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مهنيًا: ي�ضّلط هذ� �ليوم �ل�ضوء على ق�ضية مالية �أو على 
عائد�ت م�ضرتكة ورمبا يتحّدث عن رحيل �أو غياب

عاطفيًا: ال تك��ن متناق�ضًا يف ت�رصفاتك و�أقو�لك �أمام 
�حلبيب، وال تقم باأمور جتعله يغ�ضب عليك

مهني��ًا: �لقمر �جلديد يتز�من م��ع ك�ضوف كلي ينذر ببع�ض 
�مل�ضاكل، لكن توقع �تفاقًا كبري�ً وتخو�ض مفاو�ضات يف 
غاي��ة �الأهمية عاطفيًا: يج��ب �أن تت�ضلح بال�ضرب و�الإميان 
و�لثق��ة بالنف���ض ملو�جهة بع���ض �مل�ضتج��د�ت و�لذبذبات 

�ل�ضغرية �الآتية من هنا وهناك

مهنيًا: �لقم��ر �جلديد يتز�من مع ك�ضوف كلي لل�ضم�ض، 
تربز مو�هبك وكفاءتك معه ويوفر لك فو�ئد كثرية

عاطفيًا: �أدع��وك �ىل تقدمي بع�ض �لتنازالت يف �ضبيل 
تهدئة �الأو�ضاع بينك وبني �ل�رصيك

مهني��ًا: �لك�ضوف �حلا�ض��ل ي�ضري �إىل نظ��ام جديد �إو �إىل 
�إعادة �الأمور �إىل ن�ضابها �إذ� مررت ببع�ض �الرتباك

عاطفي��ًا: تاأت��ي �أح��د�ث لت��رتك �نعكا�ض��ات جي��دة على 
عاقت��ك �لعاطفية وترت�ضخ �ل�ض��ات وتتقارب وجهات 

�لنظر بينك وبني �ل�رصيك

مهني��ًا: جتّن��ب �مل�ضاكل مع زماء �لعم��ل وكن حياديًا 
يف موقفك، وتفرح حلل م�ضكلة كنت تخ�ضاها وتتخوف 
منه��ا عاطفي��ًا: تعي��د ح�ضابات��ك و�لنظ��ر يف طبيع��ة 
عاقت��ك مع �حلبيب وحتاول �لتق��رب منه لكنك فت�ضعر 

باهتمامه �لكبري بك

مهني��ًا: �لقم��ر �جلديد مع �لك�ضوف �لكل��ي �حلا�ضل يف 
برج �الأ�ضد ي�ضري �إىل تغيري�ت حت�ضل حولك و�إىل تغيري 
ق��د يفاجئك يف �لبد�ية لكن��ه ياأتي مل�ضلحتك عاطفيًا: 
�إح��ذر �لي��وم م��ن ح��دوث �مل�ض��اكل �لزوجي��ة، ال تكن 

منعزاًل و�فتح قلبك للحبيب من جديد
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ما هو السيروم وكيف يتم تطبيقه بصورة صحيحة على البشرة؟

 فكلم��ا تق��دم �لعم��ر كلما قل م�ضت��وى �لكوالج��ني يف �لب�رصة 
وظه��ور �لتجاعي��د، و تعمل ه��ذه �لكرميات تعم��ل كبديل لهذ� 
�لنق�ض و حت��ارب جتاعيد �لب�رصة و �لعو�مل �لتي توؤثر عليها، 
و توف��رت �أنو�ع كثرية من �لكرميات و �ل�ضريومات �لتي تتميز 
بجودته��ا �لعالي��ة، باالإ�ضافة �إىل تاأثريه��ا �ملمتاز يف عاج 

�لب�رصة.
�ل�ضريوم

ه��ي منتج��ات عالية �لرتكي��ز ومكوناتها ن�ضط��ة للغاية وهذ� 
يعن��ي �أنه��ا حتت��اج �إىل �أن يت��م تطبيقه��ا �أوال حت��ى تنظي��ف 
�لب���رصة، �الأمر �لذي ي�ضمح جلميع �ملكونات �لن�ضطة �أن تخرتق 
�لب���رصة ب�ض��كل جي��د و يت��م �مت�ضا�ضه��ا، و ه��ذه �ملكون��ات 
�لن�ضطة هي �ل�ضبب يف �أن �رتفاع �أ�ضعار �ل�ضريوم عن منتجات 

