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مهني��ًا: يرّكز هذ� �لي��وم على ق�ضايا مالي��ة و�أعمال فنية �أو 
ثقافية �أو لها عالقة بالأناقة و�لأزياء و�ملجوهر�ت وغريها
عاطفي��ًا: �ل�ضغوط من جانب �ل�رشيك، قد ت��رك �آثار�ً �ضلبية 
عل��ى �لعالقة بينكما، فح��اول �أن ت�ضتعيد �ملب��ادرة �إذ� كنت 

مهتمًا

مهنيًا: ي�ضّجل هذ� �ليوم �نعطافًا نحو مرحلة جديدة، وقد 
يب��ّدل يف �ضورت��ك ويجعل��ك معّر�ضًا لنتق��اد �و لبع�ض 
�ملحا�ضبة و�مل�ضاءلة عاطفيًا: زو�ج يخ�ض �أحد �ملقّربني 
ي�ضجع��ك على �لرتباط ب�رشيك �لعمر، ويطر�أ ما يرفع من 

�ملكانة �لجتماعية و�ملادية

مهني��ًا: يتحّدث هذ� �ليوم عن �ض��وؤون ما�ضية و�أ�رش�ر 
ومهم��ات متكّتم��ة وعملي��ات جت�ّض�ض م��ن قبل بع�ض 
�لزم��الء �حل�ض��اد عاطفي��ًا: م��ا حلمت به ب��د�أ يتحقق، 
فال�رشيك يبدي رغبة يف م�ضاعدتك لتكون حا�ضمًا يف 

قر�رت م�ضريية تو�جهك

مهني��ًا: يلق��ي ه��ذ� �لي��وم �ل�ض��وء عل��ى ق�ضي��ة ق��د 
ت�ضتدعيك وجتعلك جتّمد بع�ض �لعالقات �ل�ضخ�ضية 
يف �ضبي��ل خدم��ة توؤديه��ا عاطفي��ًا: يخ��ف �لوه��ج 
�لعاطف��ي، لكّن��ك حتظى مب�ضاعدة �ل�رشي��ك �أو �لزوج 

يف ق�ضية مهنية

مهني��ًا: يوم عمل �أف�ض��ل من �ضابقه، وتك��رب �ل�ضعبية وتربز 
مو�هب��ك �خلاّلق��ة، ويربز عمل فجاأة ويحت��ل �لأولويات يف 
مفكرتك �ملهنية عاطفيًا: لن تتم عرقلة خطو�تك، بل �ضت�ضري 
عل��ى نحو �رشيع وت�ضاع��دي لتح�ضد تقدي��ر �ل�رشيك وحبه 

�لز�ئد لك

مهني��ًا: يك��ون هذ� �ليوم غ��ري منا�ضب لتنفي��ذ �أي م�رشوع، 
ب��ل للتح�ضري وللقي��ام ببع�ض �ل�ضت�ض��ار�ت، و�لتدقيق يف 
�أعمالك وجتّنب �رتكاب �لأخطاء عاطفيًا: �إذ� كانت �لعالقة 
تتطل��ب من��ك جمازفة �أو ت�ضعك �أمام �أخط��ار معّينة، عليك 

�حلر�ض �ل�ضديد وجتّنب �ملتاعب
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طرق تشقير الحواجب بحيل المكياج وبالمواد الطبيعية والصبغات

�أنو�ع ت�ضقري �حلو�جب
يوج��د نوعان م��ن ت�ضق��ري �حلو�جب و هم��ا يعتم��د�ن على ما 
�ض��وف يتم ت�ضقريه : �لنوع �لأول : هو ت�ضقري �ضعر �حلاجب ككل 
لك��ي يتنا�ضب مع لون �ل�ضعر �مل�ضبوغ �أو كنوع من �لتغيري يف 
�ض��كل �لوج��ه ، و غالبا يت��م ت�ضقري �ل�ضعر بالل��ون �لبني �لد�كن 
�أو �لف��احت �أو �لنحا�ضي ، و لك��ن تتوقف درجة �للون على عامل 

