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مهنيًا: حتاول ت�ضحيح بع�ض امل�ضار املتعلق بق�ضية 
حششق اأو ب�ضششاأن مهنششة معّينششة اأو درا�ضششة اأو م�ششروع 
�ضفششر عاطفيًا: يت�ّرف ال�ريششك بليونة جتاهك وبال 
ا�ضتفششزاز وحتّديششات، لن تعششاين اأي اأزمة، بششل تنت�ر 

على امل�ضاعب

مهنيششًا: ال تقّدم خدمات جّمانية اال ملن ي�ضتحّق ويحفظ 
لك اجلميل عند اللزوم، وال ت�ضع ثقتك اإال بالزمالء الذين 
خربتهششم علششى مدى �ضنششوات عاطفيششًا: عليششك اأحيانًا اأن 
تكون اأكرث ت�ضاحمًا مششع ال�ريك، فهو مل يق�ضد تهمي�ضك 
اأو اأذيتك، لكنك اأرغمته على ت�رف مل تعتده منه �ضابقًا

مهنيششًا: تقتحم �ضاحة ما كانت حمرمة عليك، اأو تفكر يف 
م�ششروع وت�ضافششر لهذا الغر�ششض بغية تاأمششن راأ�ض املال 
الششالزم لششه عاطفيًا: تبششدو العواطف �ضديششدة وحتمل اإليك 
اآفاقًا وا�ضعة ، لكن انتبه من حماولة بع�ضهم اإبعادك عن 

ارتباط جّدي

مهنيًا: عوامل اإيجابية وجّيدة على ال�ضعيد املهني، 
مرتافقششة مششع مطالبششك املاليششة املحقششة، وقششد تبلغ 
الهششدف قريبششًا عاطفيششًا: يف االأجششواء ع�ضششق وتعّلق 
وكالم كثششر ودعوات مرتاكمة و�ضحر متار�ضه اأينما 

حللت

مهنيًا: االن�ضباط الذي اأظهرته يف العمل ينعك�ض عليك 
اإيجابششًا، وهششذا ي�ضاعششدك يف التعامل مششع الزمالء بثقة 
اأكششرب عاطفيًا: قششد تواجه مع ال�ريششك بع�ض امل�ضاعب 

املفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طوياًل

مهنيششًا: قششد تواجششه بع�ض خيبششات االأمششل، لكنك قششادر على 
النهو�ض جمدداً وال�ضششر قدمًا يف ر�ضمته مل�ضتقبلك وحتقيق 
اأف�ضششل النتائششج عاطفيششًا: حششاول اأال تكششون ا�ضتفزازيششًا مششع 
ال�ريششك، الأن رد فعلششه �ضيكششون مكلفششًا لكمششا، وي�ضبششح من 

الع�ضر االلتئام جمدداً
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طرق طبيعية لصنع تونيك Tonic قابض للمسام في المنزل
 فيوجششد تونششر يعمل على تهدئششة الب�رة وتونيششك للرتطيب و 
تونيششك قاب�ششض للم�ضششام، و الوظيفششة االأ�ضا�ضيششة للتونيششك انه 
يقششوم بتنظيششف الب�رة مششن اأي اأتربة اأو �ضوائششب ال تقدر على 
اإزالتهششا املطهششرات و الغ�ضششوالت، و يوجد اأنششواع تونر ال تقوم 
فقط بتنظيف الب�ششرة، لكنها تعمل مبثابة بل�ضم يقوم بتغذية 

