرو���ش. ملعقتان كبريتان من 
ع�سري �لليم��ون. ملعقة �سغ��رية من �مللح. 
ملعق��ة كب��رية م��ن زي��ت �لزيت��ون، ح�س��ب 

�لرغب��ة. طريقة �لتح�سري ن�سع �خليار، و�للنب يف وعاء 
، ون�سي��ف �لث��وم، ثم ن�سي��ف ع�سري �لليم��ون و�لنعنع 

�لنا�سف. �خلطي �ملكونات، ثم تقدم باردة .

�ليِك بع���ش �لن�سائح للح�سول على �لب�رشة 
�لفاحت��ة يف �ملنزل ، و�لت��ي يجب �أن 

ت�ستخ��دم فق��ط عن��د ��ستخد�م 
كتلة �ل�سم�ش جيدة . 

م��ن  ن�س��ف  ف��رك   1-
�لليمون��ة على وجهك يوميا 

لتفتيح لون ب�رشتك . �لليمون 
 ، ممت��از  تبيي���ش  وكي��ل  ه��و 

و�أن��ه م��ن �ملفيد ج��د� يف ��ستبعاد 
�لعي��وب من �لوجه. ج��رب هذ� �لعالج 

للح�سول على �لب�رشة �لفاحتة يف �ملنزل 
.

 -2يو�س��ع ع�سري �لبطاطا يف وعاء، و 
�سعي هذ� �ملزيج على ب�رشتك لتبيي�ش 
وجه��ك. �س��وف ت�سبح ب�رشت��ك عادلة 
تدريجيا بعد ��ستخ��د�م هذ� �لعالج يف 

�ملنزل.
 -3��ستخ��د�م �لطماط��م �ملهرو�س��ة ل��ب 

�لطماط��م عل��ى ب�رشتك الإعط��اء توهج 
وردي لب�رشت��ك. �لطماطم جيدة جد� 

الإعطائ��ك وه��ج لب���رشة فاحتة . 
ع��الج �لطماطم �أي�سا ميت�ش 

�لزي��ت �لز�ئد من وجهك لعالج 
يف  �ملفتوح��ة  �مل�س��ام 

وجهك.
�لليم��ون  -4ع�س��ري   
كمي��ة  يف  و�لع�س��ل 
تو�سع  و  مت�ساوية 
�جلل��د  عل��ى 
عل��ى  للح�س��ول 

ب�رشة عادلة.
ن�س��ف  -5تاأخ��ذ   
ملعق��ة �سغ��رية من 
�لع�سل م��ع قليل من 
�لقرفة، وتو�سع على 
�لوج��ه للح�سول على 
�لب���رشة �لفاحت��ة يف 

�ملنزل.
�خلي��ار  -6ع�س��ري   
م��ع ع�س��ري �لليمون 
لتفتي��ح ب�رشت��ك. هذ� 
مفي��د  بيت��ي  ع��الج 
ج��د� ل�سن��ع ب���رشة 
غ��ري  و  معتدل��ة 

دهنية. 
-7�لل��نب �لر�ئ��ب بو�سع��ه عل��ى ب�رشت��ك للح�سول 
عل��ى ب�رشة عادلة ومي�رشة . �لل��نب �لر�ئب هو م�سدر 
جي��د حلم���ش �للبني��ك و �لزنك ، �س��و�ء للم�ساعدة يف 
تخفي��ف �جلل��د tone.Curd وه��و ع��الج ممت��از 
للح�س��ول على �لب�رشة �لفاحت��ة . -8 ماء جوز �لهند 
للح�س��ول عل��ى ب���رشة عادل��ة و خالية م��ن �لعيوب 
يف �لد�خ��ل . هذ� ع��الج مفيد يف تخفي��ف �لندبة من 

جدري �ملاء �أي�سا .
 -9تدلي��ك ب�رشت��ك مع زيت �لل��وز �أو زي��ت �لزيتون 
للح�سول عل��ى ب�رشة عادلة ومي�رشة ، ميكنك �إ�سافة 
قلي��ل م��ن �لزعف��ر�ن للح�سول عل��ى نتائ��ج �أف�سل . 
ميكنك ��ستخد�م هذ� �لعالج لالأطفال �لر�سع �خلا�سة 

بك يف �ملنزل �أي�سا .
 -10مزيج مكون من: 1 ملعقة من م�سحوق �حلليب ، 
1 ملعقة من ع�سري �لليمون و1 ملعقة من زيت �للوز 
. تو�س��ع هذه �ملكونات على ب�رشت��ك ؛ و�تركها ملدة 
15 دقيقة قبل غ�سله . هذ� قناع فعال لتفتيح �جللد 
. هذ� ع��الج بيتي يعطي نتائج ممت��ازة يف �حل�سول 
عل��ى �لب���رشة �لفاحتة يف �ملن��زل . -11 عالج بيتي 
م��ن ع�سري �خليار ويخلط مع �لع�سل مفيد جد� لعالج 

�جللد �جلاف 

مهني��ًا: م�ساأل��ة مهني��ة جتعل��ك متوت��ر�ً بع�����ش 
�ل�س��يء �إال �أن �الأم��ور تنجل��ي قريب��ًا ويع��ود كل 
�س��يء �إىل طبيعت��ه عاطفي��ًا: تتحك��م في��ك �أم��ور 
كث��رية فتتخل�ش منها ول��ن تدعها تعرقل حياتك 

�لعاطفية �أو ت�سبب لك بع�ش �مل�ساكل

مهني��ًا: ح�س��ورك الف��ت، وال ب��د م��ن �أن حتق��ق 
�جناز�ت مهم��ة، لكن ال ت�سيع �لوق��ت باالأحالم، 

