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 التجميل عمليات أماكن لأشهر اليومي بالبشرة العناية روتين
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 إبحث
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June 19, 2022 Mahmoud Hussien 
 الجسم نحت عملية

 والعناية بالتجميل خاص محتوى تقدم التي الإنترنت عبر والمرئية- ةءورقملا- المدونات من العديد الأخيرة السنوات خلال انتشرت

 على للتعرف وبوابتهم للكثيرين بالنسبة ثقة مصدر عليها- القائمين كلذكو- القنوات أو المدونات تلك من العديد أصبح بالبشرة،

 البطن دهون شفط المجال. بهذا والأفضل الأحدث

 البشرة بصحة للعناية ومتكاملاً مثالياً روتيناً مجتمعة تُمثل التي البشرة، العناية منتجات من متنوعة باقة يلي فيما Tajmeeli يقدم

 المجال. هذا في المتخصصين البلوجرز أشهر ونصائح توصيات وفق

 الاسنان زراعة عملية

 الشعر زراعة

 الأنف تجميل عملية

 الأقسام

 الأمان قراءة الأكثر الأخبار أسئلة

 بالبشرة العناية الجديد التخسيس

 برعاية الجراحية العمليات بدائل Evése من العينين سيروم

 خفيفة تركيبة من صياغته تتم ، العينين حول بالجلد العناية لتوفير Evése – Aour’Glo Revitalising Eye Serum سيروم يُخصص
 التجميل عمليات الإعلام وسائل حديث

 جذر خلاصة هما أساسيين نشطين مكونين على يحتوي المنطقة، بتلك الحساسية بالغ للجلد الخاصة الطبيعة تناسب وآمنة ولطيفة

 فوائده: أبرز وتتمثل الذهب وأوراق الميثيستيك
 ستايل لايف مصنف غير الحقن عمليات

 والتجاعيد. الدقيقة الخطوط من التخلص
 الشيخوخة محاربة للرجال

 البشرة. وتوهج إشراق تعزيز

 متميزة مواضيع التجميل منتجات العينين. حول الجلد شد

 العين. تحت الانتفاخات من التخلص

 . السوداء الهالات علاج

 كيميائية إضافات أي من الخالية النباتية المنتجات أحد بكونه Evése – Aour’Glo Revitalising Eye Serum مستحضر يتميز

 يلي: ما باتباع ويُستعمل مل( 30) أونصة 1 حجم عبوات في يُتاح قاسية،

 الإصبع. طرف على البازلاء حبة بحجم صغيرة قطرة وضع

 العينين. أسفل المنطقة على ورفق بلطف التربيت

 النتائج. أفضل على للحصول يومياً مرتين باستعماله يوصى

 Shaquda من الوجه تنظيف ووعاء فرشاة
 الشوائب، من ومُنقاة نظيفة بشرة على للحصول Shaquda – JIVA Face Cleansing Brush hard & bowl set باقة ابتكار تم

 تجتمع التي التنظيف فرشاة وهي الرئيسية القطعة بجانب الرغوة، وإعداد الصابون لحفظ مُخصص صلب وعاء على الباقة تشتمل

 وهي: الشعيرات من أنواع أربعة فيها

 الخنزير. شعيرات

 الماعز. شعر

 الصناعي. الشعر

 الجوز. ألياف

 تساهم انتعاشاً، أكثر وتتركها للبشرة العميق التنظيف Shaquda – JIVA Face Cleansing Brush hard & bowl set فرشاة تحقق

 تتمثل فهي الاستعمال طريقة يخص فيما أما والتوهج، الصفاء إليها يعيد مما بلطف الميتة الجلد خلايا إزالة على كذلك الشعيرات

 يلي: فيما

 الصابون. رغوة في الفرشاة شعيرات غمس

 لطيفة. دائرية بحركة الوجه على تمريرها ثم

 استعمال. كل بعد جيداً الفرشاة تنظيف من التأكد يجب

 Lali من الحليبي الجسم مرطب
 الترطيب مستويات أعلى يوفر خفيف، حليبي قوام ذو بأنه Lali Natural Cosmetics Moisturizing Body Milk مستحضر يتميز

 طبيعية تركيبة خلال من الصحية الخصائص تلك يستمد للشيخوخة، المضادة خصائصه عن فضلاً مرونتها وتحسين للبشرة العميق

 مكوناتها: أبرز البشرة صحة على تماماً وآمنة 100%

 الحلو. اللوز زيت

 . الجوجوبا زيت

 مالفا. مستخلص

 عبوات في يُتاح نعومة، أكثر ويتركها البشرة توازن استعادة على Lali Natural Cosmetics Moisturizing Body Milk مرطب يساعد

 يكون والذي الاستعمال عقب دهني أثر أدنى يترك ولا الامتصاص وسريع سهل بأنه كذلك ويتميز أونصة 6.7 سعة مضخة- تاذ-