الب�رة و عالج م�ضاكلها.
احلاالت التي توجب ا�ضتخدام التونر

يف حالششة اإ�ضافششة طبقة حماية للب�رة فهو يقششوم ب�ضد م�ضام 
الب�ششرة بعششد تطهرها، ويقلل من اإنتششاج ال�ضوائب من االأتربة 
وغرها التي تتواجد على الب�رة، اأي�ضا يقوم بحماية الب�رة 
مششن الكلور واملعششادن املوجششودة يف املاء و التششي توؤثر على 
الب�ششرة، كمششا ان التونر يقششوم مبنع ظهور ال�ضعششر الناعم الأنه 
يحتششوي على احما�ششض، مثل حم�ض اجلليكوليششك  و اأحما�ض 
األفششا هيدروك�ضششي،  التششي تعمششل علي منششع ظهششور ال�ضعر على 
اجللششد، ي�ضتخدم اأي�ضا يف حاالت انكما�ششض م�ضام الب�رة فهو 
يقششوم باإعطششاء م�ضششام الب�رة �ضششكل اأ�ضغر، عششن طريق و�ضع 

كميششة �ضغرة مششن التونر على قطعة قطششن، و ت�ضتخدم بلطف 
على الب�رة عن طريق م�ضحها.

ي�ضتخششدم اي�ضششا الإنعا�ششض الب�رة فيمكششن الأ�ضحششاب الب�رة 
الدهنية ا�ضتخدامه بدل من الغ�ضل، ب�ضبب تراكم االأتربة عليها 
وي�ضعب على الغ�ضول اإزالتها والتونر يقوم بقاء الب�رة نظيفة، 
اإ�ضافششة اإىل ذلششك فاإنه يقوم تششوازن درجة حمو�ضششة الب�رة، 
بالب�ششرة الطبيعية تكون حم�ضية وتكون درجة حمو�ضته ما 
بن خم�ضة اإىل �ضتة، لكن بعد ا�ضتخدام الغ�ضوالت القلوية مثل 
ال�ضابششون فاإنه ي�ضبب خلل يف االأحما�ض الطبيعية املوجودة 
يف الب�ششرة، و اجللششد يكون حمتششاج اإىل �ضيء يعيششد له توازنه 
الطبيعششي، و التونششر يقششوم باإعششادة موازنة اأحما�ششض الب�رة 

ب�ضكل اأ�رع ويعد من الرقم الهيدروجيني.
 التونر للب�رة الدهنية

 ان التونر يق�ضي على ال�ضوائب املوجودة على الب�رة، ويقوم 
تنعيششم و ترطيششب الب�رة ويششرتك الب�رة نظيفة طششوال اليوم، 
حيث انه �روري للب�رة الدهنية في�ضاعد على تقليل امل�ضام 
و يعيد درجة حمو�ضة الب�رة، وميكنك ا�ضتخدام تونر منا�ضب 
للب�رة الدهنية بنف�ضك، ا�ضتخدمي املياه الباردة  يف �ضناعة 

التونششر فهو اأرخ�ض اأنششوع التونر، كما انك ميكنششك ا�ضتخدامه 
يف اأي وقششت بششكل �ضهولششة، قومششي با�ضتخدام امليششاه الباردة 
للب�رة فهي اأف�ضل من مياه ال�ضنبور، فهي لي�ضت فقط ترطب 
الب�ششرة لكنها اأي�ضا تعمل على عالج التهابات الب�رة واإزالة 
الزيششوت الزائششدة عليها. فششاإذا كنششت تعانن مششن م�ضاكل حب 
ال�ضبششاب و الب�رة الدهنية، فاالأف�ضل لششك االبتعاد عن التونر 
الششذي يحتوي على الكحول يف تركيبه، النششه ي�ضبب ح�ضا�ضية 
الوجششه و تهيششج و احمرار للب�ششرة و املاء البششارد اأو مكعبات 
الثلششج تقوم ب�ضششد م�ضام الب�رة، وتقلل مششن الزيوت املوجودة 
عليششه فاجعلي دائما ماء بارد يف ثالجتك لال�ضتخدام اليومي 
للب�رة، و عند ا�ضتخدام املاء البارد ومكعبات الثلج ال تقلقي 
مششن املواد الكيميائية التي تتواجد بداخله، و طبيب االأمرا�ض 
اجللديششة اإذا قمت بزيارتششه ين�ضح باالبتعاد عششن التونر الذي 