بل كن و�قعيًا ورتب �ولوياتك
عاطفي��ًا: مزيد م��ن �لعر�قيل يف طري��ق ت�سحيح 
�لعالقة بال�رشيك، لكن �الإر�دة موجودة وهذ� مهم 

للمحاولة جمدد�ً، فال تياأ�ش

مهني��ًا: �أن��ت حم��ط �أنظ��ار �جلمي��ع وُتعل��ق �آمااًل 
كبرية عل��ى م�ساريعك �مل�ستقبلي��ة �لتي ميكن �أن 

تغري جمرى حياتك
عاطفي��ًا: �إذ� مل تكن مرتبطًا، فق��د يدق بابك حب 

جديد، كن م�ستعد�ً ال�ستقباله بحفاوة

للدر���ش  و�ملعطي��ات  �مللف��ات  جه��ز  مهني��ًا: 
�ل�سام��ل لتب��د�أ بتنفيذ �مل�ساري��ع وور�ش �لعمل 
�ملق��ررة عاطفي��ًا: تكرتث الأم��ر �حلبيب وت�سع 
ل��ه  �ل�سخ�سي��ة جانب��ًا لتخ�س���ش  م�ساحل��ك 
�ملزيد م��ن �لوقت و�الهتم��ام، و�أنت �لر�بح يف 

ما تقوم به

مهنيًا: قد تخو�ش جمااًل جديد�ً يف �لعمل، وهذ� 
لن يكون �سهاًل فكن م�ستعد�ً لتحديات جديدة

عاطفيًا: طباع �ل�رشي��ك �حلادة رمبا ز�دت عن 
حده��ا، ي�ستح�س��ن �أن تت��د�رك �ملو�س��وع قبل 

تفاقمه

ع��دة  هن��اك 
علي��ك  ط��رق 
عه��ا  تبا �
ت�سقق  لعالج 

�لقدمني، منها: �سع 
كعبيك يف ماٍء د�فئ خملوط بامللح، ثم 

ق��م بفركهما باحلجر �الأ�س��ود �أو �الأبي�ش 
يت��م  �لقدم��ني  ت�سق��ق  لع��الج   . �لناع��م 
ترطي��ب �لكعبني بالكرمي��ات يوميا وقبل 
�لنوم. لعالج ت�سق��ق �لقدمني يتم ��ستخد�م 

مزي��ج �لليمون و�جللي�رشي��ن. لعالج ت�سقق 
�لقدمني ين�سح با�ستخ��د�م �لفازلني �لطبي 

وتدليكهما يوميًا به قبل �لنوم. لعالج ت�سقق 
�لقدم��ني عليك �البتعاد عن �الأحذية مك�سوفة 
�لكعبني و�لكعب �لعايل . لعالج ت�سقق �لقدمني 
يج��ب علي��ك �ملحاول��ة للتخل�ش م��ن �لوزن 
�لز�ئ��د . لعالج ت�سقق �لقدم��ني ين�سح ب�رشب 
�ل�سو�ئ��ل بك��رثة خا�س��ًة يف ف�س��ل �ل�سي��ف 

طي��ب  لرت
 . جلل��د �
ج  لع��ال

ت�سق��ق 
م��ني  لقد �

ين�س��ح 
�لكعب��ني  غ�س��ل  عل��ى  باملد�وم��ة 
بامل��اء و�ل�ساب��ون و�ملحافظ��ة على 
نظافتهم��ا. لعالج ت�سق��ق �لقدمني 
يج��ب ��ستخ��د�م �ملر�هم 

�ل�سليك.  مث��ل حم���ش 
لع��الج ت�سق��ق �لقدم��ني ح��اول 

لع��الج  ح��ذ�ء.  دون  �مل�س��ي  جتن��ب 

ت�سق��ق �لقدم��ني ح��اول ع��دم �لوق��وف ل�ساع��اٍت 
طويل��ة. لع��الج ت�سقق �لقدمني ح��اول جتنب �مل�سي 
يف �الأماك��ن �خل�سن��ة و�جلاف��ة مث��ل فر���ش �أر�سية 
�لبي��ت. لعالج ت�سقق �لقدم��ني ين�سح بفرك �لقدمني 
�أثن��اء �ال�ستحمام ب� "�لليفة" و�مل��اء �لد�فئ ) بدون 
�ساب��ون ( الإز�ل��ة �لطبق��ة �خل�سن��ة. لع��الج ت�سق��ق 
�لقدم��ني ين�س��ح بتدليك �لقدمني بزي��ت �لزيتون �أو 
زيت �خلروع. لعالج ت�سقق �لقدمني ين�سح باالإقالع 
ع��ن �لتدخ��ني؛ الأن��ه ي�سب��ب نق���ش �الأك�سج��ني يف 
�الأن�سجة. لع��الج ت�سقق �لقدمني ين�س��ح با�ستخد�م 
�حل��ذ�ء �لطبي وم�س��د �لكعب. لع��الج ت�سقق �لقدمني 
ين�سح با�ستخ��د�م حمام مغل��ي �لبابوجن �لد�فئ 
للقدم��ني مل��دة م��ن 15 �إىل 20 دقيق��ة مرتني 
�أ�سب��وع؛ الأن �حل��ر�رة حت�س��ن �ل��دورة  يف كل 
�لدموية، وتريح �لع�س��الت �مل�سدودة، وتقلل 
�اللتهاب��ات، وت��رتك �جلل��د ناعم��ًا. ين�س��ح 
بع��دم �إز�لة �جلل��د �لقا�سي ب��اأد�ة حادة مثل 
�ملق�ش؛ الأنه قد ي�سبب �اللتهابات و�لنزيف.

وصفات لتفتيح البشرة الدهنية 

سلطة الخيار باللبن 

عالج تشقق القدمين 