لون �لب�رشة .
�لن��وع �لثاين : و هو ت�ضقري �ل�ضعر �لز�ئد من �حلاجب من �لأعلى 
و �لأ�ضفل بلون فاحت ي�ضبه لون �جللد ملو�ر�ته و حتديد �حلاجب 
ب��دل من �إز�لة ذلك �ل�ضعر ، فقد نه��ى ر�ضول �هلل حممد �ضلى �هلل 
عليه و �ضلم عن �إز�لة �ضعر �حلاجب من �جلذور ملا له من �أ�رش�ر 
، فقد �أظهرت �لأبحاث �حلديثة �أن نتف �ضعر �حلاجب يوؤدي �إىل :

�لإ�ضابة بال�ضد�ع �ملتكرر
زي��ادة خطر �لإ�ضابة بالتهاب �جليوب �لأنفية �رتخاء ع�ضالت 
�جلفن �لعلوي و ذلك ب�ضبب تهيج �لع�ضالت ب�ضكل م�ضتمر باإز�لة 
�ل�ضع��ر ب�ضكل متكرر قد متوت حوي�ض��الت �ل�ضعر و بالتايل يقل 
حج��م �ضعر �حلاجب لي��رك فر�غات و ي�ضبح �أق��ل كثافة و �أقل 
�ضم��كا زي��ادة �حتمالية �لإ�ضاب��ة باأمر��ض جلدي��ة كالبهاق و 
�لثاآلي��ل لدى من تعاين من �ضع��ف يف �ملناعة�حتمالية حدوث 
تغري�ت يف �جللد مثل �لتهاب �جللد �لإحمر�ري زيادة �حتمالية 
�لإ�ضاب��ة ب�رشطان خاليا �جللد ، فهناك فريو�ض ي�ضمى فريو�ض 

Human Papillomavirus يعي���ض عل��ى جلد �لإن�ضان 
و خا�ض��ة جل��د �جلبه��ة ، و عن��د نتف �ضع��ر �حلاج��ب ت�ضنح له 
�لفر�ض��ة للدخول يف �جلل��د م�ضببا �رشطان خالي��ا �جللد �لنوع 
�لثال��ث : يتم �ضبغ �ضع��ر �حلاجب ب�ضكل كامل بلون يقارب لون 
�جللد ، ثم يتم �لر�ضم عليه بقلم حتديد �حلاجب بال�ضكل �ملرغوب 

، و غالبا ت�ضتخدم تلك �لطريقة للتحكم يف �ضكل �حلاجب .
ن�ضائح هامة قبل �لت�ضقري

يج��ب �أول ��ضت�ضارة طبيب �جللدية حول �إمكانية �ضبغ �حلاجب 
، فق��د ل تقب��ل �لب�رشة �ل�ضبغ��ات بالإ�ضافة �إىل خ��ربة �لطبيب 
يف معرفة �لأن��و�ع و �لعالمات �لتجارية �لآمنة يف حال كانت 
�لب�رشة ملتهب��ة �أو متهيجة ب�ضبب �ل�ضم�ض �أو �حلر ل يجب �ضبغ 
�حلاج��ب قب��ل تطبيق �ل�ضبغة لب��د من تنظي��ف �حلاجب جيد� 
لي���ض من �ل���رشوري ���رش�ء �ل�ضبغ��ات باهظة �لثم��ن ، فيمكن 
��ضتخ��د�م �لعالم��ات �لتجارية �جليدة متو�ضط��ة �لثمن ، و لذلك 