يحتوي على كحول.
تونر ماء الورد

اأول مششن ا�ضتخدم ماء الورد هششم الفر�ض و القدماء امل�رين، 
وهششو يعطي الب�ششرة جمال طبيعششي ويتم ا�ضتخدمششه كو�ضفة 
طبيعية لتهدئة الب�رة و عالج التجاعيد و عالج االلتهابات، 

كمششا ي�ضتخدم يف �ضد م�ضششام الب�رة و التخل�ض من التجاعيد، 
اإ�ضافششة اإىل ذلششك فهششو يعطي الب�ششرة رائحة عطريششة و يعترب 
ا�ضتخدامششه كاأنششه تونر للب�رة ب�ضكل يومششي، ميكن اأن تقومي 
بحفششظ مششاء الششورد يف زجاجششات ر�ض جيششدة، وقومششي بر�ضه 
وتوزيعه علششى الب�رة قبل البدء يف ا�ضتخدام املاكياج، حتى 
تتجنبششن اأي اآثار جانبية للماكياج مثششل االلتهابات و تهيج 

اجللد.
تونر ال�ضاي االأخ�ر

معششروف عششن ال�ضششاي االأخ�ششر اأنه يحتششوي علششى الكثر من 
م�ضششادات االأك�ضششدة، وهششي تقوم ظهششور جتاعيششد الب�رة فهو 
عن�ششر مثششايل ت�ضتطيعششن مششن خاللششه احلفاظ علششى �ضحة 
ب�رتششك، فهششو يقوم برتطيب الب�ششرة و التخل�ض مششن الزيوت 
الزائدة املوجودة على الب�رة، كما اأنه يعالج اخلطوط الدقيقة 
و التجاعيد التي تعاين منها اأ�ضحاب الب�رة الدهنية، ميكنك 
�ضناعة تونششر ال�ضاي االأخ�ر يف منزلك عن طريق نقع كي�ض 
اأو كي�ضششن منه يف املاء املغلششي، وقومي برتكه حتى يربد ثم 
خزينة يف زجاجات منا�ضبة، و ا�ضتخدميه يوميا على ب�رتك 

يف كل �ضباح حتى حت�ضلي على النتائج املطلوبة

بغداد – متابعة 

طريقة عمل بسكويت الدايت

طريقة صبغ الشعر باستخدام عصير الليمون

بعض الوصفات الطبيعية المهمة أثناء الرجيم

مكونات ب�ضكويت الدايت :
كششوب من الدقيششق االأ�ضمر. ن�ضششف كوب من الدقيششق االأبي�ض 
الناعششم. ن�ضف كششوب من ال�ضوفششان الناعم. ن�ضششف كوب من 
ال�ضكششر الناعششم. ملعقة مششن الع�ضششل االأ�ضود. ن�ضششف كوب من 

الزبدة.
ثششالث مالعششق من اللششن. ملعقة �ضغششرة من البيكنششج بودر. 

طريقة حت�ضر ب�ضكويت الدايت :

1 - نقوم بخلط ال�ضوفان الناعم والدقيق االأبي�ض والدقيق 
االأ�ضمر مع البيكنج بودر يف اناء عميق.

2 - ثششم ن�ضششع معهششم الزبششدة ونخلششط تلششك املقاديششر جيداً 
ويف�ضششل اأن يكششون باليششد حتششى يكششون اخلليششط متجان�ض ثم 
ن�ضيششف الع�ضششل االأ�ضود، ونقششوم بعجن هذا اخلليششط جيدا مع 

ا�ضافة اللن جزء بعد جزء.
3 - ن�ضششع العجينة التششي مت حت�ضرها يف الفريزر  حوايل 

10 دقائششق بعد و�ضعهششا يف كي�ض �ضفاف، ثم نقوم بفردها 
ب�ضمششك متو�ضط، ثم نقطعها علششى هيئة دوائر بوا�ضطة قطاعة 

الب�ضكويت اأو كوب دائري.
4 - نقششوم برتتيب الب�ضكويششت يف ال�ضينية املنا�ضبة للفرن 
ونقششوم بتزيششن �ضششكل الب�ضكويت بعمششل ثقششوب بال�ضوكة، ثم 
ن�ضعهششا يف الفششرن حششوايل 10 دقائششق يف درجششة حششراره 

متو�ضطة، ثم نقدمه بارداً مع ال�ضاي اأو اأي م�روب دافئ.

