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مهنيًا: تنتقل ال�شم���س اإىل برج العقرب، وهو موقع مالئم 
لك، يف حني يدخل كوكب مار�س برج امليزان فتعي�س جواً 
م��ن التناق�شات، وت�شتبدل م�رشوع��ًا باآخر عاطفيًا: يجب 
اأن تفهم ت�رّشفات ال�رشيك مهما بلغت حّدتها، وخ�شو�شا 

انه حتمل الكثري ب�شببك

مهني��ًا: جتّن��ب فر�س وجهة نظرك هذا الي��وم، باإمكانك 
ط��رح الأفكار ب�شهولة م��ن دون اأن تواج��ه معار�شة اأو 
عقبات عاطفيًا: النطب��اع ال�شائد مع ال�رشيك يثبت اأنك 

قادر على معاجلة الإ�شكالت بهدوء

مهني��ًا: ي�شادفك ي��وم مريح ف��ال يتاأثر مزاج��ك ببع�س 
الأ�شخا���س الذين يعّثونك خطواتك امل�شتقبلية عاطفيًا: 
ال�شلبي��ات م��ن جان��ب ال�رشي��ك ت��رك اآث��اراً �شلبية على 

العالقة، فحاول اأن تاأخذ املبادرة اإذا كنت مهتمًا

مهني��ًا: تت�شابك امل�شالح وتتناق�س، لكّنك حت�شل على 
م��ا تري��د وحتقق الأم��اين وتت�ش��ارع اخلط��وات لدعمك 
عاطفي��ًا: ت�شود عالقتك باحلبي��ب بع�س املناو�شات، ل 

تياأ�س هي اأمور طبيعية ميكن اأن متر بها اأي عالقة

مهني��ًا: يلّوح هذا اليوم ببع���س اللتبا�س، ورمبا ي�شري 
اإىل ف�شخ عق��د مع اأحد ال�رشكاء خالل الأ�شابيع الثالثة 
املقبل��ة عاطفي��ًا: يك��ون للح��وار ال�رشي��ح بينك وبني 

ال�رشيك مفعول اإيجابي يف اإجناح العالقة بينكما

مهني��ًا: ي�شري ه��ذا اليوم اىل بع���س التاأخري والت�شويف 
واملماطل��ة ب�ش��اأن ق�شي��ة مالي��ة اأو مهني��ة مهمة جداً 
عاطفي��ًا: تفّهمك حلاجات ال�رشيك مييزك عن غريك فال 
تتخ��لَّ عن هذه املي��زة، ل بل ج��دد يف اأ�شلوب تعاملك 
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الفرق بين الكوالجين والبروتين للشعر
فالكولجني والربوتني املوجودان يف الأ�شواق م�شنعني من مواد 
كيميائية، قد تتلف ال�شعر عند كثة الإ�شتعمال، و�شوف نتعرف اأكث 
على فائدة كال من الكولجني والربوتني، كما �شنتعرف على الفرق 

بينهما.
اأول الكولجني

الأحادية  الأمينية  الأحما�س  من  �شل�شلة  من  الكولجني  يتكون 
والربوتني، وهو املخت�س بجعل الب�رشة ن�رشة وذات مظهر �شحي 
وي�شاعد يف احلفاظ على �شباب الب�رشة، كما ي�شاعد يف املحافظة 
اأ�شباب  اإنتاج الكولجني يف اجل�شم لعدة  على قوة ال�شعر، وقد يقل 
ويقل  بالأمعاء،  وم�شاكل  ال�شديد  والإج��ه��اد  التغذية  �شوء  منها 
%30 من الربوتني  ال�شن، والكولجني يكون  التقدم يف  اأي�شا مع 
ولهذا  للب�رشة،  املكون  الربوتني  %70 من  و  اجل�شم،  املوجود يف 

فهذا املكون مهم جدا واأ�شا�شي.
فوائد الكولجني لل�شعر

اأنواع  كافة  ومعاجلة  ال�شعر،  ونعومة  قوة  زي��ادة  يف  -مفيد   1

ال�شعر.
2 -يعطي نتيجة جيدة يف زيادة كثافة ال�شعر وطوله.

