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مهني��ًا: ينتقل مركور �إىل برج �لثور فيولد طاقة �إيجابية 
للتو��ص��ل و�لنفت��اح و�لتفاهم مع �لآخري��ن، وتتخل�ص 
م��ن ن��ز�ع مع �أح��د �لنافذي��ن يف �لعم��ل �أو يف �ل�صيا�صة 
عاطفي��ًا: تندمج يف �أجو�ء �لعالق��ة �جلديدة، ماذ� تنتظر 

وملاذ� ل حت�صم قر�ر�تك مع �حلبيب؟

مهني��ًا: تقوم بخط��وة فعالة وتلفت �لنظ��ار و�لعجاب، 
ترت��اح �إىل �لظ��روف �ليجابي��ة و�ملطمئن��ة، هناك دعم 
ملوقف��ك وروؤي��ة م�صرتكة لالأم��ور عاطفيًا: تق��ّدم حججًا 
وتب��دو مقنعًا يف �حلو�ر مع �ل�رشيك، فريتاح �إىل كالمك، 

وي�صعر باأن �صفحة جديدة من �لعالقة قد فتحت

مهني��ًا: قد تغ�صب على بع���ص �لت�رشفات �أو �ملو�قف 
وتتكلم على نحو جارح فتت�صبب بخالف �أو بخ�صام

عاطفي��ًا: تفرح��ك �لأج��و�ء وتنقل��ك �إىل موق��ع �آخ��ر، 
فتعي�ص مغازلة جميلة مع �ل�رشيك تذكرك بالأيام

مهني��ًا: ت�صك��و �لتاأخ��ري و�لنزع��اج، وتب��دو غ��ري 
م�صيطر على �لأو�صاع، حاول �أن تتجّنب �للتبا�ص 
و�لن��ز�ع عاطفيًا: ل بّد من �أنك حتتاج �إىل تعاطف 
�حلبي��ب و�إىل وقوف��ه بقرب��ك يف �أ�صع��ب �لظروف 

�لتي متر بها

مهني��ًا: �نفتح على �حتم��الت جديدة وو�عدة، 
ق��د تهت��م بالتاري��خ و�لق�ص�ص �لقدمي��ة �لتي 
تتح��دث عن �أحد�ث ما�صي��ة عاطفيًا: عليك �أن 
ت�صان��د �حلبيب خالل هذ� �لي��وم فهو يف �أم�ّص 

�حلاجة �إليك جر�ء ما يعانيه

مهني��ًا: توؤدي دور�ً �إيجابي��ًا وتتلقى معلومات جيدة، 
ح��اول �أن ت�صغي �ىل حاج��ات �لآخرين، و�نفتح على 
تغيري و�حتمالت جدي��دة عاطفيًا: ظروفك �ل�صخ�صية 
و�لعائلي��ة تبع��دك ع��ن �حلبي��ب ه��ذ� �لي��وم لكنها ل 

تن�صيك و�جباتك جتاهه
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فوائد ومضار حقن البالزما للوجه

تعط��ي �لبالزم��ا مع �لوق��ت نتائج مذهل��ة فيظهر �جلل��د بر�ًقا 
ن�رًش� م��رًة �أخرى وتختفي �لفروق �للونية فيه و�ل�صحوب �لذي 
يظه��ر على �أج��ز�ء منه، كم��ا تق��ل �لتجاعيد وت�صتعي��د �لب�رشة 
ملم�صه��ا �لناع��م وقو�مه��ا �لغن��ي �ل��ذي تب��دو علي��ه �ل�صحة، 
فالب���رشة �ل�صعيف��ة تب��دو جاف��ًة ونحيل��ًة وكاأنها عل��ى و�صك 
�لتم��زق �إن جذبتها بق��وة لكن هنا تعود �إليه��ا قوتها وقو�مها 