يف�ضل ��ضت�ضارة �لطبيب
يجب �ختبار �ل�ضبغة على �جللد �أول

بع���ض �لأن��و�ع ل يجب ��ضتخد�مه��ا مع �حلم��ل و �لر�ضاعة ، و 
لذل��ك يج��ب �لتاأكد منها �أول غالبا بعد غ�ض��ل �ضعر �حلاجب من 
�ل�ضبغ��ة ي�ضبح �لل��ون �أفتح بدرجة و�ح��دة و لذلك يجب و�ضع 
ذلك يف �لعتب��ار يف�ضل �لبتعاد عن ��ضتخ��د�م مو�د �لتبيي�ض 
ل�ضب��غ �ضعر �حلاجب جتنب��ا ل�ضقوط �أي منه��ا يف �لعني يف�ضل 
جترب��ة طرق ت�ضق��ري �حلو�جب �ملعتم��دة على �مل��و�د �لطبيعية 

فهي غري �ضارة و �ضهلة �ل�ضتخد�م .

طرق ت�ضقري �حلو�جب
فيم��ا يل��ي تو�ضي��ح للعديد م��ن طرق ت�ضق��ري �حلو�ج��ب ب�ضكل 

�ضحيح و �آمن .
طرق ت�ضقري �حلو�جب باملاكياج

ميكن عمل بع�ض �حليل باملاكياج لت�ضقري �حلو�جب .
يف ح��ال �لرغب��ة يف م��و�ر�ة �ل�ضع��ر �لز�ئد ميك��ن ��ضتخد�م جل 
�حلو�ج��ب بلون يقارب لون �لب���رشة �أو �أفتح و و�ضعه على �ضعر 
�حلاج��ب ، و يف حال �لرغبة يف تغيري �ل�ضعر ككل ميكن تطبيق 
ج��ل �حلو�جب باللون �ملطل��وب ، و لكن يف كلتا �حلالتني يجب 

�لبتعاد عن �لأنو�ع �ملحتوية على لون لمع
ميك��ن با�ضتخد�م قل��م �حلو�جب تغيري ل��ون �حلاجب حتى و �إن 
كان��ت �حلو�ج��ب د�كنة �لل��ون ميكن ��ضتخ��د�م �لقل��م �لرمادي 

�لد�كن �أو �لبني .
 طرق ت�ضقري �حلو�جب ببريوك�ضيد �لهيدروجني

�أو م��ا يعرف مب��اء �لأك�ضجني و هو من �ملو�د �ملبي�ضة ، و �لذي 
يعم��ل عل��ى تفتيح لون �حلاج��ب قليال �أو كثري� ح�ض��ب �لرغبة ، 
فيمكن �لتحك��م يف درجة �للون مبدة ترك �ل�ضائل على �حلاجب 
و غالب��ا �إن كان �ل�ضتخ��د�م للم��رة �لأوىل يف�ض��ل ترك��ه عل��ى 
�حلاجب��ني  لب�ض��ع دقائ��ق ، و يف حال كان �لل��ون د�كن ميكن 

تكر�ر �لأمر يوميا حتى �حل�ضول على �للون �ملرغوب .
�ملكونات

3 % من حملول بريوك�ضيد �لهيدروجني قطعتني من �لقطن �أو 
فر�ضاة ما�ضكار� نظيفة فازلني ماء بارد

 �لطريقة:يده��ن �لقلي��ل م��ن �لفازل��ني ح��ول �حلاج��ب حلماية 
�لب�رشة

تغم���ض قطعة من �لقطن يف �ملحلول و ت�ضبع به ثم تطبق برفق 
عل��ى ط��ول �حلاج��ب حتى يبت��ل �ل�ضعر �مل��ر�د �ضبغ��ه ، �أو تبل 
فر�ضاة �ملا�ضكار� بالقليل من ماء �لأك�ضجني ثم مي�ضط بها �ضعر 
�حلاج��ب برف��ق ، و يجب �حلذر م��ن عدم �ضقوط �أي��ة نقاط منه 

عند �لعني
ي��رك �ملحل��ول على �حلاجب مل��دة تر�وح من دقيق��ة �إىل 30 
دقيقة و ذلك وفقا لدرجة �للون �ملرغوبة ، و لكن يجب �لنتباه 
�إىل �أن �لل��ون �حل��ايل �أثناء وجود �ملحلول ه��و �أغمق من �للون 

