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The Henna Page – “Nasıl” Harquus Yapılır
Telif Hakkı 2005 Catherine Cartwright-Jones
Kapak Tasarımı Alex Morgan
Henna Page Publications tarafından basılmıştır, Tap Dancing Lizard ‘ın bir bölümüdür.
4237 Klein Ave.
Stow, Ohio 44224 USA
Tüm hakları saklıdır.
Amerika Birleşik Devletlerinde basılmıştır.
Bu kitabın hiçbir parçası yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz ve değiştirilemez. Makalelerde
örneklendirmek üzere yalnızca kısa alıntılara izin vardır. Alıntıların kullanım şekli 3 sayfada
belirtilmiştir. Kına sanatçıları verilen örnek kendi çalışmalarında ilham almak için özgürce
kullanabilirler.
Yayınların Congress kütüphane sistemi içinde kategorize edilmesi
Catherine Cartwright-Jones
The Henna Page “Nasıl “ Harquus Yapılır
Kına Sanatı
Türkçe Tercüme: Ayşe Kayaalp Yüce
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The Henna Page “Nasıl” Harquus Yapılır
Telif Hakkı 2005 Catherine Cartwright-Jones
Kullanım Koşulları: Kitabı kaydetmek, basmak ve kullanabilmek için koşulları kabul etmeniz gerekir.
Tüm hakkı saklıdır.
Kişisel kullanım koşulları:
Yayımcının yazılı izni olmaksızın bu kitabı hiçbir şekilde satamazsınız, indirim seçeneği olarak
öneremezsiniz, değiş tokuş yapamazsınız ya da devredemezsiniz.
Bu yayımdan kişisel geçici beden sanatınızı yaratmak için bir(1) basılı çıktı alabilirsiniz.
Yayımcının basılı izni olmaksızın bu kitabı satamazsınız, ödünç veremezsiniz, hediye
edemezsiniz ya da bunların dışında herhangi bir nedenle herhangi bir kimseye veremezsiniz.
Arşiv amacıyla bu yayımın bir(1) elektronik kopyasını yapabilirsiniz. Bir(1) izin verilen basılı,
bir(1)de arşiv amaçlı elektronik kopyası dışında; bu yayımın bütün ya da herhangi bir
parçasının yayımcının yazılı izni olmaksızın kopyalayamazsınız.
Eğitim ve öğretim amaçlı kullanım koşulları:
Bu kitabın sınıfta kına ve ya ilgili bir sanat dalının öğretim materyali olarak kullanımı için tekrar
basabilirsiniz. Özel ya da devlet okullarında kullanım için tekrar basabilirsiniz. Bu kitabı halk
kütüphanesine dâhil etmek için tekrar basabilirsiniz.
Bu kitabın tekrar basımlarını kar sağlamak amacıyla satamazsınız. Öğretim programında
öğretim materyali olarak kullanılması dışında bu yayımın tekrar basımlarını satamaz ya da
ödünç veremezsiniz. Telif hakkı beyanatını bu kitabın herhangi bir yerinden çıkaramazsınız.
Bu kitabı herhangi bir şekilde değiştiremezsiniz.
Eğer The Henna Page’in “Nasıl” kitaplarını sınıfınızda ders kitabı olarak, okul ya da halk
kütüphanesinde öğretim amaçlı kullanmak isterseniz lütfen Catherine Cartwright-Jones’u haberdar
edin. The Henna Page’in “Nasıl” kitaplarının okulda ya da kütüphanede öğretim amaçlı kullanım
bildirisini aşağıdaki adrese yollayın:
Catherine Cartwright-Jones,
TapDancing Lizard Publishing
4237 Klein Ave.
Stow, Ohio, 44224

Sertifikalı kına sanatçısı olun:
http://www.icnha.org
Kına işlerinizde her zaman güvenli, doğal kızıl-kahve kına kullanın. Asla para-phenylenediamine
içeren “Siyah Kına” kullanmayın. Para-phenylenediamine hem sanatçıda hem de müşteride ağır
yaralanmalara sebep olabilir.
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“Siyah Kınaya” Güvenilir Alternatif Yol
Geçici siyah dövmeleri, FDA onaylı siyah beden boyası
Haarqus ile yaratın