ثانيًة.
�إنتاج �لبالزما

مل تكن فكرة �لبالزم��ا وحقنها و��صتخد�مها يف �لعالج جديدًة 
ب��ل مت ��صتخد�مها قدمًيا منذ �ل�صبعينات ولكن يف ��صتخد�ماٍت 
طبي��ٍة خمتلف��ة، لكنها �قتحمت ع��امل �لتجميل موؤخ��ًر� ��صتناًد� 
عل��ى مفعوله��ا و�آثارها �لطيبة يف عامل �لط��ب ب�صكٍل عام. يتم 
حت�ص��ري �لبالزم��ا ب�صحب عين��ٍة من �ل��دم من �ملري���ص نف�صه 
و�إ�صاف��ة مو�نع للتجل��ط عليها لأن �لدم �رشي��ع �لتجلط و�إذ� مل 
ُت�صف تلك �ملو�د له �صتف�صد �لعينة. ل�صنا بحاجٍة لعينٍة �صخمة 
و�إمن��ا عيناٌت تكاد تكون رمزية، ثم بعده��ا تو�صع يف �أنابيب 
خا�ص��ة وتدخ��ل يف جهاز �لط��رد �ملركزي و�لذي تعم��ل �آليته 
عل��ى ف�ص��ل مكون��ات �لدم ع��ن بع�صه��ا، وب�صكٍل �أك��ر حتديًد� 
تف�صل خاليا �لدم �حلمر�ء و�لبي�صاء يف �صائٍل �أحمر لزج �لقو�م 
كثيف عن �لبالزما �ل�صفافة �ل�صائلة بكل مكوناتها، بعدها يتم 
�صح��ب �لبالزم��ا و��صتخد�مها يف �حلقن، وبه��ذ� �أ�صبحت لدينا 

�بر �لبالزما للوجه.

دو�عي حقن �لبالزما للوجه
هن��اك �لعديد م��ن �لدو�عي و�حلالت �لت��ي ُت�صتخدم فيها حقن 

�لبالزما منها:
�لآث��ار �لت��ي تظه��ر على �لوج��ه مع تق��دم �لعمر كرته��ل �جللد 
و�صعف��ه وفقده ن�صارته وملم�صه �لناع��م. �لندوب �ملختلفة يف 
ب���رشة �لوجه كالتي تظل موج��ودًة بعد عالج حب �ل�صباب مثاًل 
وت�صايق �لكثريين مبظهره��ا �ل�صيء �لذي يرتك �أخاديًد� وحفًر� 
وندوًب��ا يف �لب�رشة. عدم تنا�صق ملم���ص �لب�رشة ولونها كوجود 
�له��الت �ل�صود�ء �أو �لقامتة حول �لعينني فت�صاعد �لبالزما على 
�لتخل���ص منها، كم��ا �أنها ت�صاع��د عللى �لتخل���ص من �جليوب 
�لت��ي تتك��ون يف �لب�رشة �إما نتيج��ة �لتقدم يف �لعم��ر �أو �لتعب 
و�لإره��اق �أو �ملر���ص �أو �أًي��ا كان��ت. لها ��صتخد�م��اٌت جتميليٌة 
�أخ��رى مو�صعية مثل عملية توري��د �ل�صفاه و�إبر�زها وجتميلها، 
و�أثبت��ت �لبالزما قدرتها �لفعالة على م�صاعدة �ل�صعر على �لنمو 
لذل��ك قد ي�صتخدمها �لبع���ص يف عملية زرع �ل�صعر وي�صتخدمها 
�لبع���ص �لآخر يف عملي��ات زر�عة �للحية. لن جت��د حاًل �صحرًيا 
فورًي��ا بعد حقن �لبالزم��ا للوجه ولن تخرج م��ن عملية �حلقن 
فتنظ��ر يف �مل��ر�آة وجت��د نف�صك تخل�ص��ت من كل �لعي��وب �لتي 
دخلته��ا بها لتوك من ثالثني دقيقة فذلك �أمٌر بعيٌد عن �ملنطق! 
�لبالزم��ا بحاج��ٍة للوقت لتق��وم بالعالج كاماًل لذل��ك �إن �أردت 
�أن ت��رى نتائجه��ا �لفعالة فعليك �أن ت�ص��ر وتقارن على �ملدى 

�لطويل كل فرتة ف�صتلم�ص �لتغري �حلادث حينها.
�لفرق بني حقن �لبالزما وبني �ملو�د �لأخرى