�حلقيقي
مت�ض��ح �حلو�ج��ب بقطعة قطن مبلل��ة باملاء �لب��ارد  ثم ت�ضطف 

باملاء �لبارد
مميز�ت و عيوب طرق ت�ضقري �حلو�جب

�ملميز�ت
يف حال��ة �ضبغ �ل�ضعر بالكامل لينا�ضب لون �ل�ضعر يعطي مظهر 
جم��ايل و خمتل��ف يف حالة �ضب��غ �ل�ضعر �لز�ئ��د ل يكون هناك 
حاج��ة لإز�لة �ل�ضعر بالنتف يف حال��ة �ضبغ �ل�ضعر بالكامل ثم 

ر�ضمه ميكنك من تغيري �ضكل �حلاجب ح�ضب �لرغبة
�لعيوب

ل يظه��ر �حلاجب ب�ض��كل جيد يف حال روؤيته م��ن قريب يعاود 
�ل�ضع��ر يف �لظه��ور م��رة �أخ��رى و تك��ون مناب��ت �ل�ضع��ر بل��ون 

�حلاجب �لرئي�ضي و ما ز�لت لون �ل�ضبغة كما هي

متابعة – الجورنال 

طريقة عمل السباكيتي مع الجبن

لبشرة ناعمة ونضرة عليِك بهذه األطعمة والفيتامينات!

اتبعي هذه الخطوات وال داعي لشراء أحمر الشفاه بعدها.. 

 �ملقادير 
مكونات �ضل�ضة �جلبنة :

60 غ��ر�م زب��دة غ��ري مملحة ملعقة كبرية طح��ني 2 كا�ضة 
حلي��ب �ضائل كا�ض��ة ون�ضف جبنة موز�ري��ال مب�ضورة كا�ضة 
جبن��ة �ضيدر مب�ض��ورة ر�ضة كاري ملعق��ة �ضغرية ملح 500 
غ��ر�م �ضباكيتي طريقة �لتح�ض��ري  �ضعي �ل�ضباغيتي يف ماء 
مغلي على نار متو�ضطة ملدة 20 دقيقة تقريبا �ذيبي �لزبدة 
عل��ى �لنار ثم ��ضيفي �لطحني وحرك��ي حتى يدمج �لطحني 

مع �لزبدة ثم ��ضيفي �حلليب ببطء،
عندما متتزج جميع �ملكونات ��ضيفي �جلبنة �ملب�ضورة كلها 
و�ل��كاري و�ملل��ح يف هذه �لنقط��ة يجب �ن تك��ون �ل�ضل�ضة 
كثيف��ة و�ن كن��ت تريدينه��ا �كث��ف �تركيه��ا لتغل��ي �كرث ثم 
�رفعيه��ا ع��ن �لنار، �ن كن��ت تريدينها �خ��ف ��ضيفي حليب 
�ضائ��ل ببطء.. �ضفي �ملعكرونة من �ملاء و�ضعيها يف �ضحن 
و�مزجيه��ا م��ع �ل�ضل�ض��ة زينيه��ا ببع���ض �ور�ق �لريح��ان 

و�لزعر �لنا�ضف..