Çoğu insan SİYAH dövmeye benzer geçici beden sanatını ister. Beden sanatının
birkaç gün dayanmasını ve yıkanınca çıkmamasını isterler. Para-phenylenediamine’i
cilde uygulamak tehlikeli ve yasadışıdır, bu PPDdir, sentetik siyah saç boyası, “Siyah
Kına” adı altında satılan siyah geçici dövme karışımının ana maddesi. “Siyah Kına”
insanlarda ciddi yaralara ve uzun zamanlı sağlık problemlerine yol açar.
Para-phenylenediamine’in beden sanatında yarattığı tehlikelerle ilgili bilgi için
bakınız:
http://www.hennaforhair.com/ppd/ppdreaction/
http://www.hennapage.com/henna/ppd/index.html
Kına güvenlidir ama orta bedende dövmeye benzer kapkara izler yapmazlar. Kınayı
siyah yapmak için eklenecek güvenli HİÇBİR ŞEY yoktur. “Siyah Kına” olarak
adlandırılan hiç bir şey kına DEĞİLDİR. 20 dakikada derinizi simsiyah boyayan şey
kına DEĞİLDİR ve GÜVENLİ DEĞİLDİR.
Harquus, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda geleneksel olarak kullanılan, çeşitli siyah
kozmetik ürünleri için söylenen bir kelimedir. Dayanıklı siyah beden boyaları
nesillerdir, bitki reçineleri ve yağları, karbonize olmuş odun, linyit ve selüloz
karıştırılarak uygulanır. Kimyasal olarak benzer beden boyaları şu anda mevcuttur,
film ve televizyon endüstrisi için geliştirilmişlerdir, sanatçıların rollerinde gerçekten
dövmeye benzer bir şeye ihtiyaçları olduğunda kullanılmaktadır. Birçok rengi vardır.
Bu boyalar FDA onaylıdır. Harquus ve Temptu’nun, ve benzer güvenilir siyah
boyaların, içeriği izopropil alkol, etil alkol, selüloz, selüloz türevi, hint yağı ve renk
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olarak lacivert ve siyahtır. Bu boyalar talk pudrası ile “takım”dır. Bunlar çocuklar
üzerinde bile güvenlidir. Düzgün uygulandığı zaman bu geçici dövmeler GERÇEK
dövmeler gibi görünür. Bedende nereye yapıldığına ve bakımına bağlı olarak 1–5
gün dayanır. Geçici dövmeyi kaldırmak istediğinizde sadece biraz tuvalet ispirtosu ya
da temizleyici alkolle silebilirsiniz.
Harquus ve diğer güvenilir, dayanıklı, siyah beden boyaları için internet kaynakları:
http://www.mehandi.com/
http://www.temptu.com/
http://www.amerikanbodyart.com/

Malzemeler:
1. 0’dan 5’e kadar ölçülerle küçük fırçalar
2. Deriyi hazırlamak ve boyayı oturtmak için talk pudrası ve pamuk topları
3.Fırçayı temizlemek ve hataları düzeltmek için temizleyici alkol
4. Harquus ya da FDA onaylı başka bir boya ve her seferinde bir damla damlatmak
için küçük bir kap
Ucuz fırça kullanmaya çalışmayın! Ucuz fırçalar çizgileri bozar.
Mutlaka talk pudrası kullanın mısır nişastası değil!
Tekila bardakları ya da sake fincanları malzemeleri koymak için oldukça
uygundur!
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Harquus ya da geçici dövme boyalarının uygulama talimatları:
1. Kişinin derisini kozmetik ürünlerden su ve sabunla temizleyin. Eğer kişinin derisi
yağlı ise sıkılaştırıcı tonik ile mümkün olduğu kadar çok yağı temizleyin.
2. Pamuk toplarla talk pudrasını uygulayın ve fazlasını silin. Bu harquusun deride
“tüylenmesini” önleyecektir.
3. Harquus şişesini iyice sallayın. Boyadaki pigmentler şişenin dibine çökecektir ve
pigmentleri dağıtmak için şişeyi her seferinde sallamak ZORUNDASINIZ. Küçük
fincanınıza bir damla dökün. O damlanın buharlaşmasına fırsat verin. Buharlaşmış
damlanın üzerine bir damla daha dökün. İkisini fırçayla karıştırın ve boyamaya
başlayın.
4. Deseni uygulayın. Eğer fırçanız boyadan ağırlaşırsa temizleyici alkolle yıkayın.
Eğer boyanız çok inceyse, küçük fincanınıza bir damla daha damlatıp buharlaştırın.
Eğer boyanız çok kalınsa, temizleyici alkolden yarım damla damlatın.

