"دوالكر" DELACRE
دار العناية للرجال
تصفيف الشعر  -استرخاء – عناية  -مستحضرات تجميل

"دوالكر" DELACRE
دار العناية للرجال
حصرياً للرجال.
مخصص
مفهوم فريد من نوعه في مجال تصفيف الشعر والتجميل،
ّ
ّ
عنوان فخامة وخبرة ال مثيل لها وتشخيص في منتهى الدقّة في األداء...
الدولية.
أضحى دار "دوالكر"  DELACREاليوم
يسية و ّ
أساسياً للنخبة البار ّ
ّ

"دوالكر" DELACRE

تصفيف الشعر ومستحضرات العناية بالشعر
في صالون تعم فيه األجواء الداعية لالسترخاء أو داخل حجر ٍ
ات
ّ

خاصة واسعة ،يضع مصفّفو الشعر الخبراء من "دوالكر" DELACRE

مهارتهم تحت تصرفكم لتقديم ٍ
أداء فائق الجودة.
ّ
األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ

● تشخيص خاص بالشعر (الشعر وجلدة الرأس) وبروتوكوالت من مستحضرات عناية شريكة:
مضادة لتساقط الشعر ،مضادة للدهون ،مضادة للقشرة...
حد.
كالسيكية أو حديثة
لقص الشعر
وشخصية إلى أقصى ّ
ّ
ّ
● ّ
تقنيات ّ
طبيعية.
تقنيات عالية األداء في تلوين أو صبغ الشعر توفّر نتيجة
ّ
● ّ

تموج خفيف في الشعر)...
التجميلية للشعر(إزالة
● سيطرة تامة على العالجات
ّ
ّ
التجعد ،ابتداع ّ

"دوالكر" DELACRE

الحالقة واللحية
تحضير شخصي للبشرة وللشعرة ،الحالقة بواسطة موس الحالقة األحادي الشفرة ،استخدام زيت
اللوز الحلو وقولبة الوجه ،المناشف الساخنة وخالصة األوكالبتوس ...دار"دوالكر DELACRE
ك المركز األعلى للحالقة على النمط القديم.
هو بال ش ّ
األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ
تقنية حالقة بارعة على النمط القديم
● ّ

ٍ
بتشخيص فائق...
قص اللحية ،السكسوكة والشاربين واالعتناء بهم
● ّ

● صبغ الشاربين واللحية.

"دوالكر" DELACRE
الوجه والعينين
العناية بالوجه
تقدم ك ّل عناية داخل حجر ٍ
ٍ
لبروتوكول دقي ٍ
ق
ات واسعة ومريحة بعد التشخيص الشخصي وفقاً
ّ
ومناسب .ترتكز مهارة "دوالكر"  DELACREفي مجال تنشيط البشرة ،إعادة إحيائها أو إعادة
التقنية وتكشف عن مستوى ٍ
ٍ
عال من الخبرة.
طبيعية أو فائقة
أساليب حصرّي ٍة،
توازنها ...على
ّ
ّ
ً
األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ
● مستحضر عناية للوجه مضاد للشيخوخة Anti-Age
● مستحضر عناية للوجه للترطيب الكثيف )1( Intensif hydratation
● مستحضر عناية للوجه لتوازن البشرة Equilibre Peau
ٍ
لمظهر ملوكي Royal Look
● مستحضر عناية للوجه شاد
● مستحضر عناية للوجه من الدرجة األولى 1ère Classe
● مستحضر عناية مق ّشر تجميلي متألّق ومشرق Lumiradiance
● مستحضر عناية للوجه %100
● مستحضر عناية للوجه سريع
● مستحضر عناية للوجه للصغار Junior
● اسمرار الوجه ()2
● إزالة الشعر (الوجنتين ،األذنين)...
السطحية للجلد
( )1ترطيب الطبقات
ّ

البنفسجية البشرة والعينين.
باألشعة ما فوق
( )2يمكن أن يتلف إشعاع الجهاز المانح لالسمرار
ّ
ّ

يتعرض لها.
فالنتائج
البيولوجية مرتبطة بطبيعة وكثافة اإلشعاع وبحسا ّ
ّ
سية بشرة الشخص الذي ّ
العناية بالعينين ،الرموش والحاجبين
الزرقة تحت العين ،الجيوب ،التجاعيد والصغرى منها وأيضاً الحاجبين الكثيفين...
قرر "دوالكر"
العناية بشباب وحفز النظرة تتجاوز العناية ا
ّ
لكالسيكية بأشواط .فمن هذا المنطلقّ ،

