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يريح االستخدام اليومي للسيروم املركز واملاسك الليلي من 

The Body Shop، البشرة ويمنحها مظهراً مفعماً بالحيوية 
والنشاط، كما يضفي على البشرة مظهراً صحياً ويجعلها 

مرنة كبشرة األطفال، كما يُقلل من حجم املسام ويُحّسن 

من مظهر الخطوط الرفيعة يف الوجه، ويتحقق هذا عبر 

املكونات املستخلصة من الخاليا الجزعية لثالثة أنواع من 

الزهور وبطريقة آمنة لحماية التنوع البيئي، وهي زهرة 

الكريستي مارين وزهرة السي هولي وزهرة اإليديل وايس. 

لنتائج واضحة
خالل الليل

يدّل تكّسر األظافر أو جفافها أو تغّير لونها أو 

ضعفها بعد تطبيقات متكّررة من الطالء وَجل 

التلوين إلى أّن الوقت قد حان إلراحة األظافر من 

روتينِك االعتيادي يف تلوين أظافرك. وهنا يأتي دور 

مجموعة QTICKLES NAIL CARE، مع تشكيلتها 

املتنّوعة من التركيبات الغنّية ذات الجودة العالية 

واملليئة بخصائص فعالة مجّددة ومقوّية ومغّذية، 

منها التي تعالج األظافر بالكيراتني، ومنها العالج 

بالكالسيوم. للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة: 

.www.qticklescosmetics.com

تعرفي مع »أهاًل!« على أحدث المنتجات والمستحضرات وأجمل المنتجات الصحية...

أحدث أخبار اجلمال

 Diorskin Forever تجمع مجموعة مستحضر األساس

من Dior، بني الرؤى للكمال واملثالّية مع الخّفة املدهشة 

والثبات الذي ال يُضاهى. وتشهد هذا العام إطالق مستحضر 

األساس الجديد Diorskin Forever Perfect Cushion، الذي 

يمنحك بشرة مثالّية باإلضافة إلى لون نابض بالحياة. فتكون 

البشرة غير ملّاعة وفائقة النضارة، وتستفيد البشرة أيضاً من 

خصائص العناية التي يعّززها يوماً بعد يوم. يجمع املستحضر 

ما بني إسفنجة بشكل وسادة شديدة الكثافة، وتركيبة سائلة 

جداً، وعلبة محكمة اإلقفال، وأداة وضع فائقة النعومة، ما 

يحافظ على جودة العناصر امللّونة ومنافع مكّونات العناية 

بالبشرة كّلما تّم فتح املستحضر. يتوّفر بباقة من األلوان 

تغّطي احتياجات كافة ألوان البشرة.

لبشرة مخملية غير المعة

في حب
الشوكوالتة والتوت

تحتفل عالمة Bobbi Brown بعيدها 

 الخامس والعشرين مع مجموعة

Berries & Chocolate املستوحاة من 
الشوكوالتة الداكنة والتوت، والتي تتميز 

بثنائيات ذات ألوان ال تقاوم، بدءاً بباليت 

العيون وظل العيون البراق التي تشتمل كل 

منها على أربعة ألوان مات والمعة محدودة 

اإلصدار، إلى البالش الذي يأتي بلونني 

جديدين، نيود مستوحى من الشوكوالتة، 

ووردي مستوحى من التوت، وألوان أحمر 

الشفاه الغامقة التي تتراوح بني لون مائل 

إلى األصفر ووردي نيود، وأخيراً طالء 

األظافر شديد اللمعان. تتوفر يف منافذ 

بيع العالمة يف اإلمارات.

تقدم عيادة NOVA من Aesthetics عالج 

تجميل الوجه على طريقة هوليوود، 

الذي يُعَرف أيضاً بالتقشير الكربوني، 

حيث يجدد حيوية البشرة يف غضون 

ثالثني دقيقة فقط كفيلة بأن تجعلك 

تشعرين بعدها ببشرة صحية ومشرقة 

من أول جلسة. كجزء من اإلجراء، 

يقوم الطبيب بوضع طبقة رقيقة من 

الكربون السائل على بشرتك، ثم يمرر 

ضوء الليزر بلطف على منطقة العالج، 

وبعد ذلك يقوم بإزالة الكربون وبالتالي 

يأخذ معه أي خاليا بشرة ميتة أو 

شوائب. وهذا العالج مفيد بشكل خاص 

لألشخاص الذين يعانون من بشرة دهنية 

أو بثور يف الوجه أو مسام متسعة أو 

بشرة شاحبة أو حب الشباب على الوجه 

أو الجسم. تبدأ تكلفته من 750 درهماً. 

