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ى..الدالمىرلوِكىورحمظىاللهىوبركاتهى

 بدمىاللهىنبدأىورلوهىنتوكلى
 مرحباً بك سيدتي المدللة في كتيبك الجميل مثلك تماما  

 ..معم نبدأ مشوازنا مو اهبداية ، نعم ال تطتغسبي مو اهبداية ألنم تطتحقني كى اهعهاية 
   ❤واأليم مو يرا كوٌ يو قوبم  ضتايومو مو وجًم مسوزا جبطمم 

   ❤ ❤يو مفتاح أنوثتم قوبم .. باألنوثة املفعم 
 أحيب نفطم ، تقبوي ذاتم كما يي توم يي اهبداية  : مو يهان ابدئي 

 فشعوزن باهجقة بهفطم واهسضا مبا عهدن يو ما يهعلظ عوى عاملم اخلازجي  

 

اإلسالم يريد للمرأة أى تكوى كاملة األنوثة يف طبيعتًا ، وأى  

تعلم وتشعر بأى أنوثتًا ليست نقصًا ؛ بل يي ركو يف 

 احلياة اإلنسانية كرجولة الرجل  

 .ابتطمي يا زائعة فاهلل عص وجى قد حبان بصفات تتميصيو بًا عو غرين هم أنت وحدن  

مميصة فًى أنِت مطتعدة هالنطالق؟ ييا معًا إذًا يف زحوتها اجلرابة ، احضين مسآتم ، انظسي أنت 

 هبشستم اجلميوة 

 .ضأجعوم تشعني نوزا ونضازة ألنم أنجى مميصة واضتجهائية: حبهاى وقوهي هلا بصوت ناعم املطيًا 



 التالية الرحالت كل أساس ألنًا االيمية غاية يف ستكوى األوىل حمطتها
 مساحيق وضع بعد حتى صافي وجو عمى أحصل ال لماذا نفسك في قمت ىل بشرتك؟ بنوع يوما   فكرت   ىل

   ؟ منيا واكتفيت   جسمك عمى المتناثرة الحبوب كرىت   او !واحمرارىا بشرتك جفاف عن يوما تساءلت ىل التجميل؟
 ومن ، منيا بكل لمعناية المثمى والطريقة لمبشرة المختمفة األنواع عن نتكمم سوف اهلل بإذن القادمة الصفحات في 

 المناسبة العالجية الوصفات اختيار وحتى بيا الخاصة العناية أدوات اختيار عميك   سيسيل جيدا نوعيا معرفة خالل
 المرحمة ىذه نجتاز معا وىيا ، سوءا   الوضع تزيد قد التي المساحيق كل تجربة وانسي  !لمفوضى وداعا ... ليا

 



 :عادة إلى  البشراتتصنف 
 بشرة دىنية 
 بشرة جافة 

 بشرة عادية 
 بشرة مختمطة

 بشرة حساسة 

 ؟كيف أعرف نوع بشرتي ؟ما هي أنواع البشرة  





ىالتونر+ىالمنظغاتىومزوالتىالمكواجى





 



 





 



 



 

ىبأذنكألقىإلوناىدمطكىولنركزىحولىالطناوظى





صحيت كارحفاع َسبت األيالح فً انبىل أو َسبت أسباب 

انكىنيسخرول فً انذو او َقص بعض انفيخاييُاث فً 

 .انجسى أو يشاكم فً انقىنىٌ وانجهاز انهضًً

التعّرض ألشّعة الشمس : بعض العوامل خارجية مثل 
 .لوقٍت طويل وبشكل مباشر

عادات خاطئة كوضع األيدي بشكل مستمر حول الفم مما 
 .يجمع البكتيريا حولو ويسبب السواد

استعمال مستحضرات تجميل رخيصة ومجيولة المصدر، 
 .وىذه األشياء  تؤدي إلى اسمرار لون الشفاه ايضا 

 سيالن معجون األسنان خارج الفم 

تراكم خاليا الجمد المّيتة سبب آخر لتكّون المون الداكن 
 .كما في أماكن أخرى من الجسمالفم حول 

