نافذتك إلى الجمال

نافذتك إلى الجمال
حلول لكلّ المشاكل

أحدث أخبار الجمال
تع ّرفي مع "أه ً
ال!" على أحدث المنتجات والمستحضرات وأجمل المنتجعات الصحية...
اجمعي بين عطر العود وسحر الورد

ت�ضيف عالمة  ،L’Occitane En Provenceمل�سة عربية �إىل م�ستح�ضراتها
الفرن�سية ال�شهرية مع جمموعة العود والورد املبتكرة خ�صي�ص ًا ملنطقة ال�شرق
الأو�سط .والتي ت�ضم عطر ًا يدخل يف تركيبته �أجمل ورود منطقة غرا�س املعروفة
ب�أنها العا�صمة العاملية للعطور ،و�شذا الفانيليا و�أوراق البت�شول والعود ،ب�سعر 399
درهم ًا .وجل ا�ستحمام متلألئ برائحة العود والورد
مفعم برائحة دافئة و�سحرية تنبثق عن االن�سجام
بني العود ال�شرقي والورد ،ب�سعر  95درهم ًا.
ولو�شن اجل�سم الذي يعمل على ترطيب الب�شرة
وتنعيمها ،وينع�شها برائحة دافئة و�سحرية ،ب�سعر
 139درهم ًا .تتوفر املجموعة مع �سل�سلة مفاتيح
عطرية ب�سعر  633درهم ًا يف متاجر العالمة
يف الإمارات.

حماية متكاملة لبشرتك

تقدّم عالمة  Obagiم�ستح�ضرها اجلديد
 Hydrafactor Broad Spectrumمع
عامل حماية من �أ�شعة ال�شم�س  ،SPF30الذي
يعمل على ترطيب الب�شرة وحمايتها ومينع
ظهور عالمات تقدّم �سن الب�شرة ويحارب
عدم تنا�سق لونها ،وذلك �ضمن جمموعة
 Obagi 360التي ت�ستهدف م�شاكل الب�شرة
عرب تنظيفها وحمايتها وجتديدها بالكامل،
والتي ت�ضم �إىل جانب ّ
املرطب ،غ�سول وكرمي
ريتينول ،والتي ت�ؤمن �سوية حماية متكاملة
للب�شرة كما تعمل على حماربة البقع ال�سوداء
ومتنح الب�شرة ملم�س ًا ناعم ًا حريري ًا .تتوفر
جمموعة  Obagi 360يف فيال Obagi
 Medispaيف جمريا ويف فرع املركز يف دبي مول.

بشرتك تحب دبي!

حددي مالمح وجهك بال عناء
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تزيّني بالبرقع

يقدّم �صالون  The Nail Spaمبنا�سبة العيد الوطني لدولة
الإمارات فر�صة تزيني �أظافرك بر�سومات م�ستوحاة من الربقع.
ويتيح لك االختيار من بني جمموعة من الألوان كالأحمر
والأبي�ض والأ�سود والأخ�ضر ،والتي ب�إمكانك �إ�ضافة بع�ض اللمعان
عليها �أو اختيار من دون ملعان .تتوفر هذه اخلدمة يف جميع فروع
ال�صالون يف الإمارات بتكلفة تبد ًا من  20درهم ًا للظفر .للحجز
وللمزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة:
.www.thenailspa.com

مبنا�سبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أطلقت عالمة  Kiehl’sجمموعة
 Kiehl's Loves Dubaiحمدودة الإ�صدار ،وهي تت�ضمن م�ستح�ضرات
مم ّيزة جد ًا تن�سجم متام ًا مع �أجواء االحتفاالت املرتقبة،
ت�شمل بع�ض منتجات العناية بالب�شرة والوجه الأ�سا�سية
والأكرث مبيع ًا يف املنطقة ،مبا فيها Kiehl’s Crème
 de CorpsوCrème de Corps Whipped
 Body Butterو.Ultra Facial Cream
وجت�سد ت�صاميم املنتجات قمة الإبداع �إذ تتزين
ّ
ب�ألوان علم دولة الإمارات العربية املتحدة وتعك�س
�أجواء مدينة دبي من خالل �إدراج �أبرز معامل
املدينة ال�سياحية ال �سيما برج خليفة ونخلة جمريا.
تتوفر يف كل فروع العالمة لغاية  3دي�سمرب ،ومن
ثم ت�صبح متوفرة ح�صري ًا يف متجر العالمة يف
بلومينغديلز.