مل جتد �لبالزما نف�صها وحيدًة على �ل�صاحة بدون مناف�صني �أقوياء 

�آخري��ن كما �أن بع�ص هوؤلء �ملناف�ص��ني ��صتغل �لبع�ص من عيوب 
ونق��اط �ل�صعف يف ع��الج �لبالزما للوجه فظهر �أك��ر تفوًقا لكن 
�حلقيقة لي�صت كذلك. حني ناأتي للمقارنة بني �أ�صلوب عمل �لبالزما 
وبع���ص �مل��و�د �لأخرى جن��د �أن �لبالزم��ا تقوم بعملي��ٍة حتفيزية 
وتتعاون مع �لب�رشة و�لأن�صجة يف �خلروج بالنتيجة �ملرجوة كما 
قلن��ا �صابًقا، يف حني �أن تلك �ملو�د �لت��ي ُت�صتخدم بنف�ص �لطريقة 
ع��ن طريق �حلقن حتت �جللد ولنف���ص �لغر�ص يكون لها �صيبٌل �آخر 
يف �لعم��ل فهي ل تتدخ��ل يف عمل �لأن�صجة ول تقرتب منها و�إمنا 
تعم��ل هي وحدها على ملء �لتجاويف �ملوجودة ب�صبب �لتجاعيد 
�أو ع��الج �لن��دوب و�جلي��وب وحماولة جع��ل �لب���رشة م�صتوية عن 
طريق ملء �لتجاويف �ملوجودة فيها. ويف حني �أن تلك �ملو�د لها 
قو�ٌم �صلب �أو �صبه �صلب ليتمكن من �لثبات وتثبيت �لب�رشة يكون 
للبالزم��ا قو�ٌم �صائ��ل وهو ما يجعلها �أف�ص��ل بالتاأكيد من ناحية 
�مللم�ص، كما �أن كونها �صائلة يجعلها قادرًة على �لو�صول لأماكن 
وجتاوي��ف ل ت�صل �إليها �ملو�د �ل�صلبة �لأخرى ب�صهولة. فرٌق �آخر 
�صيجعلك تفكر يف �لأمر �أكر من مرة وهو كون �لبالزما حاًل طويل 
�مل��دى فتاأثريه على �لب�رشة طويل ويجع��ل �لأن�صجة تتحفز للعمل 
و�لإنت��اج، كم��ا يزيد �لتاأثري وتظهر �لنتائ��ج �أف�صل و�أف�صل مبرور 
�لزمن، يف حني تكون �ملو�د �لأخرى موؤقتة وفرتة دو�مها ق�صرية 
بعدها يتخل�ص �جل�صد منها لأنها تبدو غريبًة عنه �أو ل �أهمية لها 
م��ا يجعلك م�صطًر� للقيام بحقنها م��رًة كل عدة �أ�صهر، وبالطبع ل 
د�ع��ي لذكر حقيقة �أنه مبرور �لزمن يق��ل �لتاأثري �حل�صن بالتدريج 
ويعود �لوجه حلالته �لقدمية. يقوم �لبع�ص لال�صتفادة من مميز�ت 
�لثنني مبزجهما وحقنهما مًعا فبذلك يح�صل على �لتاأثري �لفوري 

و�ل�رشيع يف حني ُيعطي �لبالزما فر�صتها للعمل يف هدوء و�إنتاج 
�لتح�صني �لتدريجي للب���رشة، وبذلك مع تقدم �لزمن تختفي �ملو�د 
�لأخ��رى لك��ن ل يختفي �أثره��ا لأن نتائج �لبالزم��ا �حل�صنة بد�أت 