�لأطعم��ة و�لفيتامينات �لهامة ل�ضحة ونعومة �لب�رشة: �رشب 
�مل��اء مفيد للب�رشة: يعترب �رشب �مل��اء من �أف�ضل �لطرق �لتي 
ميك��ن �أن تقوم بها للحفاظ على �ضحة ب�رشتك، حيث يحافظ 
عل��ى رطوبته��ا، ويجعل �خلط��وط و�لتجاعيد غ��ري ملحوظة، 
حي��ث ي�ضاع��د �خلاليا يف �حل�ض��ول على �لعنا���رش �لغذ�ئية، 
و�لتخل���ض م��ن �ل�ضم��وم يف نف�ض �لوق��ت، كم��ا ي�ضاعد �ملاء 
عل��ى تدف��ق �لدم، مم��ا يحافظ على نظ��ارة و�إ���رش�ق �لب�رشة، 
و�لن�ضيح��ة �ل�ضائع��ة ه��ي تن��اول 8 �أكو�ب من �مل��اء يومًيا، 
ولكن رمبا ل تكون هذه �لكمية �ل�ضحيحة جلميع �لأ�ضخا�ض، 
ا يف بع�ض �لفو�كه، �خل�رشو�ت / �لع�ضائر  ويوجد �ملاء �أي�ضً
وحلي��ب جوز �لهن��د. �أهمي��ة �ل�ضللينيوم: يع��د �ل�ضللينيوم من 
�ملع��ادن �لأ�ضا�ضي��ة �لت��ي ت�ضاع��د عل��ى حماي��ة �لب�رشة من 
�خلالي��ا �لت��ي تتحد مع �جل��ذور �حل��رة، و�لتي ت�ضب��ب ظهور 
عالم��ات �لتق��دم يف �لعمر مث��ل �لتجاعيد وجف��اف �لب�رشة، 
تلف �لأن�ضجة و�أحياًنا بع�ض �لأمر��ض �لأخرى، كما ي�ضتطيع 
�ل�ضلليني��وم �أن ي�ضاعد على �لوقاية من �رشطان �جللد، وميكن 
�حل�ض��ول عليه عن طريق تناول �ملك���رش�ت �لرب�زيلية، �لفطر 
�لد�ئ��ري، �لقريد�ض، حلم �ل�ضاأن، وبع���ض �لأ�ضماك مثل �ضمك 
�ضبان��ر، �لقد ، �لتون��ة و�ل�ضلمون، كما يحت��وي �للحم �ملطهو، 
حل��م �لديك �لروم��ي �خلفيف، �ملح��ار، �ل�رشدي��ن، �ل�ضلطعون 
��ا. م�ضاد�ت  ومعكرون��ة �لقم��ح �لكامل عل��ى �ل�ضللينيوم �أي�ضً

�لأك�ض��دة خلاليا �ضحية: تعد م�ضاد�ت �لأك�ضدة من �ملكونات 
�ل�رشوري��ة �لت��ي توؤج��ل وتق��ي م��ن تدم��ري �جل��ذور �حل��رة، 
وميك��ن �أن جتده��ا يف كل �أن��و�ع �لطع��ام، وخا�ض��ة �لفو�كه 
و�خل�رشو�ت �مللونة مثل �لتوت، �لطماطم، �مل�ضم�ض، �لبنجر، 
�لفا�ضولي��ا و�ليو�ضف��ي.  �لفلف��ل،  �لبطاط��ا �حلل��وة،  �لق��رع، 
حمارب��ة �جل��ذور �حل��رة باإن��زمي Q10: يقوم �جل�ض��م ب�ضنع 
م�ضاد لالأك�ضدة ي�ضم��ى �إنزمي Q10، وعندما تكرب يف �لعمر، 
ينتج �جل�ضم كمية �أقل، وهذ� �لإنزمي م�ضوؤول عن �إنتاج �لطاقة 
وعمل �خلاليا، وتوجد بع���ض �لأطعمة مثل �ل�ضلمون، �لتونة، 
�لدو�ج��ن، �للحوم �لع�ضوية، �لكبد و�حلب��وب �لكاملة، وميكن 
��ا ��ضتخ��د�م منتج��ات �لب���رشة �لت��ي حتتوي عل��ى �إنزمي  �أي�ضً
Q10، فرمب��ا ي�ضاع��د عل��ى تخفي��ف �لتجاعي��د وعالم��ات 
تق��دم �لعمر �لأخ��رى. فيتام��ني A لإ�ضالح �لب���رشة : ل �أحد 
يري��د �لب���رشة �جلافة �ملق���رشة، لذلك يجب تن��اول �لربتقال، 
�جل��زر �أو �رش�ئ��ح �لكنتال��وب، لأنه��ا غني��ة بفيتام��ني �أ، كما 
ميك��ن �أن جتده يف �خل���رشو�ت �لورقية، �لبي���ض، ومنتجات 
�حللي��ب منخف�ضة �لدهون، وعندما ت�ضتخ��دم �ملنتجات �لتي 
حتت��وي عل��ى فيتام��ني �أ، رمبا تب��دو �لتجاعي��د و�لبقع بنية 
�لل��ون �أف�ض��ل، ت�ضمى ه��ذه �ملنتج��ات �لريتينوي��د�ت، و�لتي 
تع��د م��ن �أكرث �أن��و�ع �لع��الج �ل�ضائعة للتخل�ض م��ن �حلبوب 
وم�ض��كالت �لب���رشة �لأخرى. فيتامني ج �لأق��وى من �ل�ضم�ض: 

