BEAUTY SERVICE

الزجاجية
البشرة
ّ

كانت الأقنعة والم�ستح�ضرات الكور ّية للعناية بالب�شرة وللمكياج
مرغوبة في العام  ،2017لكن بف�ضل �صيحة "الب�شرة الزجاج ّية"
�أو الناعمة وال�ش ّفافة �سيزداد الطلب عليها �أكثر ف�أكثر.
ت�شتهر الن�ساء ال��ك��ور ّي��ات بتكري�سهنّ وق��ت�� ًا ه��ائ�ل ًا لالعتناء
بب�شرتهنّ  .وت�ش ّكل "الخطوات ال�سبع للعناية بالب�شرة" طريقة
تقليد ّية �صارمة تت�أ ّلف من �سبع خطوات ينبغي اتّباعها يوم ّي ًا
وتت�ض ّمن م�ستح�ضرات تنظيف الب�شرة وغ��ي��ره��ا ،والن�ساء
الكوري ال يقت�صر
فع ًال يو�صينَ بها كثير ًا .لكنّ عالم الجمال
ّ
على ذلك ،فال�صيحة البارزة حال ّي ًا هي "الب�شرة الزجاج ّية"،
والنتيجة ب�شرة نق ّية خالية من الم�سامات وم�شرقة و�ش ّفافة،
تمام ًا كقطعة الزجاج.
لكنّ الأمر ال يقت�صر على الكور ّيات ،فالمر�أة ب�شكل عا ّم تريد
�أن تح�صل دائم ًا على ب�شرة نق ّية وم�شرقة و�ش ّفافة ،ما يجعلنا
نت�ساءل عن الروتين
الجمالي الذي تعتمده .والخبر ال�سا ّر هو �أنّ
ّ
ّ
الم�ستح�ضرات ال�ضرور ّية متوافرة في دبي بف�ضل كل العالمات
التي تو ّزع الم�ستح�ضرات الكور ّية في المنطقة.

االتّ��ج��اه��ات األرب��ع��ة
األبرز في عالم الجمال
إعدادAnne Lora Santos :

الجمالي واعتماد صيحات حديثة تعزّز تألّقك فتزيدك ثقة بالنفس.
الوقت دائم ًا مناسب لتغيير روتينك
ّ
المستجدات في عالم الجمال ،باالستناد إلى تو ّقعات بعض
وتقدم إليك ماري كلير العرب ّية في ما يلي
ّ
ّ
الخبراء حول الصيحات الرائجة هذا العام.
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ووف���ق��� ًا لـ ،Alfiya Saifuddinم��دي��رة ق�����س��م ال��ج��م��ال ل��دى
الح�صري
 ،Fakhree Al Hindi Group of Companiesالوكيل
ّ
ّ
المف�ضل �أن تتّبع
لم�ستح�ضرات  Misshaفي الإم����ارات ،من
ً
ال��م��ر�أة روتين ًا جمال ّي ًا م��ح��دّد ًا .فنن�صحها مثال بم�ستح�ضر
 Time Revolution First Treatment Essenceو�أمبوالت Time
� ،Revolution Night Repair Science Activatorإ�ضافة �إلى
م�ستح�ضر  Near Skin Egg White Packوك��ري��م العينين
 Time Revolution Nutritious Eye Creamلأ ّن��ه��ا منا�سبة
للمر�أة العرب ّية.
ومن الم�ستح�ضرات الأكثر مبيع ًا كريم
 ،Creamلأنّ درجة الحماية فيه مرتفعة ف�ض ًال عن �أ ّنه ّ
يرطب
الب�شرة ويجدّدها ّ
ويغطيها بالكامل.