3 -يحافظ على ال�شعر من الت�شاقط ويجميه من التق�شف والتلف.
4 -ي�شفي ملعان على ال�شعر ويجعله يبدو �شحي.

5 -يقوي ال�شعر جدا �شد العوامل اخلارجية التي توؤدي لتلفه.
اأ�رشار الكولجني على ال�شعر

م��واد  م��ن  م�شنع  ال�شعر  ع��الج  يف  امل�شتخدم  -1الكولجني 
كيميائية من املمكن اأن ت�شبب التلف وال�رشر لل�شعر، ومن املمكن 

اأن يحتوي على مواد كيميائية قد ت�شبب احل�شا�شية للبع�س.
2 -عند و�شع الكولجني على �شعر تالف يزيد تلفه وت�رشره وقد 
عالج  يف  ال�رشوع  قبل  يجب  ولهذا  ال�شعر،  يف  �شديد  يوؤديل�شقوط 

ال�شعر بالكولجني عمل ما�شكات مغذية لل�شعر.
3 -ل يجب و�شع كمية كبرية من الكولجني على ال�شعر لأن هذا 

قد يوؤدي لتلف ال�شعر ولهذا يجب احلر�س ال�شديد عند الإ�شتعمال.
ملحوظة: عموما قبل اإ�شتخدام الكولجني يف عالج ال�شعر يجب اأول 

اإ�شت�شارة طبيب اجللدية ليو�شح اإمكانية الإ�شتخدام من عدمه.
ثانيا الربوتني

الربوتني يعترب املكون الرئي�شي للخاليا، ويدخل يف تكوين ال�شعر 
والأظافر والب�رشة، ووجود الربوتني بن�شب جيدة يف اجل�شم ي�شاعد 
لإ�شتخدامه  موؤخرا  العديدون  ال�شعر �شحي، وجلاأ  على  احلفاظ  يف 

لعالج م�شاكل ال�شعر.
فوائد الربوتني

1 -مفيد يف تنعيم وفرد ال�شعر.
2 -يغذي ال�شعر ويجعله �شحي وحيوي.

3 -يعالج ال�شعر التالف و يحمي ال�شعر من الت�شاقط.
اأ�رشار الربوتني لل�شعر

اإ�شتخدامه مبدة ق�شرية يبداأ ال�شعر يف الت�شاقط. 1 -بعد 
فروة  ويجعل  الراأ�س  فروة  يف  املوجودة  الدهون  من  -يقلل   2

الراأ�س جافة و�شعيفة، وي�شد م�شام فروة الراأ�س.
جفاف  من  ت�شببه  ملا  اأطرافه  وت�شقق  ال�شعر  لتق�شف  -يوؤدي   3

�شديد يف ال�شعر.
4 -قد توؤدي لتهيج فروة الراأ�س وحكة �شديدة بها.

والتي  الكيميائية  املواد  من  العديد  على  يحتوي  -الربوتني   5
عندما  اخلطري  املر�س  بهذا  لالإ�شابة  وت��وؤدي  م�رشطنة  تكون  قد 

متت�س هذه املواد يف فروة الراأ�س.
الفرق بني الكولجني والربوتني

الأكث تطورا  ال�شورة  الربوتني ويعد  اأنواع  اأحد  اأ�شا�شا  الكولجني 
ال�شعر  تكوين  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  يدخل  وكالهما  الربوتني،  من 
وت�شبب  اأك��ث  تعد  ال�شعر  على  الربوتني  اأ���رشار  ولكن  والأظ��اف��ر، 
م�شاكل اأكرب، وعموما عند اإ�شتخدام اأي منهما يجب احلر�س ال�شديد 
عالج  يف  متخ�ش�س  اأخ�شائي  اإ���رشاف  حتت  الإ�شتعمال  ويكون 

ال�شعر بهما.
ن�شائح للعناية بال�شعر

من  لأي  حتتاجي  فلن  الأ���ش��ا���س  م��ن  بال�شعر  الإه��ت��م��ام  مت  اإذا 
ت�شاعدك  التي  اخلطوات  بع�س  وهناك  الربوتني  اأو  الكولجني 