بالظهور و�صتدوم.
�أ�رش�ر حقن �لبالزما للوجه

مل يثب��ت ��صتخ��د�م حقن �لبالزم��ا للوجه �رشًر� ج��اًد� وخطرًي� 
حتى �لآن و�إمنا هي جمرد �آثاٍر طفيفة وحمتملة تختفي �رشيًعا 
مع بع���ص �لحتياطات �لهامة، فاأثن��اء �خل�صوع للحقن ولكي 
ت�صل لأف�صل فو�ئد �لبالزما للوجه ل توؤثر على �لب�رشة بعو�مل 
خارجية كا�صتخد�م �لكرميات و�ملق�رش�ت وغريها، �أعِط �لب�رشة 
ر�ح��ًة ودعه��ا ته��د�أ. �ص��يٌء �آخر مه��م وهو فح���ص دم �ملري�ص 
نف�ص��ه قب��ل حقن��ه بالبالزم��ا للتاأكد م��ن خلوه م��ن �لأمر��ص 
و�لفريو�صات لأن وجووده��ا فيه قد ت�صبب له �ملر�ص و�لعدوى 
وب��دًل من عالج ب�رشة �لوجه �صيزيدها �حلقن �صوًء� وتظهر فيها 
م�صكل��ٌة جديدة. يف بع�ص �حلالت م��ن �ملمكن �أل تنجح عملية 
�حلق��ن بالبالزم��ا وحده��ا كالرته��ل �ل�صديد يف �جلل��د عندها 
تك��ون �لب���رشة بحاج��ٍة لعملي��ة �صد �لوج��ه مع حق��ن �لبالزما. 
�لآث��ار �لأخ��رى ب�صيطٌة جًد� كحدوث ت��ورم �أو �حمر�ر ب�صيط يف 
�جلل��د م��كان �حلقن ويختف��ي وحده بعد ع��دة �أي��ام وبالر�حة، 
كما �أن �لب��طء يف ظهور �لنتائج و�حٌد من �لعيوب �لتي ت�صايق 
م�صتخدميها فال تظهر �لنتائج �إىل بعدة عدة �أ�صابيع �أو �صهر من 
عملي��ة �حلقن، وحتتاج لعدة جل�صاٍت متتابعة حو�يل 3 جل�صات 
يف�ص��ل ب��ني كل جل�صٍة و�أخ��رى �صهر�ن لكن بعد ذل��ك لن تكون 

بحاجٍة لإجر�ء �أي جل�صاٍت جمدًد�.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل كيكة النسكافيه 

بشرتك غير نقية؟ تجنبي هذه األخطاء  

أهم الخطوات التي تخلصك من المسامات الواسعة في الوجه 

 �أربع بي�صات. كوبان من �لدقيق. كوب وربع من �ل�صّكر، 
ك��وب من �حللي��ب. ن�ص��ف كوب م��ن �لزب��دة. ملعقتان 
بيكن��ج باودر. ملعقة �صغرية من �لفانيال. ملعقة كبرية 
من �لن�صكافيه. مكّونات �صو�ص �لن�صكافيه ن�صف كوب 
ل �أن يكون مطحونًا . ن�صف كوب من  م��ن �ل�صكر، ويف�صّ
�لزب��دة �ل�صائحة . ملعق��ة كبرية م��ن �لن�صكافيه. ملعقة 
�صغ��رية م��ن �لفاني��ال. طريق��ة �لتح�صري نخل��ط �ل�صكر 
�ملطح��ون م��ع �لزب��دة،. ن�صي��ف عليه��م ك��وب �حلليب 
�ل�صائ��ل و�لأربع بي�صات، ونخلطه��م معًا. نخلط �لدقيق 

�ل��ذي قمن��ا بتنخيل��ه، ون�صي��ف �إليهم��ا ملعقت��ني من 
�لبيكن��ج ب��اودر، وملعق��ة �لفانيال، وملعق��ة �لن�صكافيه 
�لكب��رية، ونخلطهم جيد�ً حتى يتجان�ص��و� . ن�صيف هذ� 
�خللي��ط �إىل �خللي��ط �ل�صائ��ل �ل��ذي ح�رّشن��اه م��ن قبل 
) �ل�صك��ر م��ع �لزب��دة (،. ن�صع �خللي��ط يف �صينية �لكيك 
و�لت��ي يج��ب دهنها م�صبق��ًا  بالزي��ت. ن�ص��ع �ل�صينّية 
د�خ��ل �لفرن على درجة ح��ر�رة 180 مئوّي��ًا،.. بعد �أن 
تن�ص��ج �لكيكة نخرجها م��ن �لفرن ونرتكها ترد قلياًل، 

ثم ن�صيف �إليها �صو�ص �لن�صكافيه.

