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Everlasting health & beauty

إلى كل عمالء صيدليات أبو على

حتية طيبة وبعد
عامل التجميل عامل جديد يخ�ص
املر�أة والرجل ومعى التجميل هو
اجلمال و�أكرث دقة اظهار اجلمال
وعالج العيوب
وينق�سم علم التجميل الى العناية بالب�شرة ،
العناية باجل�سم  ،العناية بال�شعر  ،والعناية
ال�شخ�صية باملراة و املكياج والعطور

�إن

ولكل جزء منها عالجى وجمالى

تقدم �صيدليات �أبو على �أف�ضل العرو�ض لكل ما حتتاجونه من منتجات ال�صحة و اجلمال و ذلك عن طريق
�أكرث من  15فرع خمطط لهم ب�شكل الئق مع خدمة عمالء متميزة لعمالئها الكرام.
فر�ؤيتنا هى �أن نكون  ال�شركة الرائدة ل�شبكة ال�صيدليات وخدم ة امل�ستهلكني يف القاهرة الكربى وذلك من
خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات واملنتجات.

خلينا نتكلم عن مراحل عمر الب�شرة وازى نحددها
دون �إن ت�س�أل عن عمر ال�شخ�ص الذي �أمامك لأن
عمر الب�شرة فهو لي�س عمر املر�أة �أو الرجل لأنه ميكن
�أن يكون عمر الب�شرة �أكرب �أو �أ�صغر من العمر احلقيقى
وذلك ح�سب الظروف
س .يعنى ممكن يكون للشخص سنين؟

ســياســـة الـشــركة تجــاه الجــودة

تلتزم �صيدليات �أبو علي بتطبيق �أعلى م�ستوى من اخلدمة لتحقيق الأهداف الآتية :
 توفر �صيدليات �أبو علي جميع الأدوية واملنتجات وامل�ستح�ضرات ليتمتع عمالئنا بحياة �أ�صح و�أجمل. الو�صول �إلى حالة الر�ضا الكامل للعـــمالء وكـــ�سب ثقتهم واحلــفاظ عـلـيــهــم. -االرتقـــــاء مبــــــ�ســتوى العـــاملني لتحــــقــــيـــــق �أهــــــــــــــــداف ال�شـــــــركـــــــــة.

ج :م�ش بال�ضبط لكن ممكن تالقى �شخ�ص �سنه كبري
وب�شرته ن�ضرة وزى ما انتى عارفة ممكن ت�شويف واحدة
وحتددى �سنها غلط.
خلينا نعرف ازاى �أى �إن�سان حمتاج ايه عل�شان يعي�ش..
حمتاج (هواء – ماء – غذاء) والب�شرة �أي�ضا كده حمتاجة
تنظيف – ترطيب – تغذية  ،عل�شان تف�ضل ن�ضرة يعنى لو
االن�سان مكل�ش وال �شرب كوي�س يح�س بهذيان وخمول م�ش �صح؟ ايوة
طبعا خلينا نتكلم عن عمر الب�شرة و نعرف ازاى نحدد نوعية الب�شرة وازاىن خليها ن�ضرة
با�ستمرار بطريقة ب�سيطة و�أي�ضا ناخر ظهور التجاعيد بها..
كلمونى على  19141فى �أى وقت و �أنا بنف�سى هاكون معاكم
للرد على كل ا�ستف�ساراتكم
مع خال�ص التحية

هشام القاضى
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�إعداد

�أن�ش�أت عام 1996

د .هبة سعيد

د .أحمد أبو علي

م�سـت�شـار الت�سويق

رئيـ�س جملــ�س الإدارة

صيدليات أبو علي

ا�ست�شاري التجميل ل�صيدليات �أبوعلى

صيدليات أبو علي
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كعكة الشوكالتة

(كعكة ال�شوكالتة( تقدمية �12شخ�صا  -ال�سعرات احلرارية يف كل تقدمية  190كالوري  
المقادير :

6ملعقة طعام زبده نباتية
1ملعقـــــة �صغرية فانيـال
120غــــرام �شـــوكالتة غـــري حمليــ ة
6ملعقة �صغرية �سكر �سويتال

(ين�صح با�ستخدام الربطمان فى الطبخ)