�لرتطيب �لعالية، حيث يوجد بها مو�د خام برتكيز�ت عالية.
كيفية ��ضتخد�م �ل�ضريوم على �لب�رصة 

�لكثري من �لنا�ض ال يعرفون ملاذ� يجب عليهم �أن ي�ضتخدمونها 
عندم��ا يجب ��ضتخد�مها، �أو �أي ن��وع  لي�ضتخدموها، �لكثريون 
يعتق��دون باأن �ل�ضريوم �مل�ضاد للتجاعيد هي م�ضيعة للوقت، 
ولك��ن يف �حلقيقة �إذ� مت تطبيقه ب�ضكل غري �ضحيح فهو كذلك،  

ولك��ن عندما ي�ضتخدم ب�ضكل �ضحي��ح فاإنه  يعد �إ�ضافة مفيدة 
�إىل روت��ني �لعناي��ة بالب���رصة. قاع��دة عام��ة  عن��د ��ضتخ��د�م 
منتج��ات �لعناي��ة بالب�رصة ال بد �أن يتم تطبي��ق �ل�ضريوم �أواًل، 
ثم �لزيت، ثم جل �لعناية و�أخري� �لكرميات، و  عادة يتم و�ضع 
ك��رمي �حلماية من �ل�ضم�ض يف �لنهاي��ة و يجب �لتاأكد من ترك 
ب�ض��ع دقائ��ق ب��ني كل تطبيق للمنتج��ات لكي يعط��ي فر�ضة 
للب���رص من �إمتام �المت�ضا���ض، ولكي يتم �حل�ضول على �أف�ضل 
�لنتائج ال يتم و�ضع كمية كبرية من �ل�ضريوم يف كل مرة فهو 
خط��اأ، �جلل��د ميت�ض �لكمي��ة �لقليلة وميكن و�ض��ع كمية قليلة 
تدريجيا حتى يتم �المت�ضا�ض و لن ينتفع �جللد �إذ� مت �غر�قه 

بكمية كبرية.
وهذه بع�ض �خلطو�ت �ل�ضحيحة لتطييقه:

�أوال: �ملكون��ات �لن�ضطة  يتم �مت�ضا�ضه��ا ب�ضكل �أف�ضل عندما 
تكون �لب�رصة نظيفة،لذ� يجب تنظيفها جيد� �أوال.

ثانًي��ا: ��ضتخ��د�م  من�ضف��ة رطب��ة ود�فئ��ة على �لوج��ه لتفتيح 
�مل�ضام  و تو�ضع بلطف ويرتك �جللد رطب قليا.

ثالًث��ا: يت��م و�ضع نقاط �ضغ��رية من �مل�ض��ل يف جميع �أنحاء 
�لوجه ثم يدلك بخفة وب�رصعة يف جميع �الأنحاء.

ر�بًع��ا: ��ضتخد�م حركات �لتدليك ق�ض��رية ولكن ال يتم �ل�ضغط 
�أو �لف��رك �ل�ضدي��د للجلد. خام�ًضا: يف ح��ني �أن �ل�ضريوم ال يز�ل 

رطبا بعد تطبيقه بلطف، فاإنه ميكن �ال�ضتفادة �أكرث من خال 
حتري��ك �أطر�ف �الأ�ضابع بلطف ن�ضف دقيقة، وميكن ��ضتخد�م 
كل �الأ�ضاب��ع بكلت��ا �ليدي��ن على جانب��ي �لوجه بخف��ة، هذه 
�لطريق��ة حتف��ز �مت�ضا���ض �ل�ض��ريوم حتى يتغلغ��ل متاما يف 
�لطبق��ات �الأعمق من �جلل��د. �ضاد�ًضا: �إذ� حدث �ضعور باأي وخز 
عن��د تطبيق �ل�ضريوم فا د�عي للقل��ق، و�لوخز ميكن �أن يكون 
عام��ة على �ملكونات �لن�ضطة يف �ل�ضريوم مثل فيتامني C و 

�لريتينويد.
�ضابًع��ا: ال ينبغ��ي �أن يو�ضع �ل�ض��ريوم �أكرث م��ن ثاثة دقائق 
و ميك��ن حت�ض�ض �لوجه فعن��د جفاف �ل�ض��ريوم ينبغي تنظيف 
�لوج��ه و �لبدء بتطبي��ق �لزيوت �خلا�ض��ة بالعناية، مثل كرمي 
�لع��ني و�لكرمي �ملرطب بنف���ض �لطريقة، وت��رتك بع�ض �لوقت 
حتى تتغلغل يف �لب�رصة قبل تطبيق �الأ�ضا�ض و�ملكياج �لعادي.