تع��د �لب���رشة م��ن �أه��م �ملناط��ق يف �جل�ص��م �لتي 
تتطل��ب عناي��ة خا�ص��ة يف كاف��ة �لأوق��ات، لكن 
هن��اك بع���ص �لأخطاء �لت��ي تقع فيه��ا �لكثري�ت 
عن��د �لهتم��ام بب�رشتها مم��ا ينتج عن��ه �أ�رش�ر�ً 
�صلبي��ة توؤث��ر على جمالك، لذلك يج��ب �أن تتعريف 
عل��ى هذه �لأخط��اء لك��ي تتجنبي �لوق��وع فيها.  
و �ملر�أة�لت��ي تع��اين من عدم نق��اء �لب�رشة، يجب 
عليها جتنب �لأخطاء �لتالية كي ل تتفاقم �حلالة 

وي�صوء مظهر �لوجه: 

�ل�صغط على �لبثور
�أب��د� �ل�صغ��ط عل��ى �لبث��ور بالإ�صب��ع، و�إل  ل يج��وز 
ف�رشع��ان م��ا تن�ص��اأ ندب��ات. ويج��ب تنظي��ف �لب�رشة 
ب�صكل �حرت�يف على �أيدي �خت�صا�صي جتميل �أو طبيب 

�أمر��ص جلدية.
�ملبالغة يف تنظيف �لوجه

عل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لتنظيف �جلي��د يعتر �أم��ر� هاما 
للغاي��ة عن��د �ملعان��اة من ع��دم نق��اء �لب���رشة، �إل �أنه 
ينبغ��ي �لقي��ام به �صباح��ًا وم�صاًء فق��ط، ولي�ص ب�صكل 
م�صتم��ر، و�إل فق��د تتعر�ص �لب�رشة للجف��اف مع زيادة 
�لإف��ر�ز�ت �لدهني��ة. ويع��د تنظي��ف �لب���رشة �صباح��ا 

وم�صاء بو��صطة جل تنظيف لطيف كافيا متاما.
م�صتح�رش�ت �لعناية �خلاطئة

يف ح��ال �ملعان��اة من �صو�ئ��ب �لب�رشة ينبغ��ي �لبتعاد عن 
�لتجمي��ل  وم�صتح���رش�ت  بالوج��ه  �لعناي��ة  م�صتح���رش�ت 
�ملحتوي��ة على م��و�د فعالة �ص��ارة مث��ل �ل�صيليكون وبويل 
�إيثيل��ني جليك��ول؛ لأن ه��ذه �مل��و�د تع��زز ظه��ور �ل�صو�ئب.   
و�إىل جان��ب جتنب هذه �لأخطاء، ميكن للمر�أة حت�صني مظهر 
�لب�رشة �مل�صابة بال�صو�ئب من خالل �لإكثار من �رشب �ملاء 
و�لتغذي��ة �ل�صحي��ة، �أي �لإكث��ار م��ن �خل���رشو�ت و�لفو�كه 
و�لإقالل من �مللح و�ل�صكر؛ حيث ي�صهم ذلك يف �إمد�د �لب�رشة 

بالرطوبة ومينحها مظهر� مفعما بال�صحة و�لن�صارة.

يحت��وي �جللد على �مل�صامات، فهي تقوم بوظيفة 
�إخر�ج �لعرق �لتي تخرجه �لغدد �لعرقّية، كما �أّنها 
تخرج �لزيوت �لتي تنتجها �لغدد �لدهنّية من �أجل 
ترطيب �لب�رشة، وحمايتها، ولكّن �أ�صحاب �لب�رشة 
تزي��د عنده��م  �لّدهنّي��ة 
�لإف��ر�ز�ت،  ه��ذه 
وبال�����������ّت��ايل 
تتج�������������مع 

وتغل��ق ه��ذه 
 ، ت مل�صم��ا �
مم�������ا يوؤدي 
تّو�ص���عها،  �إىل 
ئه��ا  مت����ال � و
ل������������ّدهون  با
و�لأو�ص�����������اخ، 
للتخّل���ص  و
بع���ص  ه��ذه  منه��ا 
�ملحافظ��ة  �لّن�صائ��ح: 
�لوجه:  عل��ى نظاف��ة 
يج��ب 