M Perfect Cover BB

وت�ؤ ّكد � Saifuddinأنّ م�ستح�ضرات  Misshaهي البديل الأف�ضل
لم�ستح�ضرات العالمات الراقية بف�ضل المك ّونات المبتكرة التي
تحتوي عليها والنتائج ال�سريعة م�ضمونة.
تحليل الحمض النووي

ال�صيحة الرائجة التي �ستبرز حتم ًا في الأ�شهر القادمة هي
النووي.
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة
المخ�ص�صة بح�سب الحم�ض ّ
ّ

ال��ط��ب��ي��ب��ت��ان  Anne Wetterو Elisabet Hagertهما
االخت�صا�ص ّيتان اللتان ابتكرتا هذه التقن ّية الجديدة واللتان
� ّأ�س�ستا �أي�ض ًا عيادتهما الأولى  Biolite Dubaiمنذ فترة .لكن
النووي واختيار الم�ستح�ضر
كيف تجري عمل ّية تحليل الحم�ض
ّ
التوجه �إلى العيادة لأخذ ع ّينة من الخ ّد
المنا�سب؟ �أ ّو ًال ،يجب ّ
تح َّول الحق ًا �إلى المختبر لفح�صها .وفي غ�ضون � 6إلى � 8أ ّيام،
تق�صدين العيادة من جديد ال�ست�شارة حول الب�شرة .ووفق ًا
النووي واال�ست�شارة ،تح�صلين على
لنتائج تحاليل الحم�ض
ّ
�سيروم للوجه وكريم ومك ّمالت غذائ ّية �ضرور ّية لك من Allél
� ،Skin Generic Systemإ�ضافة �إل��ى م�ستح�ضرات Genial
التي تك ّملها.

Skinade

مشروب الكوالجين

�إذا لم تقنعك الخدمات والكريمات المو�ضع ّيةَ ،لم ال تختارين
حلاّ ً يمكنه �إبراز الجمال من داخلك؟
ح��از م�شروب  Skinadeجائزة
ّ
للمك ّمل الأف�ضل للعناية بالب�شرة في العام  2016ويت�ألف
الطبيعي وال��ك��والج��ي��ن ال��م��ن�� ّك��ه بطعم
م��ن ع�صير ال����د ّراق
ّ
المانجو�ستين .وي��ح��ت��وي ه��ذا ال��م�����ش��روب على تركيبة من
المك ّونات الن�شطة الحائزة ب��راءة اختراع التي تح ّفز �إنتاج
الطبيعي في الج�سم .ويهدف
الكوالجين وحم�ض الهيالورونيك
ّ
�إلى تعزيز مظهر الب�شرة وملم�سها في غ�ضون �شهر واحد.

Beauty Shortlists Award

Missha M Perfect
Cover BB Cream

الطبيعي
الجمال
ّ

ال تُ�����س��ت��خ��دم ت��ق��ن�� ّي��ة  Endermologieل��خ�����س��ارة ال����وزن
��ا���ص ،ل��ك��نّ ك��ث��ي��رات ي��ف��ق��دن بع�ض ال�سنتيمترات
ب�شكل خ ّ
�أو القليل من ال�شحم في المنطقة التي تخ�ضع لهذا العالج.
التنفيذي ل�شركة Medway
ووفق ًا للدكتور �سامي جبر ،المدير
ّ
وال��م��ت��ح�� ّدث ب��ا���س��م  LPGف��ي ال�����ش��رق الأو����س���ط� ،ستبرز ك�� ّل
التقن ّيات غير الجراح ّية والم�ستح�ضرات الع�ضو ّية والطبيع ّية
والنظيفة في عالم الجمال .ويقول �إنّ مفهوم الجمال �أ�صبح
�شام ًال� ،أي يطال الحالة الج�سد ّية والعقل ّية والنف�س ّية.
�أ ّم��ا تقن ّية  LPG Endermologieفتت�ض ّمن عالجات للج�سم
والوجه ت�ضمن نتائج �سريعة .وتق ّدم م�ستح�ضرات تجميل
نظيفة� ،أي خالية من البارابين والفينوك�سي �إيثانول .و�أطلقت
ح��دي��ث�� ًا ك��ري��م  LPG Anti-Aging Renewal Creamال��ذي
ي�ساعد على تج ّدد المواد الم�س�ؤولة عن �شباب الب�شرة ،فيح ّد
بالتالي من ظهور التجاعيد ويع ّزز في الوقت نف�سه مرونة
الب�شرة و�إ�شراقتها.

Allél Serum

LPG Endermologie
Lipomassage
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