�أ�ضهر �ملاركات �لعاملية لل�ضريوم
vichyمن idealia life sérums ضريوم�

 LR2412 و يحت��وى هذ� �ل�ضريوم على حم�ض �جلا�ضمونك و
و LHA، و ه��و يقوم بعملية ��ضاح طبيعية للب�رصة و يجعل 
�جلل��د يفرز ه��ذ� �حلم�ض، و هذ� �حلم�ض يجع��ل �لب�رصة تقاوم 
كل �لعو�م��ل �خلارجية مع �ضد م�ضاماته��ا، كما �أنه يوحد لون 
�لب���رصة و نتائج��ه تظه��ر ب�ضكل ملح��وظ م��ن �أول �أ�ضبوع من 

�ال�ضتخد�م.
sérums sampar ضريوم�

ه��ذ� �ل�ض��ريوم يحت��وي على فيتام��ني c و يعم��ل على حت�ضني 
�ل��دورة �لدموي��ة، و �أي�ضا ي�ضاعد على �إنت��اج �لكوالجني د�خل 
�جلل��د و مينح��ه مظهر م���رصق، كم��ا �أنه يحت��وي على حم�ض 
�لهيالوروني��ك و بيبتي��د بيوم��ي �ضمي��ك و �الدينوزين، و هما 
يعم��ان على حتفي��ز وجتديد خاي��ا �لب�رصة ، و ه��ذه �خلايا 
تقاوم عامات تقدم �ضن �لب�رصة وتقلل من �لعامات �لبي�ضاء 
�ملوج��ودة يف �لب���رصة، و ه��و يتمي��ز �ن��ه ميك��ن ��ضتخد�م��ه 
ل��كل �أن��و�ع �لب�رصة كم��ا ميكن ��ضتخ��د�م هذ� �ل�ض��ريم من �ضن 

�لع�رصينات و حتى �ضن �ل�ضتينات.
 sérums de teint youth liberator كرمي
ه��ذ� �ل�ضريوم يحت��وي على جمموعة كبرية ج��د� من �لعنا�رص 
�لتي تعم��ل على ترطيب �لب�رصة وتغذيته��ا ب�ضورة �ضحيحة ، 
ويق�ضي على �لعامات �لدقيقة �ملوجودة يف �لب�رصة، و يتميز 
ه��ذ� �ل�ض��ريوم �أن��ه يحتوي على عام��ل حماية يحم��ي �لب�رصة 
م��ن �لتعر���ض الأ�ضع��ة �ل�ضم�ض �لت��ي ت�ضبب تلف للب���رصة ، هذ� 
باالإ�ضاف��ة �إىل �نه يحتوي على عنا���رص موجودة يف �لب�رصة، 
و تعمل على جتديد �خلايا فيها وظهورها ب�ضكل �أكرث �إ�رص�قة 

و �قل �ضنا.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل السكالوب

تعلمي طرق اختيار المالبس المناسبة لشكل جسمك

ما ال تعرفينه عن المايونيز للشعر الجاف التالف

500 غم �ضدور دجاج خاليه �لع�ضم مقطعة 
2 حب��ة بي�ض طحني بق�ضماط ثوم مهرو�ض 2 ملعقه كبرية 
خ��ل ملح فلف��ل ��ض��ود كزبرة مطحون��ة بهار�ت دج��اج زيت 

للقلي 
طريقة �لتح�ضري 

ن��دق قط��ع �لدج��اج مبطرق��ة �لدج��اج و�ذ� مل تك��ن متوفرة 
فممك��ن نرقه��ا بال�ضوكة ثم ن�ضي��ف عليه �ملل��ح و�لبهار�ت 

