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تتغير موديالت وصيحات النظارات 
باستمرار وتعتبر النظارة الشمسية

من االكسسوارات المهمة التي 
تكمل إطاللتك في أيام الشمس 

الحارة كما تعد عنصراً أنيقاً مميزاً، 
فضالً عن حماية العين من األشعة 

فوق البنفسجية، عند اختيارك موديل
النظارة الشمسية قد تشعرين 

بالحيرة لكن ال تقلقي سوف نقدم لك
في هذا الدليل معلومات كافية 

ستساعدك عند انتقائك نظاراتك 
. الشمسية القادمة
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حماية العين من األشعة فوق البنفسجية التي 
.تضر الشبكية والقرنية وأجزاء العين األخرى

.تقليل أضرار الضوء على الشبكية وحمايتها

.تقليل خطر إصابة العين بالمياه الزرقاء

.الحماية العين من الحساسية
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ر انتقي تصميماً ال تبطل موضته، ال تدفعي دوماً كثي
من األموال على النظارات الرائجة في الموسم أي ذات 

رسمة معينة أو تلك المزدانة برسومات وأحجار المعة، 
.ةبل اختاري تصميماً بسيطاً يالئم إطالالتك المختلف

أما بالنسبة لأللوان فاتجهي لأللوان الحيادية التي
.تتماشى مع كافة األلوان

انتقي نظارة جميلة وذات جودة عالية 
.في الوقت ذاته



هناك أشخاص يملكون وجوه : الوجه المربع
مربعة أي يمتازون بجبين عريض، وغالباً ما تكون 

الحواجب كثيفة لديهم، وعظام الوجه تكون عريضة 
واضحة، يُنصح ارتداء نظارة شمسية تساعدهم 

على إخفاء الزوايا البارزة لديهم كالنظارات التي 
تحتوي إطارات منحنية إذ تعطي لمسة من 

النعومة للوجه، كنظارة إطار الفراشة أو النظارات 
ه البيضوية المستطيلة الضيقة حيث تطيل الوج

. ومنطقة األنف وتحدّ من تربيع الفك
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يملك : الوجه المثلث
األشخاص ذوي الوجه 

المثلث جبهة ضيقة وفك 
واسع على شكل زاوية، 
ويبدو الفك عريض وما 

يالئم هذا النوع من الوجه 
نظارة القطة أو ذات 

.اإلطار الكبير
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تكون أبعاد : الوجه الدائري
الوجه الدائري منتظمة حيث 
يتساوى الطول مع العرض 

تقريباً، لذلك يُنصح ارتداء 
نظارات تزيد من طوله قليالً 
كالنظارات الكبيرة الداكنة أو 

.نظارات القطة
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اختاري لون النظارة يتناسب مع 
مختلف ألوان مالبسك، ال يوجد أجمل 

من األلوان وخصوصاً في فترة 
الصيف، لكن ننصحك اختيار لون 

يناسب جميع مالبسك كالبيج أو 
.الحيادي أو األسود
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تعتبر النظارات من االكسسوارات 
الهامة جداً في الصيف إذ ترافقك 

يومياً في إطالالتك المختلفة لذلك
ننصحك مواكبة الصيحات الرائجة 

.لتتألقي بإطاللة ال مثيل لها
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ال تنسي أن النظارة تحمي عينيك 
أيضاً من األشعة الضارة، لذلك 

تأكدي من اختيارك نظارة بعدسات 
.مريحة لعينيك وذات نوعية جيدة
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يجب أن تنسقي لون النظارات مع 
لون شعرك ووجهك أي إذا كان 

شعرك ملون عليك االبتعاد عن 
النظارات المزخرفة والتوجه إلى 

النظارات البسيطة البنية أو 
السوداء، أما إذا كان شعرك أسود 
فنصحك بالنظارة الملونة إلضفاء 

.ألواناً حيوية إلطاللتك
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نظارات بعدسات ملونة



نظارات شمسية بقصة المثلث
يمكنك إكمال إطاللتك بهذه النظارة إلضفاء لمسة من الجرأة 

.والمرح إلطاللتك، إنها من أكثر النظارات الشمسية غرابة
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دائريةنظارات شمسية 



مزخرفةنظارات شمسية 
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مطبعةنظارات شمسية بإطارات 
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رياضينظارات بطابع 



Page 30

األعلىنظارات مستقيمة من 



الحجمنظارات صغيرة 
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مربعةنظارات 



اشكرك

يرجى زيارة
www.layalinaprivee.com

لتنزيل دليل آخر