رمب��ا تكون �ل�ضم�ض قا�ضية عل��ى �لب�رشة، وفيتامني ج ي�ضاعد 
على �لوقاية منها، كم��ا حتمي من تدمري �ل�ضم�ض للكولجني 
و�لالإيال�ضتني، و�لذي ي�ضبب تلف �لب�رشة، ميكن �حل�ضول على 
�لفلف��ل �حل��ار �لأحمر، �لفو�ك��ه �حلم�ضية، �لباباي��ا، �لكيوي، 
�لربوكل��ي، �خل�رشو�ت وبر�عم برو�ضل��ي. فيتامني ه� لتعزيز 
�ضح��ة �لب�رشة: وهو ن��وع �آخر م��ن م�ضاد�ت �لأك�ض��دة، �لتي 
ت�ضاع��د عل��ى حماية �لب�رشة م��ن �ل�ضم���ض و�للتهاب، وميكن 
�حل�ض��ول علي��ه من زي��وت �خل���رشو�ت، �ملك���رش�ت، �لبذور، 
�لزيتون، �ل�ضبان��خ، �لهليون و�خل���رشو�ت �لورقية. �حل�ضول 
عل��ى بع�ض �لده��ون �ل�ضحية تعترب كل م��ن دهون �لوميجا 
3 و لوميج��ا 6 جي��دة ل�ضحة �لب���رشة، حيث جتعل �لب�رشة 
رطب��ة، وحتافظ عليها من �جلفاف و�لعيوب، كما ت�ضاعد هذه 
�لأحما���ض �لدهنية على نعومة �لب�رشة وجتعلها تبدو �أ�ضغر، 
وميكن �حل�ضول عليها من زيت �لزيتون وزيت �لكانول، بذور 
�لكت��ان، �ملك���رش�ت، و�أ�ضماك �ملي��اه �لباردة مث��ل �ل�ضلمون، 
�ل�رشدي��ن و�ملاكري��ل.  �لزي��وت �جلي��دة لب�رشة ر�ئع��ة: توجد 
بع�ض �لزي��وت �لتي حتتوي على �أكرث من �لأحما�ض �لدهنية 
�لأ�ضا�ضي��ة، وتكون ذ�ت جودة عالية مثل زيت �لزيتون �لبكر، 
�أو �لزي��وت �لباردة �لتي مت �ضنعه��ا بب�ضاطة �أكرث من �لأنو�ع 
�لأخرى، وذلك لأنها حتتفظ بكمية �أكرب من �لعنا�رش �لغذ�ئية 

�جليدة ل�ضحة وجمال �لب�رشة.