و�لثوم و�خلل وترتك ملدة �ضاعتني
بعده��ا نخف��ق �لبي���ض ون�ضيف علي��ه ملح وفلف��ل ونح�رص 
�لطح��ني ون�ض��ع علي��ه ق�ض��م م��ن �لبه��ار�ت و�ي�ض��ا نح�رص 

�لبق�ضماط ون�ضيف عليه جزء من �لبهار�ت
بعدها ناخذ قطعة من �لدجاج ن�ضعها يف �لبي�ض ثم نغم�ضها 
يف �لبق�ضم��اط ث��م نغم�ضها يف �لطحني ونح���رص زيت غميق 
للقلي على نار متو�ضطه ثم ناخذ قطع �لدجاج ونقليها وتقدم 

�ضاخنة .

 متي��ل �مل��ر�أة بفطرته��ا �ىل �الهتم��ام مبظهره��ا �خلارج��ي 
ومو�كب��ة �ملو�ض��ة للظه��ور مبظه��ر متاأل��ق وج��ذ�ب يخطف 
�الأنظ��ار، وم��ن ��ضا�ضيات �ملظه��ر �جلذ�ب و�الأني��ق �الختيار 

�ملنا�ضب للماب�ض �لتي تربز جمالك وتخفي عيوب ج�ضمك.
ينق�ضم �أ�ضكال ج�ضم �ملر�أة �ملتعارف عليها �ىل خم�ضة �أ�ضكال 
وه��ي : �جل�ضم بي�ضاوي �ل�ضكل، و �مل�ضتطي��ل �ل�ضكل، و�جل�ضم 
على �ضكل �ضاعة رملية، وعلى �ضكل مثلث مقلوب �أو على �ضكل 

كمرثى.
و�ضنورد �ليِك �ضيدتي كيف ت�ضتطيعني متييز نوع �ضكل ج�ضمك 
لكي تتمكني من �ختي��ار �ملاب�ض �ملائمة له لتح�ضلي على 

مظهر جذ�ب و متنا�ضق و�أنيق.
�جل�ضم على �ضكل �ضاعة رملية

يعت��رب هذ� �ل�ضكل هو �ضكل �جل�ض��م �ملثايل للمر�أة ويعترب رمز 
للجم��ال و�الأنوث��ة ، يتميز ه��ذ� �جل�ضم بتخزي��ن �لدهون على 
م�ضتوى �على �لكتفني ومنطقة �لفخذين و�الأرد�ف من �الأ�ضفل 
�ل�ضيء �لدي يخلق نوع من �لتو�زن بني �مل�ضتويني.و �إذ� كنِت 
�ضيدت��ي من هذ� �لنوع فاإحر�ضي عل��ى �إختيار �ملاب�ض �لتي 
تعمل على �إبر�ز جمال ج�ضمك باإختيارك �لف�ضاتني �لتي متيز 
خ���رصك �ملث��ايل ويف�ض��ل �إختي��ار �ملاب�ض ناعم��ة �مللم�ض 

و�لبناطي��ل �ل�ضيق��ة �لت��ي تت�ضع الأ�ضف��ل و�لتنان��ري �لد�ئرية 
�لق�ضرية �لتي تربز جمال �ضاقيك.

�جل�ضم على �ضكل كمرثى 
يتمي��ز هذ� �لن��وع من �الأج�ض��ام باأكتاف �ضيق��ة حيت يكون 
قيا���ض �لفخذي��ن و�الأرد�ف �أك��رب بكث��ري من قيا���ض �لكتفني 
الأن ج�ض��م �مل��ر�أة يف هذ� �لنوع ميي��ل �إىل تخزين �لدهون يف 
�لفخذين و�ملوؤخرة ب�ضكل كبري من �لكتفني، و�إذ� كنت �ضيدتي 
من ه��ذ� �لنوع فاإحر�ض��ي على �إختيار �ملاب���ض �لتي تخفي 

عدم نتا�ضق هذ�.
ل��ذ� عليك �إختي��ار �ملاب�ض �لت��ي حتدد �خل�رص م��ع �خفائها 
المت��اء منطق��ة �لوركني، �إختي��اري �ملاب���ض ذ�ت �لزخرفة 
على �الأكتاف و�ملاب���ض �لو��ضعة الأ�ضفل و �لف�ضاتني �ل�ضيقة 
م��ن �أعلى �خل�رص وف�ضفا�ض��ة �ل�ضكل من �أ�ضفل��ه، مع �ختيار 