 1/3كـــوب حليــــب خاـلي الد�سم
 3بـــــيـــــا�ض الـــبــيــــ�ض
2ملعقة ملعقة �صغرية قهوة
2ملعــــقة بيكنـــج بـاودر.
� 1صـــفــــــــار الـبـيــــــ�ض
1ملعقة كبرية ق�شرة الربتقال املب�شور
 2كــــــــوب طــحـــيــــــن

طريقة التحضير

�.1أ�ضيفي الزبدة ،ال�شوكالتة ،احلليب ،و القهوة يف مقالة ،ثم
�ضعي املقالة على النار ،مع التحريك حتى تذوب ال�شوكالتة
ب�شكل تقريبي  .ثم ارفعي املقالة عن النار و ا�ستمري يف
التحريك حتى تذوب ال�شوكالتة متاما .انتظري حتى يربد.
� .2أ�ضيفي �صفار البي�ض ،الفانيال ،و �سكر �سويتال �إلى مزيج
ال�شوكوالتة مع التحريك.
� .3أ�ضيفي بيا�ض البي�ض و البيكنج باودر يف وعاء �أخر
و اخلطي مع اخلالط الكهربائي .
�.4أ�ضيفي مزيج ال�شوكالتة �إلى مزيج بيا�ض البي�ض ،و حركي.
ثم �أ�ضيفي الطحني و امللح مع التحريك.
 .5ادهني �صينية اخلبز بقليل من الزيت ،ثم �ضعي العجني
الناجت يف ال�صينية.
 .6اخبزي يف فرن م�سخن من قبل بدرجة حرارة  180درجة
مئوية )280Fملدة  20 – 18دقيقة )

لالستعالم اتصل على
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الرجيم والحالة المزاجية
�أن اتباع نظام غذائي �سليم يخف�ض
معدالت الوزن الزائد ،وفى ذات الوقت
ال يتعار�ض مع �صحة الإن�سان والبد
من �إجراء حتاليل كاملة ملكونات
اجل�سم ومعدالت احلرق �إلى جانب
�إجراء حتاليل لبيان م�ستوى ال�سكر يف
الدم وال�ضغط والأمالح ،وذلك لو�ضع
نظام غذائي منا�سب للحالة ال�صحية،
ويحدث ال�سلوك العدواين عندما
يفقد اجل�سم الكثري من ال�سكريات �أو
تتغري الهرمونات ويفرز ج�سم الإن�سان
هرمونا ي�سمى الأندروفني �شبيه
املورفني الذي يفرزه املخ ،ويعمل على
التهدئة ،وهذا الهرمون يقل �إفرازه
باجل�سم عند اتباع حمية غذائية
قا�سية مما ي�ؤثر على احلالة املزاجية
والنف�سية ،ويجعل ال�شخ�ص مييل �إلى
ال�سلوك العدواين واحلقيقة �أن هذا
الأمر يرتبط بفكرة تخفي�ض الوزن
مبعدالت �سريعة ،حيث �إن له املزيد
من الآثار ال�سلبية التي تنعك�س،
لي�س فقط على احلالة النف�سية،
و�إمنا ال�صحية حتى �أنه يت�سبب يف
الإ�صابة بالأنيميا احلادة وا�ضطراب
يف املعادن والأمالح باجل�سم .و�أو�ضح
د .حممد ر�ضوان �أن معدل تخفي�ض
الوزن ال�سليم يكون مبعدل كيلو وربع
الكيلو �أو كيلو ون�صف الكيلو �أ�سبوعيا
مبا يقرب من  6كيلو يف ال�شهر ومن
امل�ؤ�سف� :أن الن�ساء يتبعن طرقا
خاطئة يف تخ�سي�س �أوزانهن فاملر�أة
دوما ما تركز انتباهها على امليزان
وتخفي�ض الوزن ب�شكل �سريع معتقدة
�أنها عندما ت�صل للوزن الذي ترغبه
�ستعود �إلى طبيعتها يف معدالت
الطعام ،فالبد من �إدراك �أن احلفاظ
على وزن مالئم �أمر طويل الأجل
مرتبط بنمط احلياة ،وب�شكل عام

