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مهني��ا: يح��اول بع�س��هم ت�س��ويه �س��معتك يف 
�لعم��ل فكن ح��ذر�ً، علمًا �أن نتائ��ج �أعمالك لن 

تظهر قريبًا
 عاطفي��ًا: و�ج��ه �ل�رشي��ك باحلقيق��ة فاأن��ت ال 
ت�س��تطيع �البتعاد عنه، �لتفاه��م �لتام بينكما 

�أقوى من �خلالفات

مهني��ًا: م��ن كان يتمتع بالوف��اء و�الإخال�ص مثلك 
يج��ب �ال ي�ست�س��لم لالأم��ر �لو�قع، فاأنت ق��ادر على 
�لنهو���ص و�ل�س��ر جم��دد�ً نح��و م�س��تقبل �أف�س��ل 
عاطفي��ًا: تفّه��م ت�رّشف��ات �ل�رشي��ك مهم��ا بلغ��ت 

حّدتها، وخ�سو�سا �نه حتمل �لكثر ب�سببك

مهني��ًا: يحم��ل �إليك هذ� �لي��وم �نطالقة جديدة 
نحو �آفاق و��سعة وجناحات مهنية قد ت�ساعدك 

على تطوير قدر�تك
�إلي��ك،  �س��عيدة يف طريقه��ا  �أوق��ات  عاطفي��ًا: 
وتظه��ر مالحمه��ا يف بع��د �أي��ام وال �س��يما �أن 

�لنيات �سافية يف هذ� �الجتاه

مهنيًا: حتوالت �رشيع��ة يف �لعمل ترتد �يجابًا 
على و�سعك �ملادي و�لعائلي 

عاطفي��ًا: يح��اول �ل�رشي��ك معرف��ة م�س��اريعك 
عل��ى  م�س��اعدتك  يف  من��ه  �أم��اًل  �مل�س��تقبلية، 

تنفيذها بنجاح

مهنيًا: حل�سن �حلظ �ن هذ� �ليوم يرّطب �الأجو�ء 
ويدعوك �ىل �لتنازل و�لتكّيف مع �الآخرين

عاطفيًا: �أحد مو�ليد �حلمل يعود من �ملا�سي، 
�إمن��ا ليدفعك ه��ذه �مل��رة �إىل �لقي��ام باأعمال 

�خلر 

مهني��ًا: ال تقدم خدم��ات جمانية �ذ� مل ترغب 
بذلك، وال �سيما �أنك لن جتني �سيئًا من ذلك

ل لك،  عاطفيًا: �لعفو عند �ملقدرة �جناز ي�س��جَّ
لك��ن يف �ملقابل ح��اول �ن تظهر بع�س��ًا من 

قوت

مهنيًا: �ذ� كنت تبحث عن �أف�س��ل �ل�سبل لتعزيز 
�أمام��ك جم��االت  �لعم��ل، �س��تجد  موقع��ك يف 

متعددة لتحقيق ذلك
غ��ر موج��ودة  �لثق��ة  تك��ون  عاطفي��ًا: ح��ن 
بفاعلي��ة مع �ل�رشي��ك، فاإن �خلالفات �س��تكون 

عنو�ن �ملرحلة �ملقبلة
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كيف يعمل بروتين الشعر؟ وما هي أنواعه وأضراره؟ 

�الأمر �لذي �س��يوؤدي �إىل ظهور �ل�س��عر مبنظر باهت 
وتك���رشه،  ت�س��اقطه  �إىل  باالإ�س��افة  مل��اع،  غ��ر 
و�سعفه ب�سكل عام، ويتوفر �لعديد من �لربوتينات 
�خلا�ص بال�سعر، ولكن �لكثر من هذه �لربوتينات، 
قد ال يكون لها �أي تاأثر �يجابي الإفادة �ل�سعر وقد 

يكون مفعوله فقط حلظي ولي�ص طويل �ملدى ..