  يعششد تغر لششون ال�ضعششر بالن�ضبة للمششراأة �ضششواء بالتفتيح اأو 
اأي لششون اآخر، مل�ضششة جمالية وجتديد لل�ضششكل واملظهر واأكرث 
الن�ضششاء يحر�ضن علي تغششر اللون، من حن الآخر با�ضتخدام 
ال�ضبغششات واملششواد الكيميائيششة وغرهششا، لكششن اأغلششب هذه 
ال�ضبغششات الكيميائية ت�ضبب جفاف وتلششف ال�ضعر، غر اأنها 
تكلششف الكثر مششن املششال وبع�ض اآخر مششن الن�ضششاء، يف�ضلن 
املواد الطبيعية لل�ضعر مثل الليمون الذي يحتوي علي ن�ضبة 

عالية من فيتامن C يعطي ال�ضعر �ضحة وتغذية.
طريقة ع�ضر الليمون مع الربتقال

–  قومششي باإح�ضششار كميششة من ع�ضر الليمششون الطازج اأو 
املعلششب، مبقششدار ربع كششوب واأ�ضيفي عليه كششوب من ع�ضر 
الربتقششال، اخلطيهم جيششدا ثم �ضعيهششم يف زجاجة بخاخة، 
اإذا كنششِت متتلكششن �ضعر مششن النوع اجلاف فقومششي باإ�ضافة 
كميششة ربع كوب مششن البل�ضم اخلا�ض بششك وامزجي جيدا يف 

اإناء.
–  قومششي بو�ضششع املزيششج علششي ال�ضعر اأو قومششي بر�ضه ثم 
ت�ريحششه ل�ضمششان تغطية ال�ضعششر بطريقة كاملششة، اإذا اأردتي 
تفتيششح بع�ششض خ�ضششالت يف �ضعششرك اح�ري قطعششة قطن، 

و�ضعيهششا يف اخلليششط ثم قومششي بتمريرها علششي اخل�ضالت 
املششراد تفتيحها، هذه اخلطوة ت�ضتغرق بع�ض الوقت ل�ضمان 

احل�ضول علي النتيجة املطلوبة فكرريها اأكرث من مرة.
–  اإذا كنتي و�ضعتي البل�ضم علي اخلليط ف�ضوف حتتاجن 
فر�ضششاة حلويششات، اأو اي فر�ضششاة منا�ضبششة لكششي ت�ضعي بها 
اخلليششط علي االأماكششن التي تريديششن تفتيحها علششي �ضعرك، 
ومعششروف عششن هذا اخلليششط انه مششن ال�ضعب احل�ضششول علي 

التفتيح املطلوب لل�ضعر، ب�ضبب قوة متا�ضك اخلليط .
–  بعششد ذلششك �ضوف حتتاجششن اجللو�ششض يف ال�ضم�ض، ملدة 
�ضاعششة اأو �ضاعتن فابحثي عن مششكان منا�ضب لكي ت�ضعرين 
بالراحششة فيه، قومششي بو�ضع كمية من ع�ضششر الليمون مرة 

اأخري ثم اجل�ضي يف ال�ضم�ض جمددا ملدة ن�ضف �ضاعة.
 –  بعششد اأن حت�ضلششي علششي التفتيششح املطلوب قومششي بغ�ضل 
ال�ضعششر، و ترطيبششه با�ضتخدام البل�ضم اخلا�ششض بك و انتظري 
بع�ششض الوقششت، للح�ضششول علي تغششر اللششون الن العمل بهذا 
اخلليششط ال يعطي نتيجششة فورية الن التغششرات حتدث خالل 