5. Boyayı uygulamayı bitirdiğinizde, desenlerin üzerine tekrar talk pudrası sürün.
“Talk” pudrası kullandığınızdan emin olun mısır nişastası değil. Bu pudra boyayla
birleşerek dayanıklı, gerçekçi geçici dövme etkisi yaratır.
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6. Talk pudrasını deriye kibarca sürün. Birkaç dakika içinde bütün pudra boya
tarafından emilecektir. Boya su geçirmez olacaktır ama temizleme alkolü ile silinebilir.
Eğer ikinci bir kat boya ve talk pudrası uygularsanız, harquus çok daha dayanıklı olur.
Bitirdiğiniz zaman harquusu talk pudrası ile ovun ve fazlasını silkeleyin.
Banyo yaptıktan sonra ya da parlak görünmeye başladığı zaman Harquusunuzun
üzerine talk pudrası sürerseniz derinizin üzerinde biraz daha uzun kalmasını
sağlayabilirsiniz. Bu işlem harquusunuzun gerçek dövme gibi görünmesini
sağlayacaktır. Geçici dövmenizi çıkarmaya hazır olduğunuzda temizleyici alkolle
ovmanız yeterlidir.
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Özel sonuçlar için harquusunuzu yanardöner parlak tozla kaplayabilirsiniz:

Beden boyasının üzerine sim sürmek yerine, üzerine “ice” ya da “ice gold” Ben Nye
Lumiere tozu sürün (ya da eşit herhangi bir marka). Solgun parlak toz kullanın,
böylece beden boyasına yapışırken derinizi de boyamamış olur. Reçine bazlı
boyanın yüzeyini kuru hissedinceye kadar sürün.
Yukarıdaki desen
Alex Morgan’ın "Ancient Blue Pagan Patterns from Ancient Europe"
adlı kitabından adapte edilmiştir.
www.tapdancinglizard.com ‘da bulabilirsiniz.
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Özel sonuçlar için harquusunuza fırça ile sim sürebilirsiniz:

Harquusunuzu her zamanki gibi uygulayın ve göz kamaştırmak için Swarovski
kristalleri ekleyin
Boyayı sabitlemek için kullanılan talk pudrasının yerine, hafif yapışkan olan
harquusun üzerine fırçayla sim sürün. Çok ince beden simini küçük bir fincana koyun
ve geniş bir fırçayla boyanın üzerinden geçin. Aşağıdaki örnekte Jerome Russell
Pixie Sparkle yanardöner sim, Liquid New Skin ile yapıştırılan Swarovski kristaller ve
mehandi.com’dan alınan harquus ile yapıldı.

Kasede gördüğünüz yanardöner simin kendi rengi yoktur ama oldukça yansıtıcıdır.
Siyah reçine bazlı beden boyasının üzerindeki yanardöner simler yeşil ve mavi olarak
yansımaktadır.
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Yukarıdaki desen
Deepali Deshpande’ın “Glory of Henna” adlı
kitabından adapte edilmiştir.
www.tapdancinglizard.com ‘da bulabilirsiniz

Harquusun üzerine uygulanan sime bir başka örnek:

Cildi temizleyin ve hafifçe talk pudrası sürün. Reçine bazlı beden boyasını fırçayla
derinin üzerine sürün.
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Boya neredeyse kuruduğu zaman mor beden simini harquusun üzerine sürün. Sim
harquusun yüzeyine yapışır ve sağlam, kuru, göz kamaştırıcı bir hal alır ki her
harekette hafifçe parlar. Swarovski kristaller deseni canlandırır.
Yukarıdaki desen
Alex Morgan’ın "Ancient Blue Pagan Patterns from Ancient Europe"
adlı kitabından adapte edilmiştir.
www.tapdancinglizard.com ‘da bulabilirsiniz.
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İki adet adım adım projeler:

İzleyen iki adet adım adım projeler Alex Morgan’ın "Ancient Blue Pagan Patterns
from Ancient Europe" adlı kitabından adapte edilmiştir.
www.tapdancinglizard.com ‘da bulabilirsiniz.
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1. Proje: The Viking Dragon Ship

Adım Adım Yapılışı:
Cildi temizleyin ve hafifçe talk pudrası sürün. Boyamaya başlayın.