لذلك نعرفك �س��يدتي على �أف�س��ل �أنو�ع بروتينات 
�ل�سعر و�آثارها �جلانبية : 

�أف�س��ل �أن��و�ع بروتن �ل�س��عر  �لربوت��ن �لعالجي  
- Protein therapy ه��و �لربوت��ن �الأف�س��ل 
لل�س��عر حقيقة وخا�سة لعالج �ل�س��عر وفرده، وهو 
م��ن �س��من �أف�س��ل �لربوتين��ات يف �لعامل لل�س��عر 
وم��ن �س��من �لربوتين��ات �لقليل��ة ج��د� يف �لع��امل 
�ل��ذي م�رشح تد�وله و��س��تخد�مه م��ن قبل منظمة 
�ل�س��حة �لعاملية، فهو يحتوي على مو�د �لكر�تن 
و�لكفيار و�لك�س��مر وكذلك �حلري��ر و�لقمح و�الأرز 

و�أي�س��ا �ل�س��ويا وزيت �الأرج��ان و�الأرجن �لغني 
باالأحما���ص �الميني��ة ، خايل م��ن �لفورملن وبه 

تقنية �لنانو.
 BTX  - �الأمريك��ي  �ل�س��عر  بروت��ن   
ه��و  ه��ذ�   BRAZILIAN THERAPY
م��ن  �لكث��ر  يف�س��له  �ل��ذي  �الأمريك��ي  �لربوت��ن 
�ل�س��يد�ت و�أي�س��ا �لكو�ف��ر�ت يف ��س��تخد�مه م��ع 
نوعيات �ل�سعر �ل�سعبة و�ملجعدة فهذ� �ملنتج بعيد 
كل �لبع��د عن �لفورمل��ن ، ويحتوي على �لربوتن 

�حليو�ين و�لكفيار و�لك�سمر. 
بروت��ن �ل�س��عر �لرب�زيل��ي - مار�كوج��ا مالت��ي 
ثر�ب��ي هذ� �ملنتج �لرب�زيلي من �لربوتن �ملعالج 
لل�س��عر و�مل�ساعد على فرد �ل�سعر بن�سبة عالية فهو 
ميتلك �أحدث تقنية يف عالج �ل�س��عر، وي�س��تطيع �ن 
يجعل �ل�س��عر مفرود�ً وحرير�ً بن�س��بة ت�سل �ىل 95 
% يو�جه �لتق�س��يف ومغ��ذي قوي لل�س��عر ويعطي 
مظه��ر�ً جذ�ب��ًا ، كم��ا يق��وم عل��ى تطوي��ل �ل�س��عر 

وحت�سن ب�سيالت �ل�سعر من �لفروة
�لربوت��ن  وه��و   Silky Bio-Treatment  .
�حلر�ري و�ملغذي �ملعالج لل�س��عر ب�س��كل ملحوظ ، 
فهو �لذي يعطي لل�س��عر منظ��ره �لطبيعي بدون �ن 

يحت��وي عل��ى �ملزيد م��ن �مل��و�د �لكيميائية، وهو 
 E غني بالكر�يتن و�ل�سي�س��تن و�أي�س��ا فيتامن

وزيت �الرغان. 
و�الآن جنيب��ك على �س��وؤ�ل ..هل هن��اك �أ�رش�ر لفرد 

�ل�سعر بالربوتن �أم هو �آمن و�سحي؟
 بالرغ��م من �لفو�ئد �لتي يقدمها �لربوتن لل�س��عر، 
�إال �أّن ل��ه بع���ص �الآث��ار �جلانبي��ة �ل�س��ّيئة، و�لتي 
تتمث��ل يف �لنقاط �لتالية: -ح�سا�س��ية �جللد: حيث 
�أّدى ��س��تخد�م �لربوت��ن لف��رد وع��الج �ل�س��عر �إىل 
�الإ�س��ابة بالتح�ّس���ص يف فروة �لر�أ�ص، حيث متثلت 
�الأعر����ص بتهييج �لفروة، وظه��ور �لطفح �جللدي، 
باالإ�س��افة �إىل �حلّكة �ملزعجة و�مل�س��تمرة، و�لتي 
تكون م�س��حوبة بحرقة �سديدة يف بع�ص �الأحيان.  
-ت�س��اقط �ل�سعر: �س��يوؤدي �إىل جفاف فروة �لر�أ�ص، 
فها، مّما �سيوؤّدي  و�إ�سعاف �ل�سعرة موؤديًا �إىل تق�سّ
يف �لنهاي��ة �إىل ت�س��اقطها، حي��ث تب��د�أ �الأعر����ص 
بالظه��ور بعد ف��رة من تلقي �لع��الج، حيث يرجع 
�ل�س��بب �إىل تاأث��ر �لربوت��ن عل��ى ن�س��بة �لده��ون 
�ملفرزة من فروة �لر�أ�ص، و�لتي من �ساأنها �أن تعمل 
على ترطيب �ل�سعرة و�إك�س��ابها �حليوية و�للمعان. 
-م��ن �ملمك��ن �أن يتط��ور تاأثر �لربوت��ن �ملعالج 