يعت��رب �حم��ر �ل�ضفاي��ف م��ن �أك��رث منتج��ات �لتجمي��ل �لت��ي 
ت�ضتخدمها �ل�ضيد�ت، ومعظمنا ل نتخلى عنه �أبد�ً يف �ل�ضهر�ت 
�مل�ضائي��ة �أو �لنزهات �ل�ضباحية �أو حتى د�خل �ملنزل، وعلى 
�لرغ��م م��ن ذل��ك، فاحمر �ل�ضف��اه يعترب م��ن �أ���رشع منتجات 
�لتجمي��ل ف�ض��اد�ً، ل�ضيم��ا يف ه��ذه �لأي��ام �ضدي��دة �حل��ر�رة، 
ولأنن��ا قد ل ن�ضتطيع حفظه د�خ��ل �لثالجة د�ئمًا، ول ميكننا 
���رش�ء �حمر �ضف��اه جديد كل �أ�ضبوعني؛ لأن ه��ذ� �لأمر �ضيكون 
مكلف��ًا للغاي��ة، فعلينا �أن نبحث عن ح��ل بديل. لذلك نن�ضحك 
ب���رشورة �ختيار �حلل �لأن�ض��ب لك ولب�رشت��ك، و�لبتعاد عن 
�حم��ر �ل�ضفاي��ف باملو�د �لكيميائية �لتي ق��د توؤثر �ضلبيًا على 
�ضفاه��ك، و�بدئي من �لي��وم ب�ضنع �أحمر �ل�ضف��اه �خلا�ض بك 
يف �ملن��زل. �إليك �أف�ضل �لط��رق ل�ضنع �أنو�ع خمتلفة من �حمر 

�ل�ضفاه يف �ملنزل:

1 - �حمر �ضفاه �لفازلني:
• قوم��ي بو�ضع كمية من �لفازلني �لأ�ضلي يف حمام مائي 

حتى يذوب.
• قومي باإ�ضافة �للون �لطبيعي �ملف�ضل لديك.

• �مزجيهما معًا حتى حت�ضلي على �للون �لذي ترغبني به.
• ميكن��ك تق�ضي��م �حم��ر �ل�ضف��اه �إىل عدة �أق�ض��ام وتلوين كل 

ق�ضم بلون خمتلف.
• �ضعي��ه يف علبة �أو يف �أ�ضب��ع �حمر �ضفاه قدمي بعد غ�ضله 

جيد�ً.
• �حفظي��ه يف �لثالج��ة مل��دة �ضاع��ة عل��ى �لأق��ل �أو حت��ى 
يتجان���ض، و��ضتخدميه بعد ذل��ك، ول تقلقي من تاأثره بحر�رة 

�جلو. • يتميز هذ� �ملزيج باأنه مرطب قوي لل�ضفاه.
2 - �حمر �ضفاه �ضمع �لع�ضل:

• �مزج��ي ملعق��ة �ضغرية من �ضمع �لع�ضل مع ملعقة 
�ضغرية من زبدة �لكاكاو �أو زبدة �ل�ضيا حتت �لبخار.

• عن��د �لذوب��ان �أ�ضيف��ي �إليهم��ا ملعق��ة �ضغ��رية من زيت 
ج��وز �لهند و�لقليل م��ن �لألو�ن �لطبيعية �لت��ي تف�ضلينها. • 
�مزجي �ملكونات جيد�ً، ث��م �ضعي �خلليط فى وعاء، و�تركيه 
حتى يجمد، وميكن��ك ��ضتخد�مه.  • كما ميكنك �إ�ضافة بع�ض 
�ل��كاكاو بدًل من �لألو�ن �لطبيعية للح�ضول على �للون �لبني 

�أو بذور �ل�ضمندر للح�ضول على �للون �لأحمر.
3 - ملمع �ضفاه �لفازلني وزيت �لنعناع:

• قومي بت�ضخني �لفازلني، ثم �أ�ضيفي �إليه قطر�ت من زيت 
�لنعن��اع مع �لع�ضل �لنقي. • �ترك��ي �خلليط يف �لثالجة حتى 
ي��ربد ويتما�ض��ك، ليك��ون لديك مزي��ج فريد من ملم��ع �ل�ضفاه 

�ل�ضفاف و�ملغذي.

