
تعـرفي علـى نـوع بـشـرتـك
و كـیـفیـة الـعنـايـة الـصحیـحـة بـھـا



اذا كنت تعاني من:
مسام كبيرة و واسعة

 كثرة البثور و الرؤوس السوداء 
بشرة سميكة خالية من الحيوية 

 فعلى ا�رجح بشرتك دهنية

بالمواد المليئة  القاسية  المنظفات  استخدام  يؤدي  أن   يمكن 
 الكيميائية إلى التخلص من الترطيب الذي تحتاجه بشرتك بشدة، مما
عندما أنه  تذكري  مريح.  غير  بشكل  وجافة  حساسة  بشرتك   يجعل 
 تصبح البشرة جافة، تعمل غددك الدهنية بجهد أكبر ¡نتاج مزيد من

الزيوت وهذا سيؤدي في النهاية إلى ظهور حب الشباب

بعض النصائح حول العناية بالبشرة الدهنية:

الدهنية البشرة 

استخدمي منظف لطيف ال يهيج البشرة 
الجلد  من   والتخلص  العميق  للتنظيف  الوجه  ماسك   استخدمي 

الميت مرة واحدة في ا°سبوع
استخدمي تونر لطيف خالي من الكحول و المواد الكيميائية 
ال تقومي بالضغط على البثور °ن ذلك قد يسبب المزيد من الندب 
استخدمي منتجات                                       ال تسد المسام 
اشربي الكثير من الماء وال تنسي وضع واقي الشمس! 

“noncomedogenic”



اذا كنت تعاني من:
مسام غير مرئية 
بشرة خشنة خالية من الحيوية 

وجود احمرار أو بقع حمراء
خطوط رفيعة واضحة

فعلى ا�رجح بشرتك جافة و حساسة

 يمكن لبشرتك أن تتصدع أو تتقشر أو تصبح  متهيجة أو ملتهبة. و
يسبب قد  هذا  و  ومتقشرة.  قاسية  تصبح  فقد  جًدا  جافة  كانت   إذا 
 ظهور الخطوط الدقيقة با¡ضافة إلــى جفاف الجلد وا°كزيما. يجب أن
 تعلمي أن البشرة الجافة معرضة بشكل خاص للحساسية وغالبÀ ما

Àتكون البشرة الحساسة جافة أيض 

بعض النصائح حول العناية بالبشرة الجافة و الحساسة:

الحساسة و  الجافة  البشرة 

ابتعدي عن االستحمام بالماد الساخن 

Àليس أكثر من مرة واحدة يومي ،Âاجعلي وقت االستحمام قصير
استخدمي منظف لطيف غير مزعج وال تفركي وجهك بقوة 
 ضعي زيت غني أو مرطب مباشرة بعد االستحمام. أعيدي وضعه 

حسب الحاجة خالل اليوم
اشربي الكثير من الماء وال تنسي وضع واقي الشمس! 



 البشرة المختلطة هي البشرة ا°كثر شيوعÀ. حيث تجمع بين البشرة
و ا°نف  و  الجبين  منطقة  تكون  أن  المحتمل  فمن  والدهنية.   الجافة 
 الذقن               دهنية. و باقي الوجه جاف مع إمكانية وجود بعض

القشور

اذا كنت تعاني من:
 انسداد المسام  في منطقة الـ 

مسام كبيرة في منطقة الـ
 وجود لمعان و بشرة دهنية في منطقة الـ

الوجنتان جافتان مع احتمال وجود القليل من القشور
منطقة الوجنتين و العنق ا°كثر حساسية للمنظفات

فعلى ا�رجح بشرتك مختلطة

بعض النصائح حول العناية بالبشرة المختلطة:

المختلطة البشرة 

T-Zone
T-Zone

“T-Zone”

T-Zone

استخدمي منظف لطيف ال يهيج البشرة
استخدمي تونر لطيف خالي من الكحول و المواد الكيميائية 

 استخدمي ماسك الوجه للتنظيف العميق والتخلص من الجلد 
الميت مرة واحدة في ا°سبوع

ال تقومي بالضغط على البثور °ن ذلك قد يسبب المزيد من الندب  
   استخدمي منتجات                                      ال تسد المسام 
استخدمي زيت مرطب خفيف على منطقة الجبين وا°نف والذقن 

و زيت أو مرطب ذات كثافة أعلى على الوجنتين 
اشربي الكثير من الماء وال تنسي وضع واقي الشمس! 

“noncomedogenic”



 البشرة العادية  تطلق عامة لÇشارة إلى البشرة المتوازنة. المصطلح
العلمي للبشرة المتوازنة هو                        . قد تكون منطقة

 الـ                (الجبين وا°نف و الذقن) دهنية بعض الشيء و لكن 
البشرة بشكل عام ال تعتبر دهنية جًدا وال جافة جًدا

البشرة العادية تمتاز بـ:
 حجم مسام معتدل 

 دورة دموية جيدة
نعومة الملمس و اللون الموحد

 عدم وجود حبوب أو عيوب
عدم عرضتها للجفاف أو الحساسية

بعض النصائح حول العناية بالبشرة العادية:

استخدمي منظف لطيف ال يهيج البشرة

استخدمي تونر لطيف خالي من الكحول و المواد الكيميائية 

والتخلص من  العميق  للتنظيف  الوجه   استخدمي ماسك 
الجلد الميت مرة واحدة في ا°سبوع

استخدمي منتجات                                    ال تسد المسام 
  

اشربي الكثير من الماء وال تنسي وضع واقي الشمس! 

العادية البشرة 

T-Zone
“eudermic”

“noncomedogenic”



تسوقي منتجاتنا  التي تناسب نوع بشرتك على موقعنا أدناه

WWW. L A B O T H E C A I R E . C OM

@labothecaire