للح�شول على �شعر �شحي:
املك�رشات  مثل  األياف  على  حتتوي  التي  الأك��الت  -تناول   1

والأ�شماك، فهي مفيدة جدا لل�شعر.
اإ�شتخدام املاء ال�شاخن لغ�شل ال�شعر. 2 -جتنب 

اإ�شتعماله  اأو  الإمكان،  بقدر  الهواء  جمفف  اإ�شتعمال  -جتنب   3
بدرجات حرارة منخف�شة حتى ل يتلف ال�شعر.

متابعة – الجورنال  

سلطة السيزر مع الدجاج المقرمش  

فوائد وأضرار صبغ الحواجب وكيفية إزالتها

كيفية عالج الشعر بعد سحب الصبغة

 املقادير:
 ٤ خ�س 20 غرام مايونيز5 غرام 

خردل10 ملل حام�س مع�شور50 غرام
 جبنه بارميزان

 ر�ش��ه مل��ح 5 ملل زي��ت زيتون تو�ش��ت حمم�س ٣ قطع 
متو�شط��ه 2 غرام ث��وم  300 غرام دج��اج �شدر طريقة 
التح�شري  يخل��ط املايوني��ز مع زيت الزيت��ون والثوم 
واملل��ح وا�شاف��ه اىل ع�ش��ري احلام���س ونرب���س ن�شف 

كمي��ة البارمي��زان وو�شعه��م جانبا نقط��ع اخل�س قطع 
متو�شط��ه ون�شي��ف �شل�ش��ة ال�شي��زر اإليه��ا ن�شكبهم يف 
وع��اء كبري وي�شي��ف قطع التو�شت املحم���س والدجاج 

املقلي ونرب�س باقي كمية اجلنب على الوجه.

�شب��غ احلواج��ب م��ن الأم��ور الت��ي اإنت���رشت بك��ثة موؤخرا، 
حيث اأن العديد م��ن ال�شيدات يلجاأن لهذا الأمر لتح�شني �شكل 
احلواجب، فاحلواجب من اأكث الأمور التي تظهر جمال املراأة 
و�شحره��ا، له��ذا ت�شتح��وز عل��ى الكثري م��ن وقته��ن، وبع�س 
الن�ش��اء تكون حواجبهم خفيفة ومليئة بالفراغات لهذا تكون 
ال�شبغ��ة هي احل��ل الأمثل له��ن، ولكن كما نعل��م اأن ال�شبغة 
حتت��وي عل��ى م��واد كيميائي��ة والتي يك��ون له��ا العديد من 
الأ���رشار على الب�رشة، ولذلك لبد التعرف على فوائد وعيوب 
�شبغ احلواج��ب، واأي�شا على طرق اإزالته��ا والبدائل املتاحة 

التي تعكي نف�س النتيجة.
فوائد �شبغ احلواجب

1 -لتغي��ري املظهر اخلارجي والظه��ور ب�شكل جديد مواكب 
للمو�شة.

2 -لكي تظهر احلواجب وكاأنه كثيفة، فيع�س الن�شاء تكون 
حواجبهم خفيف��ة وبها اأماكن لي�س بها �شعر، وال�شبغة تقوم 

مبلئ الفراغات املوجودة.
2 -لإظهار ر�شمة احلاجب واإبرازها، وحتى ل يتم مالحظة 

ال�شعر الزائد حول ر�شمة احلاجب.
اأ�رشار �شبغ احلواجب

1 -حتتوي على مواد كيميائية �شارة من املمكن اأن ت�شبب 
احل�شا�شية للب�رشة وت�شبب اإحمرارها.

2 -اإذا مت �شق��وط اأي قط��رة م��ن ال�شبغة داخل العني تكون 
كارثة، حيث من املمكن اأن ت�شبب �رشر بالغ للعني.

3 -امل��واد الكيميائي��ة املوجودة يف ال�شبغات قد تزيد من 
ن�شبة الإ�شابة ب�رشطان اجللد.