�رص�ويل �جلينز ذ�ت �لعر�ض �لو�حد و�مل�ضتقيمة �ل�ضكل. 
�جل�ضم على �ضكل مثلث مقلوب 

ي�ضم��ى ه��ذ� �لنوع مبثلت مقل��وب �ل�ض��كل �أو �لفر�ولة و يتميز 
ه��ذ� �لنوع من �جل�ضم باأنه عر���ض �لكتفني بالن�ضية للفخذين 
و�الأرد�ف ويتمت��ع ه��ذ� �لن��وع ب�ضدر ممتل��ئ وخ�رص نحيف 
و�ضيق��ان طويلة ورفيعة �ل�ضكل وهذ� �لن��وع يفتقد �ىل �لكثري 

من �ملنحنيات �الأنثوية �جلميلة.
والإظه��ار مفاتنك �الأنثوي��ة �ضيدتي عليك باإختي��ار �ملاب�ض 
مث��ل �لقم�ضان و�لبلوز�ت ذ�ت �الأقم�ضة �خلفيفة و�لتي تخفي 
عر���ض �لكتف��ني وذ�ت �الألو�ن �لز�هية وعلي��ك �إختيار �جلينز 

و�لتنانري ذ�ت �خل�رص �لعايل.
�جل�ضم على �ضكل م�ضتطيل

�جل�ض��م م�ضتطيل �ل�ضكل �أو ما ي�ضمى ب�ض��كل �ملوزة يتميز هذ� 
�لن��وع ب��اأن عر�ض �لكتفني م�ض��اوي متاما لعر���ض �لوركني 
م��ع �ضغ��ر �الأرد�ف و�لثديني وتك��ون عادة ه��ذ� �جل�ضم �أ�ضبه 
باجل�ض��م �لطف��ويل �ملفتقر لاأنوثة وعل��ى �لرغم من ذلك فاإن 
غالبًا ما ميلك هذ� �جل�ضم عار�ضات �الأزياء و�لريا�ضيات هذ� 
�جل�ض��م ميك��ن �أن يقال علي��ه �جل�ضم �لنحيف ويك��ون تخزين 

�لدهون يف �جلذع و�لظهر.
و�إذ� كن��ت �ضيدت��ي تنتم��ني �إىل ه��ذ� �لن��وع فعلي��ك �إختي��ار 
ل��ارد�ف  �ك��رب  حجم��ا  لتعطي��ك  �لثني��ات  ذ�ت  �لف�ضات��ني 
و�حر�ض��ي عل��ى �إختي��ار �ملاب���ض ذ�ت �لطبق��ات و�لتناتري 
�لو��ضع��ة �لت��ي تظهر �خل���رص ب�ضكل �أجم��ل وجتنبي �ملاب�ض 

�ملنقو�ضة و�ملاب�ض �لتي تظهرك مبظهر ذكوري �ل�ضكل . 
�جل�ضم على �ضكل بي�ضاوي

 �كت�ضف��ي �أه��م فو�ئ��د �ملايوني��ز لل�ضع��ر �جل��اف و�لتي لن 
تتوقعيها!

1 - تركيبة غنية بالعنا�رص �لغذ�ئية
ُي�ضن��ع �ملايوني��ز م��ن عدة مكون��ات طبيعي��ة ت�ضاعد على 
حت�ض��ني ملم���ض ومظه��ر �ضع��رك �لتال��ف. فيحت��وي عل��ى 
�لبي�ض، �خلل وزيت �لزيتون، مما يجعله عاج �ضحري غني 
بكاف��ة �لعنا���رص �لغذ�ئية م��ن �لربوتين��ات، �لفيتامينات 
و�ملع��ادن �الأ�ضا�ضية لتقوية جذور �ل�ضعر. ي�ضاعد �ملايونيز 
على تغذية، ترطيب وجتديد ب�ضيات �ل�ضعر �لتالفة الإنتاج 
�ضع��ر �أقوى و�أكرث �ضحة. خلط �ملكون��ات �لثاثة �الأ�ضا�ضية 
مينح��ك تركيب��ة مثالي��ة ومغذية ال�ضتع��ادة مظه��ر �ل�ضعر 