من الأ�ساليب غري ال�صحية يف اتباع
نظام احلمية الغذائية االعتماد
على �صنف معني من الغذاء �أ�سبوعيا،
كما �أنه لي�س من املالئم �صحيا �أن
يقوم ال�شخ�ص بعمل ريجيم مبفرده،
ويف�ضل ا�ست�شارة طبيب متخ�ص�ص،
وذلك ملعرفة �سبب زيادة
الوزن والتي تختلف
عن �شخ�ص لآخر،
ف�ضال عن الدهون
باجل�سم ،وقد
ترتكز يف �أماكن
خمتلفة ،وهذا
يحتاج �إلى
معرفة .هل
هذه زيادة

ماء
فقط �أو
فعدم
دهون بالفعل،
اللجوء للطبيب قد ي�ؤدى �إلى �إ�صابة
ال�شخ�ص الراغب يف �إنقا�ص وزنه
ب�أ�ضرار مثال �أن يكون م�صابا بالأنيميا
وهو ال يعلم ويحاول �أن يقلل وزنه
مبفرده وميكن �أن يخ�س ،ولكن
�سيعاين من نق�ص احلديد يف الدم
وي�شعر املرء بتعب �شديد و�أعرا�ض
�صحية ت�شبه �أعرا�ض القلب ،لذلك
�أو�ضح هنا �أن تخفي�ض الوزن يحتاج
�إلى خماطبة العقل واجل�سد والروح
فالعالج ال�سلوكي مهم جدا لتهيئة
ال�شخ�ص حتى يقتنع ب�أن يعدل من
�أ�سلوب غذائه .فمثال هناك الكثريون

مدمنون تناول اجلنب ،وهناك اعتقاد
�سائد ب�أنها نوع من الطعام خفيف وهو
ما يخالف احلقيقة ،حيث �إنها حتتوي
على الكثري من الدهون� ،أي�ضا هناك
من هم معتادون على تناول ال�سكريات
وهو الأمر الذي يحتاج �إلى التعامل
النف�سي مع من يرغب يف عمل الريجيم
حتى يقتنع بتبديل هذه الأغذية
من خالل اخل�ضروات والفاكهة التي
حتتوي على �سكريات بديلة للحلويات
التي يتناولها الن�ساء والأطفال
بكرثة ،ولتح�سني احلالة املزاجية
ملتبع نظام الريجيم حتى ال ي�شعر
بانفعال �إثر اتباعه نظاما غذائيا
معينا ولتقليل ال�ضغط �أي�ضا يجب
تناول م�ضادات للأك�سدة التي توجد
يف فواكه الكانتلوب والكيوي،حيث
حتتوي على مادة البيتا كروتني ومن
اخل�ضروات البطاطا والبطاط�س
واجلزر ،فيتامني �سي املوجود يف
اخل�ضروات الورقية اخل�ضراء
مثل اخل�س واجلرجري .تناول
الأطعمة البحرية التي حتتوي على
مادة الأوميغا  3وتوجد يف التونة
وال�ساملون ،كما �أن تناول الن�شويات
لأ�صحاب املزاج العليل مهم جدا.
فالتوازن مطلوب بني جميع العنا�صر
الغذائية التي يحتاجها االن�سان
من معادن وفيتامينات ون�شويات
وبروتينات ودهون.

د .محمد رضوان
رئي�س وحدة التغذية وال�سمنة
م�ست�شفى جامعة � 6أكتوبر
01017077222- 01113006555
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Beauty by Nature
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Molfix

Axe Spray

NIVEA Products

 Accu Chek شرائط سكر

Accu Chek Performa 

Accu Chek Active

Oral B Products

Gliss Shampoo & Conditioner

Hair Dyes

 Perfumes

BRAUN Products

Bionime جهاز

Gillette Products

Kamena

Easy Care Wet Wipes

Omron أجهزة

Lakme Products

Maxi Gold Keratin

15 | صيدليات أبو علي

صيدليات أبو علي

| 14

نفسك تكوني ملكه متوجه بجمال شعرك ؟
جربتي تستخدمي احدث تكنولوجيا لعالج شعرك ؟

ان ال�شعر احلرير حلم الكثري من
الن�ساء ومل يعد هذا احللم م�ستحيال مع
منتجات ماك�سي جولد العالجيه اللتي
حتتوي علي بدرة الدهب ال�سحريه
اللتي لها ت�أثري قوي جدا يف عالج
وملعان ال�شعر باال�ضافه ايل وجود
مادة الكوالجني اللتي ت�ستخدم
لعالج الب�شره وب�صيالت ال�شعر
ال�ضعيفه.
قد تتفاجئني اذا عرفتي
ان الكرياتني ميثل %88
من املكونات
الطبيعيه
لل�شعر،