4 -من املنت�رش حاليا اإختيار األوان اأفتح من اللون الطبيعي 
ل�شع��ر احلاجب، مما قد ينتج عنه ال�شيب املبكر وظهور لل�شعر 

الأبي�س يف احلواجب.
بدائل ل�شبغ احلواجب

يوجد العديد من البدئل التي تعد اأقل خطورة من ال�شبغة وقد 
تكون ل تت�شمن اأي خطورة وهي:

1 -ميك��ن اإ�شتخ��دام ب��ودرة حتدي��د احلواج��ب والتي يوجد 
منها العديد من الألوان وي�شهل اإزالتها.

2 -اإ�شتخ��دام اأق��الم احلواج��ب واأي�ش��ا متوف��رة و�شهلة يف 
الإ�شتعمال.

3 -اإ�شتخ��دام احلن��ة والتي ل متث��ل اأي �رشر لأنها طبيعية 
ومفيدة اأي�شا لل�شعر.

اأي�شا تلوين احلواجب بامل�شكرة. 4 -ميكن 
طرق لإزالة �شبغة احلواجب

1 -باإ�شتخدام املاء الدافئ: وهذه الطريقة تكون مفيدة فقط 
عندم��ا تك��ون ال�شبغ��ة و�شعت حديثا ومل جت��ف حيث ميكن 
اإ�شتخ��دام عود م��ن القطن ونبله يف امل��اء الدافئ ون�شتخدمه 

يف اإزالة ال�شبغة، ونكرر حتى تزول ال�شبغة متاما.
2 -ع��ن طرق زي��ت الزيتون: ميكن تبلي��ل قطعة من القطن 
يف زي��ت الزيتون وم�شح احلاجبني به��ا، ونكرر امل�شح بزيت 

الزيتون اأكث من مرة حتى يزول اللون متاما.
3 -باإ�شتخ��دام الأ�شيتون: نقوم بغم�س قطعة من القطن يف 
اأ�شيت��ون الأظاف��ر ثم من�شح به��ا احلاجب في��زول اللون على 
الف��ور، ولك��ن يجب احلر���س ال�شديد حتى ل ت�شق��ط اأي قطرة 

من الأ�شيتون داخل العني.

4 -اإ�ش��رباي مثب��ت ال�شع��ر: نق��وم بر���س الإ�ش��رباي املثبت 
لل�شع��ر عل��ى قطن��ة ون�شتخدمه��ا يف م�ش��ح احلواج��ب جي��دا 
في��زول اللون نهائيا وعلى الفور، وي�شتخ��دم اأي�شا يف حالة 

الرغبة يف اإزالة ال�شبغة عن ال�شعر.
5 -باإ�شتخدام زيت للب�رشة: مثل زيوت الأطفال حيث ميكن 
خلها م��ع غ�شول منظف للوجه، وو�شعهما على قطنة وم�شح 

احلواجب جيدا بها، حتى يختفي اللون متاما.
6 -�شحب اللون: وهذه الطريقة لبد اأن تكون على يد خبري 
جتمي��ل اأو �شخ���س خمت�س له��ذا الأمر و�ش��وف ي�شاعدك يف 
هذا الأمر والتخل�س نهائي��ا من لون ال�شبغة، وهناك العديد 
م��ن الط��رق الأخرى الت��ي يتقنها خبري التجمي��ل وقد تفيدك 

اإحداها.
ن�شائح يجب اإتباعها قبل �شبغ احلواجب

اإتخاذ هذا القرار  اأن ت�شت�رشي طبيب اجللدية قبل  1 -يجب 
حت��ى يخ��ربك ه��ل ب�رشت��ك حتتم��ل ال�شبغ��ة اأم ل، ويخربك 

بفوائدها واأ�رشارها.
2 -اإذا كان��ت ب�رشتك بها اأي اإلتهاب��ات اأو خدو�س اإمتنعي 

عن هذا الأمر حتى تختفي الإلتهابات متاما.
3 -الن�ش��اء احلوامل واملر�شعات ل يج��ب عليهم اإ�شتعمال 