مهني��ًا: �لقم��ر يف �ل�رشط��ان يت�ضب��ب بت��اأزمي بع���ض �لأمور 
وببع���ض �لنقا�ضات �حلامية، ورغم ذل��ك قد تفرح بفر�ضة �أو 
بخرب يتعلق ب�ضوؤونك �ملالية عاطفيًا: ل ت�ضَع لإقناع �ل�رشيك 
بوجه��ة نظرك، فق��د تكون خمطئ��ًا وتدفع ثم��ن �أنانيتك، بل 

حاول �لبحث عن طريقة �أخرى مفيدة وناجحة

مهني��ًا: يعدك ه��ذ� �لي��وم بالأف��ر�ح و�لأ�ضف��ار و�مل�ضاريع 
�حلل��وة و�لعالق��ات �ملمتازة مع �أرباب �لعم��ل، ما ينعك�ض 
�إيجابًا على �لو�ضع �ملهن��ي عاطفيًا: تخطط لق�ضاء �أم�ضية 
رومان�ضية مع �حلبيب تن�ضيان خاللها كل م�ضاكل �ملا�ضي 

وتتبادلن �أرّق �لأحاديث و�أجمل �لعبار�ت

مهني��ًا: تعال��ج م�ضاأل��ة �رش�ك��ة، وت�ضع��ر بتناف��ر م��ع �أحد 
�لزمالء، لذ� �أدعوك �ىل �لروّية و�لتحفظ و�لتفكري يف �إيجاد 
�حلل��ول �لناجعة عاطفي��ًا: �إمنح �ل�رشي��ك �ملزيد من �لوقت 
لكي ي�ضاعدك على �لتفكري يف حل �لعقد للخروج من �ملاأزق

مهني��ًا: ُتق��دم عل��ى م�رشوع خ��اّلق تلق��ى دعم��ًا كبري�ً 
لتنفي��ذه، �ل�ضاح��ة و��ضع��ة للق��اء�ت �ملثم��رة و�ملفي��دة 
وبناء عالقات مهنية جيدة عاطفيًا: �لتخطيط للم�ضاريع 
�مل�ضتقبلي��ة م��ع �ل�رشي��ك قد ل يج��دي نفع��ًا �إذ� مل يكن 

مقرنًا بالنيات �ل�ضافية وباحلب �ل�ضادق

مهني��ًا: تبدو �لأمور كثرية و�ضاغط��ة، ول ت�ضمح لأحد 
من �لزمالء �أن يغّر بك لتت�رشف ب�ضلبية جتاه �لآخرين
�ضغوط��ًا  �ملتاأرجح��ة  �لعالق��ة  تو�ج��ه  عاطفي��ًا: 
وم�ضاع��ب، مار�ض �أق�ضى جهدك للبق��اء قرب �حلبيب 

�أطول وقت ممكن

تونيك Tonic الب�شرة هو 
عالج ي للحواجب دور هام 
يف اإبراز جمال الوجه , فهو 

يحدد من نظرة العني بل و 
اأحيانا يعرب عن جزء من 

ال�شخ�شية , فت�شعى املراأة 
للح�شول على حاجبني اأكرث 

حتديدا و منا�شبني ل�شكل 
العني و لون الب�شرة 

و ال�شعر , فقد تلجاأ اإىل 
طرق ت�شقري احلواجب 

لتحقيق ذلك الهدف .

مهني��ًا: يدّق هذ� �لي��وم جر�ض �لإن��ذ�ر، فانتبه وكن 
ح��ذر�ً ج��د�ً، ل تع��ط ثق��ة عمي��اء ول ت�ض��ّدق بع�ض 
�لأوه��ام عاطفي��ًا: عالق��ة عاطفي��ة ممي��زة وو�عدة 
تك��ون نهايتها �ضعي��دة وترك �أثرها عل��ى �ملحيط، 

وتعي�ض بعدها حياة من نوع �آخر