فال�شعره تتكون من روابط ليفيه
داخلها الكرياتني ،يفقد ال�شعر
هذه املاده الطبيعيه من خالل
�سوء التغذيه ،اهمال االعتناء
بال�شعر،احلمل والر�ضاعه لذلك ال�شعر
دون الكرياتني الطبيعي ي�صبح كورقة
ال�شجر الذابله لكن به يكون مثل ورقة
ال�شجر اخل�ضراء.
ماهي انواع الكيراتين ؟

بع�ض انواع الكرياتني تقوم بعالج
التق�صف وت�ساقط ال�شعر والهي�شان
وتقوم بتطريته وتنعيمه وجعله
�صحيا والمعا مثل كرياتني ماك�سي
جولد الغني مباء الذهب وهناك
البع�ض يقوم بن�سبة فرد  % 100ولكنه
ي�ؤدي ايل ت�ساقط ال�شعر بعد 6
ا�شهر فقط ب�سبب املواد
الكيميائيه ال�ضاره
يحتويها
اللتي
الكرياتني،
اهمها مادة
الفورمالني
فهي ماده

خطريه يف الرتكيزات العاليه.
منتج ماك�سي جولد حا�صل علي موافقة
�أكرب املنظمات العامليه للجوده .
FDA , OSHA
هل تعرفين ماهو السر وراء
بدرة الدهب في منتجات
ماكسي جولد ؟

ال�سر هو ان بدرة الدهب تخرتق
فروة الر�أ�س وتغلف الب�صيله وتغذيها
بالربوتني والأحما�ض االمنيه
املهمه لنمو ال�شعر وال�سر يف ذلك هو
تكنولوجيا النانو تكنولوجي اللتي
ت�سمح للربوتني واالحما�ض االمينيه
وبودرة الدهب ب اخرتاق طبقة اجللد
اخلارجيه لتغذية ال�شعر والب�صيله
ب�شكل م�ستمر ,وملعلوماتك كانت ملكات
الفراعنه ت�ستخدم ما�سكات الدهب
للجلد وال�شعر لذلك ا�شتهرو بجمالهم
الدائم و�سحرهم الرائع.
منتجات ماك�سي جولد خاليه من
ال�صوديوم �سلفات وال�صوديوم فو�سفات
وااللومنيوم فو�سفات وااللومنيوم
�سلفات،هذه املواد مواد �ضاره بال�شعر
وت�سبب ت�ساقط ال�شعر .
لو انت حتلمني بان تكوين ملكه
توجي �شعرك ببدرة الدهب
مع جمموعة ماك�سي الكامله

( �شامبو -حمام كرمي – �سريم  -كرياتني).
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عروض خاصة

لعمالء

صيدليات أبو علي

تمتـــعي
بشباب و نضارة بشرتك

وجمال شعرك

عنوان العيادة:

ڤيال � ،٥٠٠شارع عبد املنعم ريا�ض ،احلى املتميز� ٦ ،أكتوبر
٠١١١٦٦١٥٥٥٧- ٠١١٥٨٣٩٠٠٩٩
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تابعنا على صفحتنا
على الفيسبوك

www.aboalipharmacies.com

facebook.com/aboalipharmacies

يمكنك متابعتنا عبر موقعنا اإللكتروني
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جميع التخصصات الطبية
المواعيد من  10ص 10 :م
مركز عناية الطبي
المحور المركزي،خلف مستشفى
الشيخ زايد التخصصي -الشيخ زايد ،
السادس من أكتوبر ،الجيزة.
التليفون01117718881 - 0 23 8 5 1 7 60 4 - 0 23 8 5 1 7 60 2 :
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ترقبوا
إفتتاح فروعنا الجديدة

ً
حرصا من صيدليات أبو علي على تقديم
خدمة أفضل وأن نكون األقرب إليك
بفرلــــي هيلز

حدائق األهرام

فاملي مول
D&P by El-Thuraya 0100 534 3 534

Everlasting health & beauty