ال�شبغة عموما لأنه يكون لها تاأثري �شئ عليهن.
4 -ح��اويل اأن يك��ون ل��ون ال�شب��غ منا�شب لك��ي ويظهرك 
مبظه��ر طبيع��ي غ��ري م�شطن��ع. 5 -قب��ل اإ�شتخ��دام ال�شبغة 
قومي بده��ن املنطقة حول احلاج��ب بالفازلني الطبي حتى 

يعم��ل كطبق��ة عازلة للجلد ع��ن ال�شبغة ف��ال يتاأثر بها ول 
ياأخذ لون غري مرغوب فيه.

تلج��اأ العديد من ال�شيدات ل�شبغ ال�شعر ، من اأجل اإخفاء ال�شعر 
الأبي���س ، اأو م��ن اأجل احل�شول على �شك��ل اأو مظهر جديد ، و 
لكن ال�شبغة توؤدي اإىل ت�رشر ال�شعر ب�شكل بالغ ، و يف بع�س 
الأحي��ان ق��د تب��دو ال�شبغ��ة ، ذات �شك��ل �شي��ئ اأو اأن ال�شي��دة 
ترغ��ب يف تغيري لون ال�شعر ، فتبداأ يف �شحب لون ال�شبغة من 
ال�شع��ريات ، مما يوؤدي اإىل زي��ادة تلف ال�شعر ، و هناك العديد 
م��ن الطرق التي ميكن به��ا عالج هذا الت�رشر ، الذي يقع على 

ال�شعر من ال�شبغة 
طريقة ع��الج ال�شع��ر املت�رشر م��ن ال�شبغة:جتن��ب ا�شتخدام 
املجفف:عل��ى ال�شي��دات الالت��ي يعان��ني م��ن الت���رشر ، يف 
ب�شيالت ال�شعر نتيج��ة لزيادة �شبغة ال�شعر ، جتنب ا�شتخدام 
املجف��ف ، و ب�شك��ل خا�س الذي يت�شم باحل��رارة املرتفعة ، و 

ذلك لأنه يت�شبب يف زيادة ت�رشر الب�شيالت ، و من ثم زيادة 
الت�شاق��ط .عم��ل حمام��ات زي��ت لل�شعر:حمام��ات الزيت هي 
الطريق��ة املثلى لرطيب ال�شع��ر ، و لبد من تكرار عمل حمام 
الزي��ت مرتني اأ�شبوعيا ، عل��ى اأن يتم ت�شخني الزيت و تطبيقه 
عل��ى ال�شعر ، مل��دة ل تقل عن �شاعتني قب��ل غ�شيله ، و يف�شل 
ا�شتخ��دام زي��ت الزيتون ، و زيت احل�شي���س ، و زيت الأرجان ، 
و ذل��ك لأن هذه الزيوت متتاز بقدرته��ا العالية ، على ترطيب 
ال�شع��ر .ق���س ال�شعر:ق���س ال�شع��ر م��ن اأه��م الط��رق و اأكثها 
فاعلي��ة ، لعالج ال�شعر املتق�شف و املت���رشر ، من ال�شبغة و 
ذل��ك لأن ق���س ال�شعر ، ي�شاع��د على حتفي��ز الب�شيالت ، على 
اإنت��اج ب�شيالت �شحي��ة و �شليمة ، و من ثم ينمو ال�شعر ب�شكل 
خايل من التق�ش��ف و الت�رشر . ا�شتخدام املا�شكات الطبيعية 