اأ�ضابيع.  4
تعليمات هامة عند ا�ضتخدام ع�ضر الليمون

–  جتنبششي ال�ضباحششة بعششد تفتيح �ضعرك بهششذا اخلليط الأنه 
يوؤثششر علششي لششون ال�ضعششر، وميكششن اأن يتحششول اللششون املائل 
لالخ�ششرار اإذا قمت با�ضتخدام ع�ضششر الليمون املركز، فال 
تقومششي بتخفيفه باملاء فهششو ياأتي حبيبششات �ضبيه بحبات 

الليمون، لكن ا�ضتخدميه علي ال�ضعر مبا�رة.
–  خليششط الربتقال مع الليمششون يوؤثر علي اجللد اإذا الم�ض 
اجللد، وتعر�ضششت الأ�ضعة ال�ضم�ض فهو يفعل حم�ض ال�ضرتيك، 
لهششذا احر�ضششي دائما علي حمايششة ب�رتك مششن االأ�ضعة فوق 

البنف�ضجية با�ضتخدام كرمي واقي ال�ضم�ض.
–  ال ت�ريف يف ا�ضتخدام ع�ضر الليمون بكرثة اال�ضتخدام 
قششد يوؤدي اإيل ح�ضششول ال�ضعر علي األوان غششر مرغوب فيها، 
واأي�ضا ب�ضبب االأ�رار التي ممكن اأن حتدث ب�ضبب التعر�ض 

الكثر الأ�ضعة ال�ضم�ض وتاأثرها علي اجللد مع الوقت.
–  توقعششي تغر اللون البني الداكن اإيل بني فاحت، والبني 
الفششاحت يتغر اإىل االأ�ضقششر الفاحت اأو الذهبششي، واللون االأ�ضقر 
الغامششق اإىل اأ�ضقششر فششاحت واالأحمششر الداكششن يتغششر اإىل اأ�ضقر 
داكششن، واالأحمر الفاحت يتغر اإيل البني الفششاحت، اأما اإذا كان 

لون ال�ضعر االأ�ضود فلن يوؤثر فيه اخلليط ويغر لونه.

  الكثششر من الن�ضششاء تذهب اإىل االأطبششاء و املراكز من اأجل 
احل�ضششول علششى ج�ضششم و زن مثششايل، وذلششك يكلششف الكثششر 
جششداً مششن املششال و الوقت كمششا اأن النتيجششة يف النهاية يف 
الغالششب و مل تكون على امل�ضتششوى املطلوب، و لكن �ضيدتي 
ال يوجششد داعي اإىل اأهدار الوقت و املششال دون فائدة ، الأنه 
ميكنششك االآن احل�ضششول وزن مثلششي و خ�ضششارة الششوزن دون 
احلاجششة اإىل اأهششدار الوقت و املال و ذلششك من خالل بع�ض 
امل�روبششات و االأطعمة الطبيعية و املتوفرة باأقل االأ�ضعار 
، و نحن اليوم من خالل هذا املقال �ضوف نقدم اإليِك بع�ض 
الو�ضفششات الب�ضيطششة و ال�ريعة من اجل خ�ضششارة الوزن و 
حششرق الدهششون بطريقة �ضهلة و �ريعة فقششط تابعي معنا . 
اأواًل الكمششون : يوجششد للكمون فوائد عديششدة جداً فهو يعالج 
اال�ضطرابششات اله�ضميششة و االنتفاخششات ، و مفيششد اأي�ضششًا 
اإىل املفا�ضششل ، و الربششو ، و واقششي من �رطششان الكبد ، كما 
اأنششه اأي�ضًا يعمششل ب�ضكل فعال يف اإنقا�ض الششوزن و هذا هو 
مو�ضعنا اليوم و �ضوف نعر�ض عليِك طريقة رجيم الكمون 
. املكونششات : كمششون مطحون – ليمونة – مششع ماء �ضاخن 
. طريقششة التح�ضششر : مبششا اأن املكونششات �ضهلششة جششداً اأي�ضًا 
طريقششة التح�ضر �ضهلششة و ب�ضيطة و هي ، يجششب عليِك اأخذ 