تقدم عالمة  Burberryقلمني جديدين لتحديد خطوط ومالمح
الوجه ب�إتقان �شديد و�سهولة بالغة من �أجل اال�ستخدام اليومي .وهما
قلم حتديد مالمح الوجه والعيننيBurberry Face Contour, :
 ،Effortless Contouring Pen For Face & Eyesالذي
يتيح حتديد مالمح الوجه ب�سهولة تامة ،يتم تطبيقه حتت الوجنتني
وعلى طول الأنف لنحتهما وتظليلهما وحتديدهما بدقة� ،أو ميكن
و�ضعه يف حمجر العني ملنحها مظهر ًا جمي ًال وم�ساحة �أكرب .وقلم
�إبراز اللم�سات النهائية امل�شرقة Burberry Fresh Glow
 ، Highlighting Luminous Penالذي ميكن ا�ستخدامه
لتفتيح �أي منطقة من الوجه و�إك�ساب الب�شرة �إ�شراقة
عميقة تتوهج من الداخل وميكن تطبيقه يف �أي منطقة
من الوجه .يتوافر القلمان اجلديدان حالي ًا ب�سعر 175
درهم ًا لكل منهما عرب  ،Burberry.comولدى
حمالت �أريج ،وجمموعة منتقاة من متاجر العالمة
وحمالت البيع بالتجزئة.

�سواء �أكنت ت�شعرين باجلفاف �أو ب�إرهاق ال�سفر �أو ال ت�شعرين ب�أ ّنك تبدين
ب�أبهى ح ّلة ،تقدّم لك باقة ما�سكات  Whenاملم ّيزة املا�سك الذي
ّ
حتتاجني �إليه ملنح ب�شرتك العناية احلنونة واملح ّبة التي تلزمها .كما �أنها
�سهلة اال�ستعمال وجاهزة لب�شرتك يف � ّأي حلظة .فقط �ضعي املا�سك
ت�ضم  5ما�سكات
مبا�شرة على ب�شرة نظيفة وجا ّفة ملدة  30دقيقةّ .
تتم ّيز مبكوناتها من ال�سيليلوز احليوي وجوز الهند ،هي :ما�سك When
 Travelmateلإنعا�ش الب�شرة بعد ال�سفر والذي يخ ّل�ص ب�شرتك من
ا�ضطراب ال�سفر بحيث ت�صبح م�ستعدّة للعودة من رحلتها ب�أبهى ح ّلة ،ما�سك
 When Makeup Baseللم�ساعدة على ترطيب الب�شرة وتنعيمها ولتجهيزها قبل
و�ضع املاكياج ،ما�سك  When 10:00 PMلإعادة الن�شاط �إىل الب�شرة املتعبة ،حيث
يعد مل�سة الدالل املثال ّية لي ًال ،لكي تنعم ب�شرتك بالنهاية ال�سعيدة التي حتلمني بها،
ما�سك  When Snow Magicملنح ب�شرتك الإ�شراق عندما تبدو باهتة و�شاحبة
وت�ساهم خ�صائ�صه ّ
املرطبة يف احلفاظ على توهّ جها امل�شرق ،وما�سك When The
 Last Choiceلرتطيب الب�شرة و�إنعا�شها ب�شكل فوري وامل�ص ّمم لريوي
عط�ش الب�شرة الظم�آنة بف�ضل تركيبته ذات الرتطيب الفائق.
تتوفر املا�سكات يف باقة من  5ما�سكات ب�سعر  159درهم ًا
يف حمالت �سيفورا .والآن تقدّم خلم�س قارئات الفر�صة
لربح علبة لكل منهنّ عند زيارة ahlan.ae :والإجابة
عن ثالثة �أ�سئلة ب�سيطة...

