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إلى كل عمالء صيدليات أبو على
 حتية طيبة وبعد

يخ�ص �إن  جديد   عامل  �لتجميل   عامل 
هو  �لتجميل  ومعى  و�لرجل  �ملر�أة 
�جلمال  �ظهار  دقة  و�أكرث  �جلمال 

وعالج �لعيوب
 ، بالب�شرة  �لعناية  �لى  �لتجميل  علم  وينق�شم 
و�لعناية   ، بال�شعر  �لعناية   ، باجل�شم  �لعناية 

�ل�شخ�شية باملر�ة و �ملكياج و�لعطور 

ولكل جزء منها عالجى وجمالى 
خلينا نتكلم عن مر�حل عمر �لب�شرة و�زى نحددها 
لأن  �أمامك  �لذي  �ل�شخ�ص  عمر  عن  ت�شاأل  �إن  دون 
عمر �لب�شرة فهو لي�ص عمر �ملر�أة �أو �لرجل لأنه ميكن 
�أن يكون عمر �لب�شرة �أكرب �أو �أ�شغر من �لعمر �حلقيقى 

وذلك ح�شب �لظروف

س. يعنى ممكن يكون للشخص سنين؟
كبري  �شنه  �شخ�ص  تالقى  ممكن  لكن  بال�شبط  م�ص  ج: 
و�حدة  ت�شويف  ممكن  عارفة  �نتى  ما  وزى  ن�شرة  وب�شرته 

وحتددى �شنها غلط. 
يعي�ص..   عل�شان  �يه  حمتاج  �إن�شان  �أى  �ز�ى  نعرف  خلينا 
�أي�شا كده حمتاجة  – غذ�ء( و�لب�شرة  – ماء  حمتاج )هو�ء 
لو  يعنى  ن�شرة  تف�شل  عل�شان   ، تغذية   – ترطيب   – تنظيف 
�لن�شان مكل�ص ول �شرب كوي�ص يح�ص بهذيان وخمول م�ص �شح؟ �يوة 
طبعا خلينا نتكلم عن عمر �لب�شرة و نعرف �ز�ى نحدد نوعية �لب�شرة و�ز�ىن خليها ن�شرة 

با�شتمر�ر بطريقة ب�شيطة و�أي�شا ناخر ظهور �لتجاعيد بها..
كلمونى على 19141 فى �أى وقت و �أنا بنف�شى هاكون معاكم 

للرد على كل ��شتف�شار�تكم
مع خال�ص �لتحية

هشام القاضى
��شت�شاري �لتجميل ل�شيدليات �أبوعلى

 تقدم �شيدليات �أبو على �أف�شل �لعرو�ص لكل ما حتتاجونه من منتجات �ل�شحة و �جلمال و ذلك عن طريق 

�أكرث من 15 فرع خمطط لهم ب�شكل لئق مع خدمة عمالء متميزة لعمالئها �لكر�م.

 فروؤيتنا هى �أن نكون    �ل�شركة   �لر�ئدة   ل�شبكة   �ل�شيدليات   وخدمة  �مل�شتهلكني  يف   �لقاهرة   �لكربى   وذلك   من  

 خالل   تقدمي   �أف�شل   �خلدمات   و�ملنتجات. 

ســياســـة الـشــركة تجــاه الجــودة 

تلتزم �شيدليات �أبو علي بتطبيق �أعلى م�شتوى من �خلدمة لتحقيق �لأهد�ف �لآتية :

- توفر �شيدليات �أبو علي جميع �لأدوية و�ملنتجات و�مل�شتح�شر�ت ليتمتع عمالئنا بحياة �أ�شح و�أجمل.

- �لو�شول �إلى حالة �لر�شا �لكامل للعـــمالء وكـــ�شب ثقتهم و�حلــفاظ عـلـيــهــم. 

- �لرتقـــــاء مبــــــ�شــتوى �لعـــاملني لتحــــقــــيـــــق �أهــــــــــــــــد�ف �ل�شـــــــركـــــــــة.