معلقششة من الكمششون و �ضعيها يف كوب مع املاء ال�ضاخن و 
الليمون ثم داعية قلياًل حتى تكون دافئة ، و هكذا ميكن اأن 
تتناويل م�روب الكمون و يجب اأن تتناويل هذا امل�روب 
قبششل الوجبات كما اأي�ضششًا يف�ضل تناولششه يف ال�ضباح قبل 
تنششاول اأي طعام و يف امل�ضاء قبششل النوم . الو�ضفة الثانية 
ال�ضكوالتششة : دائمششًا نششرى االأجانب و الريا�ضيششن يقومون 
بتنششاول ال�ضكوالتة الداكنة الأنها لهششا فائدة كبرة جداً يف 
زيششادة �رعة احلششرق كما اأي�ضششًا من املمكششن تناولها مع 
الفاكهششة الطازجة، ممكن اأن قومششي باإذابة قطعة منها يف 
كششوب لن منزوع الد�ضم . الو�ضفة الثالثة البي�ض امل�ضلوق 
: البي�ششض امل�ضلوق مينحششك الطاقة كما اأنششه اأي�ضًا يحد من 
�ضهيتششك، ي�ضاعد البي�ض امل�ضلوق علششى قفل ال�ضهية ، حيث 
ميكنششك تناول بي�ضة م�ضلوقششة يف كل �ضباح حتى متنحك 
الطاقششة و ت�ضاعد يف قفششل ال�ضهية لديششِك . الو�ضفة الرابعة 
جمموعششة االأع�ضششاب احلششارة : مششن املعششروف لششدى النا�ض 
فوائششد الزجنبيششل يف اإنقا�ششض الششوزن و العمششل علششى حرق 
الدهششون ، و اأي�ضًا فوائد القرفششة و بع�ض االأع�ضاب االأخرى 
و لكششن النا�ض تقششوم با�ضتخدام هذه االأع�ضششاب مبفردها و 
لكن مششن االأف�ضل خلط هذه االأع�ضاب مع بع�ضها للح�ضول 

علششى نتيجششة اأف�ضل و �ريعة ، كل ما عليششك هو اإح�ضار ” 
ثششالث معالق من القرفششة ، و ثالث معالق من الزجنبيل ، 

و ثالث معالق من زيت القرنفل ، و ثالث معالق من 
زيششت اليا�ضمن ، و ثششالث معالق زيت الزيتون ، و 

يكششون اأف�ضل اأن تقومي بطحن قرن فلفل ، وميكنك 
تنششاول هذا كم�ششروب اأو دهششن املناطق التششي حتتوي 

الدهششون املرتاكمششة ثششم لفها بغطششاء مششن البال�ضتيك ملدة 
�ضاعتششن و يف�ضل فعل هذا اأثناء النوم . الو�ضفة اخلام�ضة 
: م�روب ال�ضاي االأخ�ر مع ق�ر الرمان : جميع االأطباء 
يوؤكششدون على اأهمية م�روب الرومان يف اإنقا�ض الوزن ، 
كمششا اأي�ضًا لل�ضاي االأخ�ششر اأهمية كبرة يف زيادة �رعة 
احلرق و نحن اليوم �ضوف نقدم  اإليكم م�روب رائع مكون 
مششن عادة اأ�ضياء فعالة جششداً يف اإنقا�ض الوزن املكونات : 
ثالثة معالق من ال�ضاي االأخ�ر ، ثالثة معالق الزجنبيل ، 
ثالثششة معالق من النعناع ، كمية منا�ضبة من ق�ر الرمان 
. الطريقششة : يتششم و�ضع هششذه املكونات مع كميششة منا�ضبة 
مششن املششاء و يتم و�ضعها على النار حتششى ت�ضل اإىل درجة 
الغليششان ، ثم ترتك حتى تربد ، و هكذا ميكنك تناولها بعد 

كل وجبة .