وجهتك لتخفيض الوزن

افتتحت عيادات ® ،Medi-WeightLoss Clinicsفرعها العاملي الأول يف دبي،
فمنذ العام � 2006ساعد برنامج  ®Medi-Weightlossالآالف ممن يعانون من
زيادة الوزن وال�سمنة يف الواليات املتحدة الأمريكية اذ ا�ستطاع تخفي�ض ما يقارب 1,3
مليون كيلوجرام جمتمعة .وباحلديث عن هذه املنا�سبة ،قالت فرح �شبيب� ،أخ�صائية
التغذية يف عيادة " :®Medi-Weightloss Clinicsرغبة منا يف امل�ساهمة يف
مكافحة املعدالت العالية للبدانة ومر�ض ال�سكري اللذي�سن يعتربان من �أكرب املخاطر
ال�صحية يف املنطقة ولتلبية االحتياجات ال�صحية للمر�ضى ،لتغطي جوانب التغذية،
والتدريب على �أداء التمارين الريا�ضية واال�ست�شارات والتثقيف ال�صحي ،جاء قرار
التو�سع وافتتاح فرعنا الأول يف دبي" .مت افتتاح املركز يف دبي ب�شارع �شاطئ جمريا
كجزء من عيادات  .AIGللمزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة:
.www.mediweightlossclinics.me

وجهتك للجمال

افتتحت مراكز � Queens Beauty Loungeصالونها الفاخر اجلديد يف �أبراج
بحرية اجلمريا .الذي يتميز باملزج بني العديد من ال�سمات املعا�صرة واملعتدلة ،ويق ّدم
قائمة من �أفخر و�أحدث طرق العالج .حيث مت �إعداد اخليارات املتاحة بعناية فائقة
لتتنا�سب خ�صي�ص ًا مع احتياجات �سيدة الأعمال .فلكل طق�س من طقو�س العناية
و�صممت
باجلمال نكهته الثقافية امل�ستقاة من العادات املختلفة لل�صحة واجلمالُ .
التجهيزات الداخلية لإ�ضفاء مل�سة من الكمال موفرة مالذ ًا مثالي ًا للتخل�ص من �ضغوط
احلياة اليومية يف املدينة .ت�ضم اخلدمات التي يق ّدمها ال�صالون العناية بالأظافر
وت�صفيف ال�شعر ،وعالجات الوجه اخلا�صة ،وكذلك العالجات املرهفة والفاخرة
للج�سد ،وخدمات جتهيز العرائ�س وغريها والتي ت�ضمن لك اال�ستمتاع بتجربة جمال
متكاملة .للحجز وللمزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة:
www.queensbeautylounge.com

لبشرة خالية
من الشوائب

ابد�أي خطوات ماكياجك
بكرمي الأ�سا�س 22K

Second Skin Liquid
Foundation
من عالمة Mikyajy

حتى ت�ضمني احل�صول على
الإطاللة املبهرة التي ترغبني بها.
حيث ي�شكل طبقة ناعمة تن�سجم مع الب�شرة وتتناغم مع
لونها الطبيعي فتمنحها مظهر ًا مت�ألق ًا ،كما �أن تركيبته
اخلفيفة ت�شكل طبقة رقيقة جد ًا على الب�شرة ،وت�ساعد يف
تطبيق املاكياج بكل �سهولة ومتنحك طلة مذهلة ومظهر ًا
خمملي ًا غري المع طوال اليوم .ميكنك �أي�ض ًا تطبيق �أكرث
من طبقة لتح�صلي على ت�أثري �أقوى وتغطية كاملة لل�شوائب
مبظهر طبيعي وم�شرق .يتوفر يف  10ظالل تندرج من
ثالث فئات لونية ب�سعر  85درهم ًا.
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