�أن�شاأت عام 1996
د. أحمد أبو علي

رئيـ�ص جملــ�ص �لإد�رة 

�إعد�د
د. هبة سعيد

م�شـت�شـار �لت�شويق
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)كعكة �ل�شوكالتة (  تقدمية 12�شخ�شا - �ل�شعر�ت �حلر�رية يف كل تقدمية 190 كالوري      

  : المقادير
6  ملعقة طعام زبده نباتية 

1  ملعقـــــة �شغرية فانيـال 
120  غــــر�م �شـــوكالتة غـــري حمليــة 

 6  ملعقة �شغرية �شكر �شويتال 
)ين�شح با�شتخد�م �لربطمان فى �لطبخ(

  1/3 كـــوب حليــــب خاـلي �لد�شم 
3  بـــــيـــــا�ص �لـــبــيــــ�ص 

2  ملعقة ملعقة �شغرية قهوة 
2 ملعــــقة بيكنـــج بـاودر. 

1  �شـــفــــــــار �لـبـيــــــ�ص 
1 ملعقة كبرية ق�شرة �لربتقال �ملب�شور 

2  كــــــــوب طــحـــيــــــن

طريقة التحضير 
1.  �أ�شيفي �لزبدة، �ل�شوكالتة، �حلليب، و �لقهوة يف مقالة، ثم 
�ل�شوكالتة  تذوب  حتى  �لتحريك  مع  �لنار،  على  �ملقالة  �شعي 
يف  ��شتمري  و  �لنار  عن  �ملقالة  �رفعي  ثم   . تقريبي  ب�شكل 

�لتحريك حتى تذوب �ل�شوكالتة متاما. �نتظري حتى يربد. 
مزيج  �إلى  �شويتال  �شكر  و  �لفانيال،  �لبي�ص،  �شفار  2.  �أ�شيفي 

�ل�شوكولتة مع �لتحريك. 
�أخر  وعاء  باودر  يف  �لبيكنج  و  �لبي�ص  بيا�ص   3.  �أ�شيفي 

  . و اخلطي مع اخلالط الكهربائي
4.  �أ�شيفي مزيج �ل�شوكالتة �إلى مزيج بيا�ص �لبي�ص، و حركي. 

ثم �أ�شيفي �لطحني و �مللح مع �لتحريك. 
�لعجني  �شعي  ثم  �لزيت،  من  بقليل  �خلبز  �شينية  5.  �دهني 