لل�س��عر �إىل �أن يحّف��ز من��و �خلالي��ا �ل�رشطانية يف 
�جل�سم، وذلك نتيجة �حتو�ئه على �لعديد من �ملو�د 
�لكيميائية، و�لتي يتّم �مت�سا�س��ها من قبل �جللد، 
�أو �لتي يتّم ��ستن�ساقها خالل عملية �لفرد، حيث �إن 
تعري���ص �لربوتن للحر�رة، ينتج عنه غاز�ت قوية 
�لر�ئحة ت�س��بب �الحتقان يف �الأنف، و�الحمر�ر يف 
�لعين��ن. طريق��ة فرد �ل�س��عر بالربوتن يف �ملنزل 
-�س��عي �س��امبو �ملادة حتى يتجان���ص متاما مع 
�ل�سعر -�فردي �ملادة �ملعاجلة على �ل�سعر �ملندى 
مل��دة 20 دقيقة -��س��طفي �ل�س��عر بع��د 20 دقيقة 
-�س��عي طبق��ة �أخرى م��ن �لعالج ويت��م تطبيعها 
 ”Babylisse“ جيد� على خ�سالت �ل�سعر مبكو�ه
-بع��د 722 �س��اعة دون مل���ص �ل�س��عر �أو غ�س��له �أو 
تعر�س��ه للع��رق �أعي��دي ك��ي �ل�س��عر م��رة �لثانية 
تثبيت��ا للمادة �ملعاجلة. ما �لفرق بن فرد �ل�س��عر 
بالربوت��ن و�لكر�ت��ن؟ �لف��رق ب��ن ف��رد �ل�س��عر 
بالكر�ت��ن وف��رد �ل�س��عر بالربوت��ن �أن �لربوتن 
ينف��ع لل�س��عر �مل�س��بوغ ويزيد م��ن كثافة �ل�س��عر 
ويعمل على تغذية �ل�س��عر وال ي�س��بب �أي �أ�رش�ر �أو 
تلف �ل�سعر على خالف �لكر�تن. وميكن تعري�سه 

ملياه �لبحر.

ما هو بروتني ال�شعر؟  
تعترب الربوتينات 

والأحما�ض الأمينّية 
هي الأ�شا�ض الذي 

يتكّون منه ال�شعر، وقد 
يتعّر�ض ال�شعر خالل 
اليوم اإىل العديد من 
املوؤّثرات اخلارجية 

والتي من �شاأنها 
اأن تفقده بع�شًا من 

بروتيناته

�ملقادير : 2 ف�ص ثوم مهرو�ص
3 �رشيحة �أن�سوجة

ع�سر 0.5 حبة ليمون
2 ملعقة كبرة خل �أحمر
ملعقة كبرة خردل ديجون

�سل�س��ة  �س��غرة  ملعق��ة   0.25 بي�س��ة  �س��فار 
وور�س�ستاير 0.25 كوب زيت زيتون

ملح و فلفل
0.5 ر�أ�ص خ�ص، مقطعة

0.25 كوب جبنة بارميز�ن

2 ملعقة كبرة مكعبات خبز حمم�ص
طريقة �لتح�سر

�طحني �لثوم مع �الأن�س��وجة بو��س��طة �س��وكة، �أ�س��يفي 
ع�س��ر �لليم��ون و �خلل و �خلردل و �س��فار �لبي�س��ة و 

�سل�سة �لوور�س�ستاير و قلبي جيد�.
�أ�سيفي �لزيت تدريجيا �إىل �ملزيج تدريجيا مع �لتقليب 

�مل�ستمر، �أ�سيفي �مللح و �لفلفل.
�مزج��ي �خل���ص و �جلبن��ة يف �ملزي��ج برف��ق حت��ى يتم 
تغطيته��م جي��د�، �ن��ري مكعب��ات �خلب��ز عل��ى �س��طح 

�ل�سلطة.