Harquus şişesini sallayın. Boyadaki pigmentler şişenin dibine çökecektir ve
pigmentleri dağıtmak için şişeyi her seferinde sallamak ZORUNDASINIZ. Küçük
fincanınıza bir damla dökün. O damlanın buharlaşmasına fırsat verin. Buharlaşmış
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damlanın üzerine bir damla daha dökün. İkisini fırçayla karıştırın ve boyamaya
başlayın.
Deseni uygulayın. Eğer fırçanız boyadan ağırlaşırsa temizleyici alkolle yıkayın. Eğer
boyanız çok inceyse, küçük fincanınıza bir damla daha damlatıp buharlaştırın. Eğer
boyanız çok kalınsa, temizleyici alkolden yarım damla damlatın.
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Boyayı uygulamayı bitirdiğinizde, desenlerin üzerine tekrar talk pudrası sürün. “Talk”
pudrası kullandığınızdan emin olun mısır nişastası değil. Bu pudra boyayla
birleşerek dayanıklı, gerçekçi geçici dövme etkisi yaratır.
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Talk pudrasını deriye kibarca sürün. Birkaç dakika içinde bütün pudra boya
tarafından emilecektir. Boya su geçirmez olacaktır ama temizleme alkolü ile silinebilir.
Geniş alanlardaki harquus eşit olmayabilir ve ikinci bir kat sürmek gerekebilir. Bir tane
kalın bir kat sürmektense ince iki kat sürmek çok daha iyidir. İkinci bir kat boya ve talk
pudrası uygularsanız, harquus çok daha dayanıklı olacaktır.
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Bitirdiğiniz zaman talk pudrasını harquusa iyice yedirin ve fazlasını silin.
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2. Proje: The Swan
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Adım Adım Yapılışı:

Cildi temizleyin ve hafifçe talk pudrası sürün. Boyamaya başlayın.

Harquus şişesini sallayın. Boyadaki pigmentler şişenin dibine çökecektir ve
pigmentleri dağıtmak için şişeyi her seferinde sallamak ZORUNDASINIZ. Küçük
fincanınıza bir damla dökün. O damlanın buharlaşmasına fırsat verin. Buharlaşmış
damlanın üzerine bir damla daha dökün. İkisini fırçayla karıştırın ve boyamaya
başlayın.
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Deseni uygulayın. Eğer fırçanız boyadan ağırlaşırsa temizleyici alkolle yıkayın. Eğer
boyanız çok inceyse, küçük fincanınıza bir damla daha damlatıp buharlaştırın. Eğer
boyanız çok kalınsa, temizleyici alkolden yarım damla damlatın.

Talk pudrasını deriye kibarca sürün. Birkaç dakika içinde bütün pudra boya
tarafından emilecektir. Boya su geçirmez olacaktır ama temizleme alkolü ile silinebilir.
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Geniş alanlardaki harquus eşit olmayabilir ve ikinci bir kat sürmek gerekebilir. Bir tane
kalın bir kat sürmektense ince iki kat sürmek çok daha iyidir. İkinci bir kat boya ve talk
pudrası uygularsanız, harquus çok daha dayanıklı olacaktır.
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Boyayı uygulamayı bitirdiğinizde, desenlerin üzerine tekrar talk pudrası sürün. “Talk”
pudrası kullandığınızdan emin olun mısır nişastası değil. Bu pudra boyayla
birleşerek dayanıklı, gerçekçi geçici dövme etkisi yaratır.