�لناجت يف �ل�شينية. 
6.  �خبزي يف فرن م�شخن من قبل بدرجة حر�رة 180 درجة 

مئوية    )F 280ملدة 18 – 20 دقيقة (

كعكة الشوكالتة

لالستعالم اتصل على
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يخف�ص  �شليم  غذ�ئي  نظام  �تباع  �أن 
معدلت �لوزن �لز�ئد، وفى ذ�ت �لوقت 
ولبد  �لإن�شان  �شحة  مع  يتعار�ص  ل 
ملكونات  كاملة  حتاليل  �إجر�ء  من 
جانب  �إلى  �حلرق  ومعدلت  �جل�شم 
�إجر�ء حتاليل لبيان م�شتوى �ل�شكر يف 
لو�شع  و�لأمالح، وذلك  و�ل�شغط  �لدم 
نظام غذ�ئي منا�شب للحالة �ل�شحية، 
عندما  �لعدو�ين  �ل�شلوك  ويحدث 
�أو  �ل�شكريات  من  �لكثري  �جل�شم  يفقد 
تتغري �لهرمونات ويفرز ج�شم �لإن�شان 
�شبيه  �لأندروفني  ي�شمى  هرمونا 
�ملخ، ويعمل على  �لذي يفرزه  �ملورفني 
�إفر�زه  يقل  �لهرمون  وهذ�  �لتهدئة، 
غذ�ئية  حمية  �تباع  عند  باجل�شم 
قا�شية مما يوؤثر على �حلالة �ملز�جية 
و�لنف�شية، ويجعل �ل�شخ�ص مييل �إلى 
هذ�  �أن  و�حلقيقة  �لعدو�ين  �ل�شلوك 
�لوزن  تخفي�ص  بفكرة  يرتبط  �لأمر 
�ملزيد  له  �إن  حيث  �شريعة،  مبعدلت 
تنعك�ص،  �لتي  �ل�شلبية  �لآثار  من 
�لنف�شية،  �حلالة  على  فقط  لي�ص 
يف  يت�شبب  �أنه  حتى  �ل�شحية  و�إمنا 
بالأنيميا �حلادة و��شطر�ب  �لإ�شابة 
باجل�شم .  و�أو�شح  و�لأمالح  �ملعادن  يف 
تخفي�ص  معدل  �أن  ر�شو�ن  حممد  د. 
وربع  كيلو  مبعدل  يكون  �ل�شليم  �لوزن 
�أ�شبوعيا  �أو كيلو ون�شف �لكيلو  �لكيلو 
ومن  �ل�شهر  يف  كيلو   6 من  يقرب  مبا 
طرقا  يتبعن  �لن�شاء  �أن  �ملوؤ�شف: 
فاملر�أة  �أوز�نهن  تخ�شي�ص  يف  خاطئة 
�مليز�ن  على  �نتباهها  تركز  ما  دوما 
وتخفي�ص �لوزن ب�شكل �شريع معتقدة 
ترغبه  �لذي  للوزن  ت�شل  عندما  �أنها 
معدلت  يف  طبيعتها  �إلى  �شتعود 
�أن �حلفاظ  �إدر�ك  �لطعام، فالبد من 
�لأجل  طويل  �أمر  مالئم  وزن  على 
عام  وب�شكل  �حلياة،  بنمط  مرتبط 

�تباع  يف  �ل�شحية  غري  �لأ�شاليب  من 
�لعتماد  �لغذ�ئية  �حلمية  نظام 
�أ�شبوعيا،  على �شنف معني من �لغذ�ء 
�أن  �شحيا  �ملالئم  من  لي�ص  �أنه  كما 
مبفرده،  ريجيم  بعمل  �ل�شخ�ص  يقوم 
متخ�ش�ص،  طبيب  ��شت�شارة  ويف�شل 

زيادة  �شبب  ملعرفة  وذلك 
تختلف  و�لتي  �لوزن 

لآخر،  �شخ�ص  عن 
�لدهون  عن  ف�شال 

وقد  باجل�شم، 
ترتكز يف �أماكن 
وهذ�  خمتلفة، 

�إلى  يحتاج 
معرفة. هل 
زيادة  هذه 

ماء 
�أو  فقط 

فعدم دهون بالفعل، 
�إ�شابة  �إلى  �للجوء للطبيب قد يوؤدى 
وزنه  �إنقا�ص  يف  �لر�غب  �ل�شخ�ص 
باأ�شر�ر مثال �أن يكون م�شابا بالأنيميا 
وزنه  يقلل  �أن  ويحاول  يعلم  ل  وهو 
ولكن  يخ�ص،  �أن  وميكن  مبفرده 
�لدم  يف  �حلديد  نق�ص  من  �شيعاين 
و�أعر��ص  �شديد  بتعب  �ملرء  وي�شعر 
لذلك  �لقلب،  �أعر��ص  ت�شبه  �شحية 
يحتاج  �لوزن  تخفي�ص  �أن  هنا  �أو�شح 
و�لروح  و�جل�شد  �لعقل  خماطبة  �إلى 
لتهيئة  جد�  مهم  �ل�شلوكي  فالعالج 
من  يعدل  باأن  يقتنع  حتى  �ل�شخ�ص 
�أ�شلوب غذ�ئه. فمثال هناك �لكثريون 