ل  غ�ص��ل �لوجه عّدة م��ر�ت يف �ليوم باملاء، ويف�صّ
��صتخ��د�م غ�صول خا�ّص بالب���رشة �لّدهنّية مرتني 
يف �لي��وم، م��ن �أج��ل �إز�ل��ة �لأو�ص��اخ، و�لزي��وت 
�لز�ئدة عن �لوجه، ومن��ع تر�كمها يف �مل�صامات. 
��صتخ��د�م مكعبات �لّثلج: يوؤخ��ذ مكعب من �لثلج، 
وميرر عل��ى �لوجه بعد لّفه بقطع��ة �صا�ص نظيفة، 
مل��ّدة دقيقة �صيق��وم �لثلج ب�صد �لب���رشة، وت�صييق 
�مل�صام��ات، وتن�صح �لفتيات بعم��ل هذه �لطريقة 
قب��ل و�ص��ع �ملكي��اج، ك��ّي ل متت�ص��ه. �لبيكن��ج 
باودر: ميزج �لقليل م��ن �لبيكنج باودر مع �ملاء، 
ويو�ص��ع على �لب�رشة، ولكّن م��ن �لأف�صل جتريبه 
على منطقة �صغ��رية �أوًل؛ للتاأكد من �أنه ل ي�صبب 
تهّيج �لب�رشة. ماء �لورد: يقّدم ماء �لود �لعديد من 
�لفو�ئ��د للب�رشة، ولذل��ك ين�صح مب�ص��ح �لب�رشة به 
قب��ل �لّنوم. �لليمون و�لأنانا���ص: متزج ملعقة من 
ع�ص��ري �لليمون، مع ملعقة م��ن ع�صري �لأنانا�ص، 
وتو�صع جانبًا، ثم توؤخذ من�صفة وتو�صع يف �ملاء 
�ل�ّصاخن، وتع�رش، ومن ثم تو�صع على �لوجه ملّدة 
ع���رش دقائ��ق، بعد ذل��ك يو�صع مزي��ج �لأنانا�ص، 
و�لليم��ون على �لب�رشة، فهو يحتوي على �إنزميات 
ت�ص��ّد �لب�رشة، وتطّهرها، وي��رتك �خلليط ملّدة ربع 
�صاع��ة، وم��ن �لأف�ص��ل و�ص��ع ك��رمي مّرط��ب بعد 

ه��ذ� �لقن��اع. �لقهوة: للقهوة ق��ّدة على �مت�صا�ص 
�لّده��ون، وبذل��ك فه��ّي تخّل���ص �مل�صام��ات م��ن 
�لّده��ون �لت��ي متلوؤه��ا، كم��ا �أّنها تعم��ل كمق�رّش 
لطي��ف، وين�صح بو�صع كمّي��ة من �لنب يف غ�صول 
�لوج��ه، �أو تبلي��ل �لوج��ه، وفركه بالقلي��ل من بّن 
�لقهوة. �لّزبادي: يحت��وي �لزبادي على جمموعة 
م��ن �لأحما���ص، �أهّمها حم���ص �للبني��ك، وت�صهم 
ه��ذه �لأحما���ص بتطه��ري �لب�رشة م��ن �لبكترييا 

�مل�صام��ات،  للته��اب  �مل�صبب��ة  ��ارة  �ل�صّ
وحتوّلها �إىل بثور. ين�صح يو�صع طبقة من 

لنب �لزب��ادي على �لوجه مل��ّدة ربع �صاعة، 
ث��م غ�صله باملاء �لد�فئ، وميك��ن �إ�صافة �لقليل 

م��ن �خلم��رية �لفورّية له، من �أج��ل تغذّية �لب�رشة 
بفيتام��ني ب. ن�صائح وقائية هن��اك عّدة عو�مل 
ت�صهم يف �ّت�صاع �مل�صام��ات، مثل: �أ�صعة �ل�ّصم�ص، 
فه��ي حتّفز �إف��ر�ز �لّدهون، ولذلك يج��ب جتّنبها، 
وو�ص��ع كرمي و�قي قب��ل �خلروج. نوعّي��ة �لغذ�ء، 
يجب تناول �لفو�كه و�خل�رش�و�ت، و�لروتينات، 
و�لّتقلي��ل م��ن �لّده��ون، و�ل�صكرّي��ات يف �لّنظ��ام 
�لغذ�ئ��ي. �جلفاف، يج��ب تناول ما ل يقّل عن لرت 
ون�ص��ف من �ملاء يومّي��ًا، وزيادة هذه �لكمّية يف 