�حليوي بعيد�ً عن �جلفاف و�لتلف.
2 - �لرتطيب �لعميق

من �أهم فو�ئد �ملايونيز لل�ضعر هو �لرتطيب �لعميق، فيعمل 
كبديل طبيعي فّعال لبل�ضم �ل�ضعر �ملرطب. حيث ي�ضاعد على 
مكافح��ة �جلف��اف و�ضهولة �لتحكم يف �ل�ضع��ر، خا�ضًة بعد 
��ضتخ��د�م �أدو�ت �لت�ضفيف �حلر�رية كاملك��و�ة �أو �ملجفف 
�لكهرب��ي. فتت�ضب��ب �حل��ر�رة �لز�ئدة يف تعر���ض خ�ضات 

�ل�ضع��ر للتل��ف �ل�ضديد وفقد�ن �لزي��وت �لطبيعية �لتي تعمل 
كعازل خارجي ملقاومة �لعو�مل �لبيئية و�لتلف.

يعمل كا من �لبي�ض وزيت �لزيتون على �إمد�د فروة �لر�أ�ض 
بكاف��ة �لعنا���رص �ملرطبة، مم��ا يعي��د �إىل �ل�ضع��ر �لنعومة 
و�حليوية من جديد. وزع��ي �ملايونيز على �ضعرك بالكامل 
و�تركي��ه ملدة �ضاعة كامل��ة قبل �أن ي�ضط��ف جيد�ً ومتتعي 

مبظهر �ضعر جذ�ب �ضتع�ضقينه حتمًا.
3 - �لوقاية من جتعد �ل�ضعر وحت�ضني ملم�ضه

�إىل جانب تنعيم �ل�ضعر وحت�ض��ني ملم�ضه، ي�ضاعد �ملايونيز 
عل��ى مقاومة �لتجعد. تع��اين �ضاحبات �ل�ضع��ر �جلاف من 
�ضعوب��ة �لتحكم يف �ل�ضعر نتيج��ة لنق�ض �لزيوت �لطبيعية 
و�لرتطي��ب �ل��ازم عل��ى ف��روة �لر�أ���ض، مما يجع��ل مت�ضيط 
�ل�ضع��ر عملي��ة مرهق��ة. با�ضتخ��د�م �ملايونيز عل��ى �ضعرك 
ب�ضكل منتظ��م ميكنِك �لتخل�ض متامًا من تلك �مل�ضكلة نظر�ً 
للحف��اظ على �لرتطيب �لطبيعي لل�ضعر وف��روة �لر�أ�ض، كما 
ميكن��ِك �حل�ضول عل��ى �لت�ضفيفة �لتي ترغب��ني فيها د�ئمًا 

ب�ضهولة.
4 - ��ضتعادة ملعان �ل�ضعر وحيويته

م��ن �أهم �مل�ضكات �لت��ي تو�جه �ل�ضعر �جلاف هي 
فق��د�ن �للمعان �لطبيع��ي و�ملظهر �جلذ�ب، فيبدو 

�ل�ضع��ر �ضاحب ولونه باهت. مبج��رد تطبيق �ملايونيز 
عل��ى �ضع��رك، ميكن��ِك ��ضتع��ادة �للمع��ان �لطبيع��ي م��ن 

�ال�ضتخد�م �الأول. حيث ي�ضاعد ذلك على حتفيز فروة �لر�أ�ض 
الإفر�ز �ملزيد من �لزيوت �لطبيعية �لتي تعيد لل�ضعر مظهره 
�حلي��وي وملعانه �لطبيع��ي. من �خلدع �لت��ي نن�ضحِك بها 
للح�ض��ول على �ضعر الم��ع وبر�ق، بعد ��ضتخ��د�م �ملايونيز 
عل��ى �ضعرك، قوم��ي با�ضتخد�م �مل��اء �لبارد فق��ط ل�ضطف 

�ل�ضعر للمرة �الأخرية.
pH 5 - تو�زن حمو�ضة �جللد 

م��ن ناحية �أخ��رى، ال ميكننا �إغفال فو�ئ��د �خلل �مل�ضتخدم 
لتح�ض��ري �ملايوني��ز. يع��د �خلل م��ن �أف�ض��ل �لو�ضائل �لتي 
ت�ضاع��د على تو�زن م�ضتوى حمو�ضة �جللد pH، مما يعني 
ف��روة ر�أ���ض قوية و�ضعر ج��ذ�ب. كما يتمي��ز �خلل بخو��ض 
م�ض��ادة للبكترييا و�جلر�ثيم، في�ضاع��د ذلك على �لتخل�ض 
م��ن فطريات �ل�ضعر، �لقم��ل وق�رصة �لر�أ�ض. كما يعمل كذلك 

على حتفيز منو �ل�ضعر وزيادة كثافته.  