مدمنون تناول �جلنب، وهناك �عتقاد 
�شائد باأنها نوع من �لطعام خفيف وهو 
ما يخالف �حلقيقة، حيث �إنها حتتوي 
هناك  �أي�شا  �لدهون،  من  �لكثري  على 
من هم معتادون على تناول �ل�شكريات 
�لتعامل  �إلى  يحتاج  �لذي  �لأمر  وهو 
�لنف�شي مع من يرغب يف عمل �لريجيم 
�لأغذية  هذه  بتبديل  يقتنع  حتى 
�لتي  و�لفاكهة  �خل�شرو�ت  خالل  من 
حتتوي على �شكريات بديلة للحلويات 
و�لأطفال  �لن�شاء  يتناولها  �لتي 
�ملز�جية  �حلالة  ولتح�شني  بكرثة، 
ي�شعر  ل  حتى  �لريجيم  نظام  ملتبع 
غذ�ئيا  نظاما  �تباعه  �إثر  بانفعال 
يجب  �أي�شا  �ل�شغط  ولتقليل  معينا 
�لتي توجد  تناول م�شاد�ت لالأك�شدة 
و�لكيوي،حيث  �لكانتلوب  فو�كه  يف 
حتتوي على مادة �لبيتا كروتني ومن 
و�لبطاط�ص  �لبطاطا  �خل�شرو�ت 
يف  �ملوجود  �شي  فيتامني  و�جلزر، 
�خل�شر�ء  �لورقية  �خل�شرو�ت 
تناول  و�جلرجري.  �خل�ص  مثل 
على  حتتوي  �لتي  �لبحرية  �لأطعمة 
�لتونة  يف  وتوجد   3 �لأوميغا  مادة 
�لن�شويات  تناول  �أن  كما  و�ل�شاملون، 
جد�.  مهم  �لعليل  �ملز�ج  لأ�شحاب 
�لعنا�شر  جميع  بني  مطلوب  فالتو�زن 
�لن�شان  يحتاجها  �لتي  �لغذ�ئية 
ون�شويات  وفيتامينات  معادن  من 

وبروتينات ودهون .

الرجيم والحالة المزاجية 

د. محمد رضوان
 رئي�ص وحدة �لتغذية و�ل�شمنة 

م�شت�شفى جامعة 6 �أكتوبر

 01017077222- 01113006555
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Beauty by Nature
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 Accu Chek ActiveNIVEA Products

Bionime    جهاز Hair Dyes

Maxi Gold KeratinEasy Care Wet Wipes

Accu Chek Performa  Axe Spray

  BRAUN ProductsGliss Shampoo & Conditioner

Lakme ProductsKamena

    Accu Chek   شرائط سكر Molfix

  PerfumesOral B Products

Omron   أجهزة Gillette Products
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نفسك تكوني ملكه متوجه بجمال شعرك ؟
جربتي تستخدمي احدث تكنولوجيا لعالج شعرك ؟

من  �لكثري  حلم  �حلرير  �ل�شعر  �ن 
�لن�شاء ومل يعد هذ� �حللم م�شتحيال مع 
منتجات ماك�شي جولد �لعالجيه �للتي 
�ل�شحريه  �لدهب  بدرة  علي  حتتوي 
عالج  يف  جد�  قوي  تاأثري  لها  �للتي 
وجود  �يل  بال�شافه  �ل�شعر  وملعان 
ت�شتخدم  �للتي  �لكولجني  مادة 
�ل�شعر  وب�شيالت  �لب�شره  لعالج 

�ل�شعيفه.
عرفتي  �ذ�  تتفاجئني  قد 
�ن �لكري�تني ميثل %88 
�ملكونات  من 

�لطبيعيه 
لل�شعر، 

ليفيه  رو�بط  من  تتكون  فال�شعره 
�ل�شعر  يفقد  �لكري�تني،  د�خلها 
خالل  من  �لطبيعيه  �ملاده  هذه 
�لعتناء  �همال  �لتغذيه،  �شوء 
بال�شعر،�حلمل و�لر�شاعه لذلك �ل�شعر 
كورقة  ي�شبح  �لطبيعي  �لكري�تني  دون 
�ل�شجر �لذ�بله لكن به يكون مثل ورقة 