 يلي: ما باتباع

 مباشرة. الاستحمام بعد باستعماله يُنصح

 الجسم. كامل على بلطف المرطب تدليك

 كاملاً. امتصاصه من التأكد حتى دائرية بحركة التدليك يستمر

 Ulili من الليل مسك صابون
 في ويساعد ويُنعشها للبشرة العميق التنظيف يحقق ، الطبيعي الصابون منتجات فئة ضمن Ulili Musk E’lil soap صابون يُصنف
 بتعد تُعرف طبيعية مكونات من يحتويه لما ذلك يرجع عام، بشكل الصحي ومظهرها ملمسها وتحسين ترطيبها على نفسه الوقت

 مقدمتها: وفي الصحية وخصائصها فوائدها

 الزيتون. زيت

 . العسل شمع

 الشوكي. التين بذور مستخلص

 العلاجات منتجات أحد اعتباره يمكن ،%98 بنسبة المنشأ طبيعية مكونات من يدوي بشكل Ulili Musk E’lil soap صابون يُصنّع

 الصندل وخشب الأبيض المسك أبرزها مميزة عطرية زيوت من يحتويه لما والاسترخاء بالراحة الشعور يحفز حيث العطرية

 والفانيليا.

 الماء. تحت برفق الصابون قالب يُفرك

 الغنية. الرغوة بواسطة بلطف البشرة تدليك

 بالماء. جيداً الغسل طريق عن الرغوة تُزال أخيراً

 Brooklyn من القلب( لكش) الوجه مساج أداة
Herborium 

 إحدى تمثل الأخضر، الكريستالي افينتورين حجر من Brooklyn Herborium Heart-Shaped Facial Massage Tool أداة تُصنّع
 يلي: فيما الفوائد تلك أبرز إيجاز يمكن المتعددة، والتجميلية الصحية الفوائد ذات بالبشرة العناية أدوات

 اللمفاوي. التصريف تنشيط

 الوجه. شد

 التجدد. على البشرة تحفيز

 الوجه. انتفاخات من الحدّ

 ،Brooklyn Herborium التجارية العلامة من Heart-Shaped Facial Massage Tool أداة تصميم في العملي الجانب مراعاة تمت

 يلي: ما باتباع وذلك الاستعمال بسهولة كذلك الأداة تلك تتميز

 الوجه. من جزء كل على بلطف الأداة حواف تمرير

 شهرياً. أو أسبوعياً سواء منتظمة بصفة باستعمالها يوصى

 My July من الجسم زبدة
 طويل مكثفاً ترطيباً تمنح إذ ؛ بالجسم اليومية العناية لتحقق My July – Jar Of Cozy Body Butter الجسم زبدة تركيبة ابتكار تم

 النشطة الطبيعية المكونات من فعاليته المنتج يستمد الجلد، مرونة وزيادة والتوهج الإشراق دعم في فعال بشكل وتساهم الأمد

 وأهمها: تركيبته ضمن

 الشمس. عباد زيت
 الحلو. اللوز زيت

 الشيا. زبدة

 الكاكاو. زبدة

 الطازج. الزنجبيل

 والجروح، الشقوق التئام وتسرع الجلد تمدد علامات من الحد على My July – Jar Of Cozy Body Butter الجسم زبدة تساعد

 ويُستعمل أوقية 4 أو 2 هما حجمين في المنتج يتوفر الفطرية، الالتهابات من الحماية في المُتمثل الوقائي دورها ذلك إلى يُضاف

 الآتي: النحو على

 والجسم. والوجه اليدين على مباشرة مناسبة كمية تدليك

 الترطيب. من لمزيد الاستحمام حوض إلى القليل إضافة يمكن

 العملية لهذه لك المناسب السعر على احصل

 أيضاً: إقرأ

 الوجه كونتور

 للوجه ماسكات افضل من 10 وجذاب مشرق لوجه

 اليدين وجفاف تقشف لعلاج كريمات 9 وشابة رطبة ليدين

 البشرة لتفتيح كريمات 9 أفضل مع للرجال الوجه تبييض

 الفعّالة الزيوت من منتجات 9 الشعر.. وتغذية لنعومة

 permalink التجميل منتجات . .

 Mahmoud Hussien بواسطة: الكتابة تمت
 بالتحرير التخرج وبعد الدراسة خلال عملت وآدابها العربية اللغة قسم - الاسكندرية جامعة الآداب كلية خريج حسين محمود

 قمت الطبي المحتوى وترجمة التدوين مجال في أعوام 5 من أكثر خبرة والإلكترونية الورقية الجرائد من عدد لصالح الصحفي
 منها العامة، والصحة الطبي بالمجال المهتمة الإلكترونية المواقع من بمجموعة المقالات مئات وصياغة بترجمة الفترة تلك خلال

 المزيد إقرأ .... بنقل المهتم فيت( برع) موقع

 بتاريخ: المقال لهذا تحديث آخر

June 19, 2022 

 قراءة الأكثر متميزة الشركة عن أسعار عروض على احصل

 للعملية
 تركيا في الشعر زراعة تكلفة المدونة الشركة عن

 للعملية أسعار عروض على احصل

 التجميل منتجات مقارنة التجميل عمليات أماكن بنا اتصل

 حمية الموقع خريطة معنا اعلن

 التجميل لخبراء تجميلي الخصوصية سياسة العيادة طلب استمارة

 English – الإنجليزية الخدمة شروط الطبيب طلب استمارة
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