للحجز وللمزيد من املعلومات، يُرجى 

االتصال على: 043845666.

 جمال
على طريقة 

لعينين وشفتين شابتينهوليوود
إذا الحظت ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد دائمة حول عينيك أو 

بدأت شفتاِك يف فقدان امتالئهما أو تسلل إليك الشعور بالضيق 

بصفة عامة لظهور أعراض تقدم السن عليك، يُقّدم لك مستحضر 

Eye and Lip Contour Cream من عالمة Fillerinaالحل 
املنشود الذي تبحثني عنه، حيث يأتي بدرجتني مختلفتني الرابعة 

والخامسة لتناسب بشرتك، وهي تضمن لِك نتائج مذهلة تعالج 

ن عالمات ترهل البشرة،  التجاعيد وخطوط التعبير العميقة وتَُحسِّ

وخاصة يف املنطقة احمليطة بالشفتني وما حول العني. للحصول 

على أفضل النتائج، توضع كمية صغيرة حول منطقة العني 

والشفتني مرتني باليوم. يتوفر يف الصيدليات الرائدة باإلمارات 

العربية املتحدة بسعر يبدأ من 349 درهماً.
افتتح سبا The White Room فرعاً جديداً داخل امللحق اجملدد حديثاً يف 

ابن بطوطة مول، ليقّدم عالجات سريعة رائعة بأسعار يف متناول يد الجميع، 

ومن بني تلك العالجات جلسات العناية باليدين والقدمني، وإزالة الشعر 

الزائد بالشمع، وإزالة الشعر الزائد بالخيط، وجلساته الشهيرة املتخصصة 

يف تجفيف الشعر باجملفف الهوائي. وبمناسبة االفتتاح، يقّدم عرض “اثنني 

بسعر واحد” تشمل أي جلسة من جلسات تجفيف الشعر الشهيرة أو جلسات 

العناية باليدين والقدمني طوال شهر فبراير. يمكنك استخدام هذا العرض 

أو بإمكان إحدى صديقاتك استخدامه يف نفس الوقت، أو يمكن ادخار 

جلسة العناية الثانية حتى زيارتك التالية. كما ستحصل أول 100 عميلة يف 

صالون ابن بطوطة الجديد على حقيبة هدايا، وجلسة تدليك للرأس والرقبة 

والكتفني، أو جلسة تدليك للقدمني بالضغط االنعكاسي مجاناً. للمزيد من 

 .www.whiteroomdubai.com :املعلومات، يُرجى زيارة

وجهة جديدة للجمال

في حب الموضة
 Caudalie إكراماً لكافة الزبونات اخمللصات لعالم املوضة والجمال، تعاونت ماتيلد توماس مؤسسة عالمة

مع صديقها جايسون وو مصمم األزياء البارع، البتكار عبوة Jason Wu for Caudalie املميزة ذات الطابع 

األنثوي العصري، فهي مزخرفة بطبعة دانتيل دقيقة ومفصلة مستوحاة من تشكيلته لربيع وصيف 2016 

ومتوجة بغطاء ذهبي فاتح بتصميم فريد يحاكي أحد التفاصيل التي تتسم بها أكسسواراته. لتضفي هذا 

العبوة تأثيراً جمياًل على فاعلية مستحضر Beauty Elixir الذي يمكن استعماله على البشرة املتعبة يف 

الصباح و/أو قبل الخروج مساًء إلشراق مبهر، ولتقليص املسامات وإضفاء النعومة على مالمحك.  يتوفر 

يف منافذ بيع العالمة بسعر يبدأ من 80 درهماً. 

أظافر صحية