لل�شعر:ما�ش��ك الزبادي:ا�شتخدام الزب��ادي كما�شك لل�شعر ، من 
اأف�ش��ل املا�شكات الطبيعي��ة ، التي تعمل عل��ى ترطيب ال�شعر 
فيمك��ن ا�شتخ��دام كوب من الزبادي ، م�ش��اف اإليه ملعقة من 
ع�ش��ل النح��ل ، و يت��م تطبيق��ه عل��ى ال�شعر م��ع احلر�س على 
تك��رار هذه الو�شفة ، مرة اأ�شبوعي��ا حتى يتم معاجلة ال�شعر ، 
و اإعادة ترطيبه مرة اأخرى ، كما اأن كل من الع�شل و الزبادي 
له��م خوا�س م�ش��ادة لالأك�شدة و فيتامين��ات و معادن هامة 
، ل�شح��ة ال�شعر و اإع��ادة توازنه .ا�شتخ��دام احلناء:احلناء لها 
خوا���س هامة لعالج ال�شع��ر املتق�شف و امل�شبوغ ، كما اأنها 
ت�شاع��د عل��ى الق�شاء عل��ى ال�شع��ر املتطاير ، و م��ن ثم ميكن 
ا�شتخ��دام احلناء ، بعد التخل�س م��ن ال�شبغة ، و هناك العديد 

من الو�شفات للحناء ، 

مهني��ًا: تناق���س مو�شوع��ا مالي��ًا، وق��د ترب��ح ق�شية او 
تك�ش��ب جائ��زة معنوي��ة، ومتي��ل اىل مناق�ش��ة قر���س اأو 
متويل اأو دع��م اأحدهم عاطفيًا: ي�شاألك احلبيب اأن متنحه 
فر�ش��ة ثانية ليثبت مدى حبه ل��ك واإخال�شه و�شفافيته 

يف التعاطي معك

مهني��ًا: احلل الو�شط هو الأف�ش��ل يف العمل، وي�شتح�شن 
اأن تبق��ى يف ه��ذا الإطار حت��ى ل تدفع ثم��ن اندفاعك 
لحق��ًا عاطفيًا: طلبات ال�رشيك مل تعد حتتمل، وهي قد 

تنعك�س �شلبًا على العالقة، وتوقع الأ�شواأ

مهني��ًا: قد ي�شّب��ب هذا الي��وم بع�س املراوح��ة اأو الراجع 
اأو عملي��ات التاأجي��ل اأو اللتبا���س، ابت��داء من ه��ذا اليوم 
عاطفي��ًا: حمطات من ال�شعادة يف العالقة بال�رشيك، وهذا 

من �شاأنه تعزيز الثقة بينكما اإىل حد كبري

مهني��ًا: تب��دو وكاأّنك حت��ت املجهر واأخط��اوؤك م�شّخمة 
عل��ى نحو فظي��ع، فال ت�شتخ��ف بالتعليم��ات ول تفاخر 
بنف�شك ول تعاند! عاطفيًا: تلتقي �شخ�شًا يظهر فجاأة يف 
حميطك وتبداأ معه عالقة مميزة وقد تفّكر يف ال�شتقرار

الكوالجني والربوتني هما 
املكونان الرئي�سيان يف 
تكوين ال�سعر واالأظافر 

والب�سرة، وقد اإنت�سر 
موؤخرا ظاهرة عالج 
ال�سعر بالربوتني اأو 

الكوالجني، ولكل منهما 
اإ�ستعماله وفوائده التي 

يعود بها على ال�سعر، كما 
اأنه لكل منهما اأ�سراره اإذا 

مت اإ�ستعمالهما ب�سورة 
خاطئة، 

مهنيًا: قد تت�شلم من�شبًا مهمًا يف الأيام املقبلة، لكّن 
الأم��ر مرهون مبدى متكن��ك من اإظه��ار كفاءتك لهذا 
املن�ش��ب عاطفي��ًا: قد جت��د نف�شك جمرباً عل��ى الوفاء 
مبا عاهدت ال�رشيك عليه، واإن كان الظرف ل ينا�شبك 

اليوم

فت�شع��ر  معاك�شت��ك،  ع��ن  الآخ��رون  يك��ّف  مهني��ًا: 
بالتح�ش��ن املعن��وي واجل�ش��دي، وتق��وم باخلط��وات 
الالزم��ة لإجن��از م�شاريع��ك عاطفيًا: ت��زداد عالقتك 
بال�رشي��ك ر�شوخًا وت�شبح اأكث حميمية وتفكران يف 

الرتباط اجلدي