 �إن كون��ك �مر�أة جميلة، جذ�ب��ة و�أنيقة فذلك بحد 
ذ�ت��ه ال يكفي بالطب��ع. فهناك �لعدي��د من �الأمور 
�الأخ��رى و�لت��ي يج��ب �أن تتكامل يف �سخ�س��يتك 
حت��ى تتاألقي ك�س��خ�ص فريد وممي��ز يف �ملحيط. 
�إعالن" inRead invented by Teads"�إن 
�الأناق��ة و�جلمال وحدهم��ا ال يكفيان، فال�س��لوك 
و�لت���رشف برق��ي يف �الأماك��ن �لعام��ة و�لتحدث 

م��ع �الآخرين بلباق��ة كل تلك وغرها �س��فات 
عليك �أن تت�س��مي به��ا. فقد يت�رشف �لبع�ص 

يف بع���ص �ملو�قف بطريقة ق��د يجدونها 
طبيعي��ة �إال �أنها م�س��تفزة وغر مقبولة 
ل��دى �الآخري��ن. لذل��ك فهن��اك بع���ص 
�الأم��ور �لت��ي يج��ب عليك �س��يدتي �أن 
ت�س��عيها يف �حل�س��بان و�أن تتقن��ي 
�لت���رشف به��ا حتى تعط��ي �نطباع 

لطي��ف عن �سخ�س��يتك. من هذه �الأم��ور و�لتي قد 
تعك�ص �سخ�سيتك وطريقة ت�رشفك دون �أن ت�سعري 
هي م�سغ �لعلكة وطريقة تناولها. و�لتي قد متحو 

م��ن �أناق��ة وجم��ال كل م��ا تتميزي��ن به 
م��ا  قم��ت �إذ� 

بتناولها �س��من �لقو�عد و�الأ�س��ول �لتي �سنخربك 
عنها يف ه��ا �ملقال: �حر�س��ي عزيزتي على عدم 
م�س��غ �لعلك��ة يف �الأماك��ن و�ملنا�س��بات �لعامة، 
و�أماك��ن �لعمل كذلك جتنب��ي �لتحدث �أثناء وجود 
�لعلك��ة يف فم��ك، �أو �للعب بها د�خ��ل �لفم. عندما 
تقرري��ن �لتخل���ص من �لعلكة ف��ال تقومي برميها 
يف �لطريق، �أو على �سينية �أمامك، �أو ل�سقها على 
طرف �س��حن ما، بل �حر�سي على لفها بفوطة 
وو�س��عها جانبًا. �حر�سي على عدم �إ�سد�ر 
�أي �أ�س��و�ت �أثناء م�س��غ �لعلكة خ�سو�سًا 
ل��دى وج��ودك م��ع �الآخري��ن. �إن �لتقيد 
بهذه �لقو�عد و�الأ�س��ول �أم��ر هام جد�ً 
و���رشوري م��ن �أج��ل �حلف��اظ عل��ى 
�سورتك جميلة و�أنيقة، وجذ�بة �أمام 

�الآخري���ن.

مهني��ًا: تطوركب��ر يف �لعم��ل، ب�س��بب دعم��ك 
م�رشوعًا نوعيًا ي�سمن لك م�ستقباًل ز�هر�ً

تزي��دك  رومان�س��ية  ولق��اء�ت  ح��ب  عاطفي��ا: 
تقرب��ًا من �ل�رشيك، لكنك حتذر مناق�س��ة بع�ص 

�ملو��سيع �حل�سا�سة معه

مهني��ًا: خطوة نوعية تعيدك �إىل د�ئرة �ل�س��وء 
جم��دد�ً، وخ�سو�س��ا �أن��ك و�جه��ت يف �لف��رة 
�ملا�س��ية تر�جعًا الفتًا يف عملك عاطفيًا: جتد 
نف�س��ك مندفعا للقيام بخطو�ت م�ستقبلية جتاه 

�ل�رشيك، لكّنه قد يعلمك باأنه غر 
جاهز لذلك بعد

مهني��ًا: م��ن كان يتمت��ع بالوف��اء و�الإخال�ص 
مثل��ك يج��ب �ال ي�ست�س��لم لالأم��ر �لو�ق��ع، فاأنت 
قادر على �لنهو�ص و�ل�سر جمدد�ً نحو م�ستقبل 
�أف�س��ل عاطفيًا: تفّهم ت�رّشف��ات �ل�رشيك مهما 
بلغ��ت حّدته��ا، وخ�سو�س��ا �ن��ه حتم��ل �لكثر 

ب�سببك

مهني��ًا: �إعط��اء �ل��ر�أي ق��د يدفع��ك �إىل تغي��ر 
�حلقائق، ما ينعك�ص �إيجابًا عليك 