�ل�شجر �خل�شر�ء.
ماهي انواع الكيراتين ؟

بعالج  تقوم  �لكري�تني  �نو�ع  بع�ص 
و�لهي�شان  �ل�شعر  وت�شاقط  �لتق�شف 
وجعله  وتنعيمه  بتطريته  وتقوم 
ماك�شي  كري�تني  مثل   ولمعا  �شحيا 
وهناك  �لذهب  مباء  �لغني  جولد 
�لبع�ص يقوم بن�شبة فرد 100 % ولكنه 
 6 بعد  �ل�شعر  ت�شاقط  �يل  يوؤدي 
�ملو�د  ب�شبب  فقط  ��شهر 
�ل�شاره  �لكيميائيه 
يحتويها  �للتي 

�لكري�تني، 
مادة  �همها 

�لفورمالني 
ماده  فهي 

خطريه يف �لرتكيز�ت �لعاليه.
منتج ماك�شي جولد حا�شل علي مو�فقة 

�أكرب �ملنظمات �لعامليه للجوده .
 FDA ، OSHA
  

هل تعرفين ماهو السر وراء 
بدرة الدهب في منتجات 

ماكسي جولد ؟ 
تخرتق  �لدهب  بدرة  �ن  هو  �ل�شر 
�لب�شيله وتغذيها  �لر�أ�ص وتغلف  فروة 
�لمنيه  و�لأحما�ص  بالربوتني 
هو  ذلك  يف  و�ل�شر  �ل�شعر  لنمو  �ملهمه 
�للتي  تكنولوجي  �لنانو  تكنولوجيا 
�لمينيه  و�لحما�ص  للربوتني  ت�شمح 
وبودرة �لدهب ب �خرت�ق طبقة �جللد 
و�لب�شيله  �ل�شعر  لتغذية  �خلارجيه 
ب�شكل م�شتمر، وملعلوماتك كانت ملكات 
�لدهب  ما�شكات  ت�شتخدم  �لفر�عنه 
بجمالهم  ��شتهرو  لذلك  و�ل�شعر  للجلد 

�لد�ئم و�شحرهم �لر�ئع.
من  خاليه  جولد  ماك�شي  منتجات 
�ل�شوديوم �شلفات و�ل�شوديوم فو�شفات 
و�للومنيوم  فو�شفات  و�للومنيوم 
بال�شعر  �شاره  مو�د  �ملو�د  �شلفات،هذه 

وت�شبب ت�شاقط �ل�شعر .
ملكه  تكوين  بان  حتلمني  �نت  لو 
�لدهب  ببدرة  �شعرك  توجي 
�لكامله  ماك�شي  جمموعة   مع 
) �شامبو- حمام كرمي – �شريم - كري�تني(.
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لالستعالم اتصل على
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لالستعالم اتصل على

لالستعالم اتصل على
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لعمالء صيدليات أبو علي عروض خاصة

01116615557   - 0115٨3٩00٩٩ 

عنوان العيادة:
 ڤيال 500، �شارع عبد �ملنعم ريا�ص، �حلى �ملتميز، 6 �أكتوبر 

بشباب و نضارة بشرتك

 تمتـــعي
وجمال شعرك 
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يمكنك متابعتنا عبر موقعنا اإللكتروني
www.aboalipharmacies.com

تابعنا على صفحتنا
على الفيسبوك 

facebook.com/aboalipharmacies
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مركز عناية الطبي
 المحور المركزي،خلف مستشفى 

 الشيخ زايد التخصصي -الشيخ زايد ، 
السادس من أكتوبر، الجيزة.

0 1 1 17718881  -  0238517604  -   0238517602 التليفون:  

جميع التخصصات الطبية
المواعيد من 10 ص : 10م
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إفتتاح فروعنا الجديدة

حرصًا من صيدليات أبو علي على تقديم 
خدمة أفضل وأن نكون األقرب إليك 

 فاملي مول حدائق األهرام بفرلــــي هيلز 

Everlasting health & beauty
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