المتخصصة لمدار
 DELACREتقديم العناية الشاملة للعينين ،جامعاً بين مستحضرات العناية
ّ
التجميلية بالرموش أو الحاجبين.
العين والعناية
ّ
األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ
● مستحضر عناية لمدار العين
● نتف الحاجبين
● صبغ (الحاجبين ،الرموش)

العناية باليدين والقدمين
اليدان
متخصصة.
حقيقية وتحتاجان إلى عناية
اليدان عبارة عن بطاقة تعريف
ّ
ّ
األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ
تقشير إلزالة الخشونة ،العناية باألظافر وبجليداتها ،قولبة البشرة وترطيبها ()1
وكأنه احتفال حقيقي ،ال يترك شيئاً للصدفة.
ابتكر "دوالكر"  DELACREمستحضر العناية هذا ّ
السطحية للجلد
( )1ترطيب الطبقات
ّ
القدمان
جمال القدمين  /تدليك القدمين المعروف بالـ "ريفليكسولوجي"
التجميلية على جمال القدمين .فمن أجل إتمام العناية
يطبق "دوالكر"  DELACREك ّل خبرته
ّ
ّ

تستحق تمام االستحقاق أن يكتشفها المرء ،معروفة بالـ "ريفليكسولوجي" ،عبارة
هذه بامتياز وهي
ّ
عن عناية تساهم باالسترخاء التام والتناغم الكامل لوظائف الجسم.
األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ

تقنية تدليك قديمة عرفها أسالفنا ،ترتكز على ربط بعض أعضاء
● الـ "ريفليكسولوجي" عبارة عن ّ

ادية بالضغط
الجسم بأنحاء التأثير غير اإلرادي في القدم .يسمح تحفيز هذه النقاط غير اإلر ّ
بالحد من التوتّر.
عليها بإعادة إطالق الطاقات واعادة توازنها كما تسمح
ّ

)ONGLET 5 (Soins Corps

العناية بالجسم
ينضم االمتياز
وفقاً لـ "دوالكر"  ،DELACREيجب أن
ّ
فاهية .في ٍ
عالم حيث األداء قاعدة ،يوفّر دار عناية
للر ّ

فعلية من النعيم والوئام.
"دوالكر"  DELACREلحظات ّ
المجال المخصص للحمام والصونا واسع في أجو ٍ
اء راقية
ّ
ّ

وداعية لالسترخاء ،يطيل فوائد العناية التي يوفّرها المعهد

بامتياز .وتوفّر غرفة االسترخاء "دوالكر" DELACRE

لحظات ثمينة من االسترخاء كي ينسجم الجسد والروح تمام
االنسجام.

األساسية
خبرات "دوالكر" DELACRE
ّ
البيولوجية
● قولبة بواسطة زيوت التدليك
ّ

قية وتقشير الجسم المعروف بالـ "بادي سكراب"
● تقشير على الطريقة الشر ّ

القد (مستحضرات عناية للجسم "ب ارزيل طونيك"" ،فاشا
● مستحضرات عناية للجسم و ّ
إستيتيك")...
● العناية بالظهر
● اسمرار الجسم ()1
● إزالة الشعر (اإلبطين ،الظهر ،العنق)...

البنفسجية البشرة والعينين.
باألشعة ما فوق
( )1يمكن أن يتلف إشعاع الجهاز المانح لالسمرار
ّ
ّ

يتعرض لها.
البيولوجية مرتبطة بطبيعة وكثافة اإلشعاع
فالنتائج
ّ
ّ
وبحساسية بشرة الشخص الذي ّ

"دوالكر" DELACRE
الحجز وتحديد المواعيد
دار دوالكر" DELACRE
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ساعات العمل
مساء
اإلثنين من الساعة  11صباحاً حتّى الساعة 7
ً
مساء
الثالثاء من الساعة  10صباحاً حتّى الساعة 7
ً
مساء
األربعاء من الساعة  10صباحاً حتّى الساعة 7
ً
مساء
الخميس من الساعة  10صباحاً حتّى الساعة 7
ً
مساء
الجمعة من الساعة  10صباحاً حتّى الساعة 6.30
ً
مساء
السبت من الساعة  10صباحاً حتّى الساعة 6.30
ً

DEL

يقدمها دار "دوالكر" DELACRE
الخدمات التي ّ
يقدم أشهى وأفخر األطباق.
خادم
السيارات  -ماسح أحذية  -نادي صالون ومطعم ّ
ّ
لصف ّ