عاطفيًا: م�س��ارحة �ل�رشيك باحلقيقة �س��عبة، 
لكنها قد حتدد طبيعة �لعالقة لالأيام �ملقبلة

مهنيًا: قد تو�جه بع�ص �لقلق ب�س��بب و�س��عك 
�ملايل، لكن ذلك ي�ساعدك على �النتباه �أكر

عاطفيًا: للحرية ثمن باهظ، فاإذ� كنت م�ستعد�ً 
لدفعه ال تردد مب�سارحة �ل�رشيك

كث��ر�ً م��ا ت�س��كو �لن�س��اء م��ن 
ف�س��ل  خ��الل  �ل��وزن  زي��ادة 
�حلرك��ة  لقل��ة  نظ��ر�ً  �ل�س��تاء؛ 
غني��ة  �أطعم��ة  وتن��اول 

بال�سعر�ت �حلر�رية.
�لط��رق  بع���ص  �إلي��ِك 
عل��ى  ل��ِك  �مل�س��اِعدة 
يف  وزن��ِك  تخفي��ف 

ف�سل �ل�ستاء: 
  - �حر�سي �أن جتعلي 
�ل�س��حية  �الأطباق 
�أمامِك  متاح��ة 
عل��ى طاولة 
ملطب��خ  �
يف  �أو 

غرفة �جللو�ص. مثاًل، علبة بال�س��تيكية 
فيه��ا �رش�ئح طولية رفيع��ة من �جلزر 

و�خليار و�لفلفل �مللّون.
�لت��ي  �الأطعم��ة  يف  مبتِك��رة  ك��وين   �
تدّلل��ن نف�س��ِك به��ا �س��تاًء، م��ن قبيل 
�رش�ئح �خل�رشو�ت، ر�س��ي عليها قلياًل 

من �ل�ُسّماق �أو �ل�سم�سم، وهكذ�.  
 - ال تكوين مت�سددة كثر�ً، ولكن ذكية 
يف �ختي��ار �س��عر�تِك. مث��اًل، يف ح��ال 
�أح�س�س��ت بالرغبة بتناول �س��يء حلو، 
فاخت��اري ملعق��ة م��ن زبدة �لف�س��تق 
�لغني��ة بالفو�ئ��د، عو�س��ًا ع��ن تناول 
مربى  ��س��طناعي مليء بال�س��كريات. 
تناويل قطعة من �ل�سوكوالتة �ل�سود�ء 
�ملفي��دة، بداًل من �ختيار �ل�س��وكوالتة 
�لغنية بالنكهات �ال�سطناعية و�ل�سكر.  
- حاويل �أد�ء �ملهام �ملنزلية بنف�سِك؛ 
�إذ ت�س��هم يف حرق �ل�س��عر�ت �حلر�رية 

ب�س��كل كب��ر، كم��ا جتعل��ِك د�فئ��ة يف 
�لكن���ص و�مل�س��ح  �لب��اردة.  �لنه��ار�ت 

و�لتنظيف ريا�سة بحد ذ�تها.  
 - ال تتن��اويل �مل�رشوبات �ل�س��اخنة 

حم��اّلة، و�إن �س��عرِت بالرغبة يف 
�حت�س��ائها حلوة، فا�س��تخدمي 

�لع�سل �لطبيعي.
�مل�س��ي  علي��ِك  يتع��ذر  كان  �إن   �

و�لب��اردة،  �ملفتوح��ة  �الأماك��ن  يف 
فاخت��اري �أماكن��ًا مغلق��ة توف��ر ل��ِك 
�لتدفئة، من قبيل �ملجمعات �لتجارية 
�لت��ي تتمتع مب�س��احات قابلة للحركة 
للبي��ت  حت���رشي  ال   - ب�س��هولة.    
�خلي��ار�ت �ملغرية من قبيل �حللويات 
و�ل�س��كاكر و�ملقايل. عو�س��ًا عن هذ�، 
وتل��ك  �ل�س��حية  �ملاأك��والت  �بتاع��ي 
�لتي تتوف��ر كلمة "اليت" على غالفها 

�خلارجي

إتيكيت مضغ العلكة وتناولها 

طريقة عمل سلطة السيزر 

بغداد ـ متابعة 

طرق سحرية إلبقائِك نحيلة ورشيقة في فصل الشتاء 