مهنيششًا: م�ضوؤولياتك يف العمل تزداد يومًا بعد يوم، وهذا 
�ضيششوؤدي اىل تعزيششز موقعششك ومركششزك واحل�ضششول علششى 
الراتششب الذي كنششت تطالب بششه عاطفيًا: يك�ضبششك فينو�ض 
جاذبية خا�ضة فتغوي الكثريششن وت�ضمع كلمات الغزل، 

وتكت�ضف اأّن خياراتك كانت �ضائبة

مهنيششًا: خفف ت�رفاتششك الع�ضوائيششة وا�ضتخفافك بكل 
�ضششيء، من قششال اإنك ال�ضخ�ض القادر علششى فر�ض اآرائك 
على االآخرين عاطفيًا: توّدد اإىل احلبيب كي تك�ضب قلبه 
وتزيد حمبته لك، وكششن حا�ضمًا يف م�ضاعرك وعليك اأن 

تعرف ماذا تريد منه

مهنيششًا: جتّنششب النزاعششات وال�راعششات، وُكن دقيقششًا جّداً 
وابتعششد عن عمليات البيع وال�راء وراقب ما يجري بهدوء 
عاطفيششًا: تعي�ض ظروًفششا جميلة وداعمة مششن االأحّباء ومع 
معظششم من تختلششط بهم يف حياتششك اليوميششة، وتكون على 

ا�ضتعداد الإقامة عالقة جديدة واإمنا ثابنة هذه املرة

مهنيششًا: تعّلششم اأن تفاو�ششض بهدوء، لن يدعششك ت�ّرعك يف 
احلكششم حت�ضششل علششى مرادك، بششل قد يوقعششك يف مطبات 
وحفششر عاطفيششًا: ي�ضّبب لششك ل�ضانششك ال�ضليششط امل�ضكالت، 
فكششن اأكرث وداً مع احلبيششب خ�ضية اأن يبتعد عنك، فعندها 

ت�ضبح وحيداً وال �ضنيد لك

تونيك Tonic الب�شرة 
هو عالج يخ�ص الب�شرة 
الدهنية يكون على �شكل 

�شائل، حيث ميكن جتهيزه 
يف البيت اأ� �شرا�ؤه من 

املحالت التجارية، � 
هو يتكون يف الأ�شا�ص 

من املاء بالإ�شافة اإىل 
جمموعة من الزيوت 

العطرية �املكونات 
النباتية، � هذه املواد 

�شنعت خم�شو�ص حتى 
تلبي احتياجات كل اأنواع 

الب�شرة،

مهنيششًا: درا�ضششات م�ضتقبليششة قششد تغّر جمششرى عملك، 
واالأمششور لي�ضششت �ضششوى م�ضاألة وقششت وتكششون النتائج 
اأكششرث من املتوقع عاطفيًا: ال حتششاول اإخفاء م�ضاعرك 
عششن ال�ريششك، فاالإح�ضا�ض املتبششادل ي�ضّهششل التفاهم 

والتو�ضل اإىل الكثر من النقاط امل�ضرتكة بينكما

وتكّثششف  ذكيششة  وباأفششكار  بديهششة  ب�رعششة  تتمتششع  مهنيششًا: 
ات�ضاالتششك، وتكّرر املحششاوالت ومتار�ض جميششع �ضالحياتك 
وتقششوم بزيششارة اأو ت�ضششارك يف موؤمتر عاطفيًا: يششوم اأكرث من 
رائع الأّنه بعيد عن امل�ضاحنات والظروف ال�ضاغطة، وت�ضوده 

اأجواء لطيفة وم�ضّجعة على التعبر عن عواطفك الدفينة