يف. �ل�صّ

مهنيًا: �ملعاك�صة �لي��وم توّلد ت�صنجات و�صوء تفاهم، 
ح��اذر فاجل��ّو دقيق جد�ً، وقد ي�ص��ري �إىل تفاقم بع�ص 
�مل�ص��كالت عاطفي��ًا: متتنع عن �لتعب��ري عن رغباتك، 
�أو ت�صعر بفق��د�ن �حلما�صة لال�ص��رت�ك يف �ملنا�صبات 

�لجتماعية مع �ل�رشيك 

مهني��ًا: لن تعاك�صك �لظروف ول��ن تتعر�ص لإهانة 
ب��ل ت�صمع �أخبار�ً طيبة تفرح قلبك عاطفيًا: م�صاعر 
�حلبيب تتغري فجاأة جتاهك، حاول معرفة �لأ�صباب 

لتد�رك �لأمور قبل تفاقمها

مهني��ًا: يحالف��ك �حل��ظ ويوّل��د بع���ص �حلرك��ة يف �لأمور 
�ملالية وتتغلب على بع�ص �لتحديات وحتدد �لأولويات

عاطفي��ًا: �ص��ارع �إىل �لتق��رب م��ن �حلبيب بحن��ان ولطف، 
و��صتغ��ّل موهبت��ك وكالم��ك �لع��ذب لت�صجيعه عل��ى �لبوح 

و�لإف�صاح عن م�صكالته وهمومه

مهني��ًا: �صل�صلة م��ن �ملو�قف �حلا�صم��ة ت�صطر �إىل 
�تخاذه��ا قريب��ًا، وذلك يك��ون له م��ردود �إيجابي 
على م�صتقبل��ك �ملهني عاطفيًا: تعم��ل على تبديد 
�ص��وء �لتفاه��م، لكّن��ك ت��رزح حت��ت �ل�صغ��وط، ما 

يدفعك يف بع�ص �لأحيان �إىل رف�ص �لأمر �لو�قع

مهني��ًا: تعي�ص �رتباكًا وتاأجي��اًل لبع�ص �لأعمال، 
لك��ن ل تخف على م�صتقب��ل م�صاريعك، فهي ت�صري 
بالجت��اه �ل�صحيح عاطفيًا: �لو�ص��ع يتطّلب منك 
تفّهم��ًا للحبي��ب وملو�قف��ه، حر�صًا عل��ى ��صتقر�ر 

�لعالقة وحمايتها من �أي توّتر

ُت�صتخدم البالزما الغنية بال�صفائح الدموية 
يف حقن الوجه وهي تقوم بعدة اأدواٍر 
داخل الب�صرة ما اإن يتم حقنها حتتها، 

فتاأتي فوائد البالزما للوجه من ال�صفائح 
الدموية التي ُتعترب وظيفتها الأ�صا�صية 
هي العالج وحتفيز الأن�صجة املت�صررة 

على العالج واإنتاج خاليا جديدة، 
بينما حتتوي البالزما على الربوتينات 
والفيتامينات واملعادن املختلفة وتقوم 

على حتفيز الب�صرة وما حتتها لإنتاج 
الكولجني وت�صاعد الب�صرة وحتفزها على 
العودة حلالتها الأوىل وا�صتعادة ن�صارتها 

وملم�صها وملء التجاويف التي �صببتها 
التجاعيد فيها فيقل ظهورها وتاأثريها على 

ال�صكل العام للب�صرة.

مهني��ًا: ��صتع��ّد للنجاح �ل��ذي �صتحقق��ه بعد �جلهد 
�لكب��ري و�لتف��اين يف �أد�ء مهام��ك عاطفيًا: ل تخِف 
�لأ���رش�ر عن �حلبيب، من �صاأن ذل��ك �أن يفقده ثقته 

بك ويبعده عنك