جفاف الجمد واستخدام كريمات ترطيب تحتوي عمى 
 .العطر والكولونيا

أكل بعض الفواكو والموالح خاصة عندما تنزل 
 حول الفمعصارتيا 

تقّمب في اليرمونات  في فترة الحمل وفترة انقطاع 
 .الطمث



 

 مشكلة حب الشباب

-  وعادة ما تظير ىذه الحبوب لممراىقين والبالغين
ولمنساء في فترات تغير اليرمونات  ، قد يبدأ 

لكنو أكثر شيوعا  30وحتى  11بالظيور من عمر 
، وقد يختفي حب  25وحتى 19-17-14من عمر 

 الشباب تمقائيا في العشرينات
ىوإلوكىبطضىالوصغاتىالمجربظىلحبىالذباب
قابض بشدة لممسام ويحتوي عمى  االسكينول

نسبة عالية  من الكحول ىو يساعد في التخفيف 
من الحبوب والتفتيح لكن استعمميو بحذر ويمكنك 
تخفيفو بماء الورد او الماء المعقم لذوات البشرة 

لمن تعاني من بشرة حساسة الى جافة )الدىنية 
 (ابتعدي عن استعمالو تماما

 ماسك إلزالة حب الشباب والبقع ولنضارة البشرة
عسل ، + ماء ورد + دقيق + حمص مطحون )

د  30الى  15تخمط وتوضع عمى البشرة مدة 
 (  مرتين في االسبوع

 

 دببىظؼورىحبىالذبابى



 

ىبالطنقالطناوظى



 بعض التماريو البسيطة ميكهك اعتماديا كروتنييها 

 

ضعي يدك عمى جانب واحد من حمقك أسفل 
الفك ثم ضعي أصابعك بالمكان المقابل وادفعي 

لألمام بحيث تضغطين عمى عضالت الذقن 
 مرات  5ثانية وكرري ذلك  30واستمري 

افتحي فمك بأكبر 
 الخراجقدر ممكن 

المسان واثبتي عمى 
 20ىذا الوضع 

 20ثانية مع تكراره 
 مرة 

حاولي إبراز شفاىك 
لمخارج لتصبحي في وضع 
العبوس مع إمالة الرقبة 
لألمام لتضغطي عمى 
عضالتيا ثم ارتخي 

 التمرينوكرري 

ضعي رأسك عمى حافة السرير ثم ارفعيو ببطء 
باتجاه الصدر ليكون الكتفان في وضع مستوي 

ثواني ثم عاودي  10عمى السرير وثبتي االرتفاع ل
 الكرة 



 دللي أنوثتك



 

 

فػرتناىاألولىىبطضىالنصائحىاألدادوظى
ىلصحظىالطونىوجمالؼاى

أواىكانىذكلىرونيىولونؼماىفؼماىنطمظىرظومظىتدتحقىالذكرىلمنىامتنىبؼماىرليىلوكنى
ىرناوتناىبؼماىنوراىمنىأنواعىالذكرى



 

ىمذكلظىجغافىالطونى

ىأدبابؼاىورالجؼا ىأرراضؼا



ىفوائدىدروطظىى

ىالحواجب

ىالجغون



 

 

مزولىى
ىالمكواجىى

 
مزوالتىمكواجىى

ىطبوطوظ

تنظوفىبادتخدامىى
ذامبوىجوندونىى

ىاألصغر



 



 

 الهاالت السوداء أسباب وعالج



























 





























































بانُسبت نًٍ حعخًذ صبغ شعرها يُسنيا ابخعذي حًاو 

أو االكسجيٍ حفىق  األوكسيذاَجعٍ اسخعًال يادة 

ونى كُخً يٍ رواث انشعر انخفيف اسخعًهيه % 30

 حرصا عهى ساليت شعرك% 20بُسبت 



 لتطويل الشعر  ميثود االنفيرجونشرح لطريقة 









 









 قام بإعداد اهلتيب 

 يهاء عبداهلل مسيم حابا

 شيهب حممد إمياى األنصازي

 ديانا احلطني