مهني��ًا: �لقم��ر �جلديد يتز�م��ن مع ك�ض��وف كلي وي�ضري 
�إىل بع���ض �ملفاجاآت يف حيات��ك �الجتماعية، وتكون 
قادر�ً عل��ى �ضبط �نفعاالتك عاطفي��ًا: تزول �خلافات 
تدريجي��ًا، وت�ضب��ح ق��ادر�ً عل��ى فر�ض وجه��ة نظرك، 

فتنت�رص على بع�ض �ملناف�ضة

مهني��ًا: �أنت مثال �مل�ضاغب ومتث��ل خطر�ً على ��ضتقر�ر 
�ملحي��ط �ملهن��ي �ل��ذي تعم��ل في��ه ومتي��ل �إىل �إث��ارة 
�لعد�ئي��ة و�لتوّت��ر �أينما حلل��ت عاطفيًا:عليك �أن تخرج 
م��ن �أج��و�ء �لعم��ل وتعطي �ملزي��د من �لوق��ت للحبيب 

وتهتم به كما يجب

مهني��ًا: قد ت�ضطر �إىل �لدفاع ع��ن نف�ضك �أو متّر بعاقة 
�ضخ�ضية مهّددة وتو�جه بع�ض �لنز�عات

عاطفيًا: ال حتقد، فاأن��ت طّيب �لقلب، �ضامح �حلبيب �إذ� 
�قرتف خطاأ ما بحقك، و�بد�أ �ضفحة جديدة معه

مهني��ًا: �لقم��ر يف �الأ�ضد باالإ�ضاف��ة �إىل �لك�ضوف، ي�ضري 
�إىل �أم��ر ط��ارئ �أو �إىل خ��رب مفجع و�نق��اب يف بع�ض 
�الأحو�ل �أو �إىل بع�ض �ملفاجاآت عاطفيًا: تعي�ض �أ�رص�ر�ً 
يف حياتك �لتي يحيط بها بع�ض �لغمو�ض، وهذ� �ضاح 

خطري ملو�جهة �ل�رصيك

من اأكرث امل�ضتح�ضرات 
التي يقبل عليها غالبية 

الن�ضاء هو كرمي حماربة 
التجاعيد و �ضد الب�ضرة، 

و هذا ب�ضبب تعر�ض 
الب�ضرة اإىل التجاعيد يف 

مرحلة الع�ضرينات وما 
فوقها، ب�ضبب تعر�ض 

الب�ضرة للعوامل املختلفة 
التي توؤثر عليها و اأهم 

�ضبب هو تقدم ال�ضن،

مهني��ًا: �جلو معاك���ض و�لك�ضوف بقع يف ب��رج �الأ�ضد مع 
�لقم��ر �جلدي��د، وه��و موق��ع ال ينا�ضب��ك، بل يول��د بع�ض 
�لط��و�رئ �لتي ت�ضتوجب منك �ملعاجلة �ل�رصيعة عاطفيًا: 
تعتزم ق�ضاء وقت مع �حلبيب يف مكان هادئ بعيد�ً عن 

�ضجة �لعمل وم�ضاغل �حلياة

مهني��ًا: يك��ون �لقم��ر �جلدي��د م��ع �لك�ض��وف منطلق��ًا لك 
لك��ي تت�ضلق قم��م �لنج��اح، فالك�ضوف و�لقم��ر يف �الأ�ضد 
منا�ضبان ج��د�ً لكن �لفلك ين�ضحك بع��دم �ل�ضفر عاطفيًا: 
جتتم��ع بال�رصي��ك وتناق���ض مع��ه مو�ضوع��ات متنوعة 
وم�ضائ��ل عالقة وتبحث��ان عن حلول لبع���ض �مل�ضكات 

�ل�ضغرية