Bitirdiğiniz zaman talk pudrasını harquusa iyice yedirin ve fazlasını silin.
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Mehandi Tapdancing Lizard™ The Henna Page™
http://www.mehandi.com 4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224
330-688-1130 phone 330-688-8803 FAX
Catherine Cartwright-Jones Email: info@mehandi.com
“Denemek istiyorum” Beden Sanatı Örnekleri
Elenmemiş Kına
Fas’tan Yapışkan Kına
Zerdeçal
Salamura Misket Limonu
Beden Sanatı İçin Ancient Blue Crystal Indigo
Örneği
3 Plastik Eldiven
1 Pamuk Eldiven
3 Pasta Süsleme Poşeti
4 Mylar ve/ya da Cellowrap Üçgenleri
Dövme Transfer Kağıdı
3 Şablon
1 Metal Uç
Sitrik Asit
Demirhindi Macunu
2 Kurutulmuş Misket Limonu
Kakule Tohumu
Früktoz
Dekstroz
Pasta süsleme poşeti için 00 metal uç
3 Kına Çiçeği Itırı Örneği
Yukarıdakiler için fazladan kargo ücreti alınmaz
Beden Sanatı Malzemeleri
Ancient Blue Crystal Indigo
Beden Sanatı için 25 g Ancient Blue™ Crystal
Indigo
Beden Sanatı için 50 g Ancient Blue ™ Crystal
Indigo
Beden Sanatı için 100 g Ancient Blue™ Crystal
Indigo
Ancient Blue Crystal Indigo Kit
Ancient Blue ™ Crystal Indigo için 4’lü sanatçı
fırçası seti

Miktar

Fiyat
$1
$1
$1
$1
$3.50
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$3
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$3
$6

$7.50
$12.50
$21.50
$29.95
$8.00

Harquus
Harquus: 15 ml şişe
Harquus için 4’lü sanatçı fırçası seti

$16.00
$8.00

Kına
“Kişisel Zula ” 100g Yemen kına tozu
“Kişisel Zula” 200g Yemen kına tozu
“Kişisel Zula” 300g Yemen kına tozu
“Kişisel Zula” 400g Yemen kına tozu
“Kişisel Zula” 500g Yemen kına tozu
“Kişisel Zula” 100g Jamila kına tozu
“Kişisel Zula” 200g Jamila kına tozu

$8.00
$16.00
$23.00
$30.00
$36.00
$8.00
$16.00

Toplam
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“Kişisel Zula” 300g Jamila kına tozu
“Kişisel Zula” 400g Jamila kına tozu
“Kişisel Zula” 500g Jamila kına tozu
“Kişisel Zula” 100g İran Kınası (Kimia)
“Kişisel Zula” 200g İran Kınası (Kimia)
“Kişisel Zula” 300g Iran Kınası (Kimia)
“Kişisel Zula” 400g Iran Kınası (Kimia)
“Kişisel Zula” 500g Iran Kınası (Kimia)

$23.00
$30.00
$36.00
$9.00
$18.00
$26.00
$33.00
$40.00

“Terps”
Aromaterapi Kalitesinde Saf Esansiyel Yağları
10 ml Cajeput ve Portakal Çiçeği
10 ml Cajeput, Kakule ve Karanfil
10 ml Cajeput, Sardunya ve Karanfil
10 ml Lavanta ve Sedir
10 ml Lavanta, Kakule ve Karanfil
10 ml Lavanta, Sardunya ve Karanfil
10 ml Lavanta ve Defne
10 ml Naiouli
10 ml Naiouli, Kakule ve Karanfil
10 ml Naiouli, Sardunya ve Karanfil
30 ml Tea Tree ve Sedir Ağacı
30 ml Tea Tree, Kakule ve Karanfil
30 ml Tea Tree, Sardunya ve Karanfil
30 ml Tea Tree, Defne ve Karanfil
30 ml Tea Tree, Sedir Ağacı ve Kabe Samanı

$9.00
$9.00
$9.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$7.50
$7.50
$7.50
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00

Yaldızlama Karışımı
1 oz Altın Yaldızlama Karışımı
1 oz Platin Yaldızlama Karışımı
1 oz Safir Yaldızlama Karışımı
1 oz Altın Parıltı Karışımı
1 oz Platin Parıltı Karışımı
3 ‘er adet 1 oz Parıltı Karışımı, Altın, Platin ve
Safir
4 mm Swarovski Taşları
50 Swarovski Pırlanta
50 Swarovski Karışık Renkli Taşlar
50 Swarovski Kuzey Işığı Kristalleri
50 Swarovski Ametist
50 Swarovski Zümrüt
50 Swarovski Turmalin
50 Swarovski Ateş Opal
50 Swarovski Yanardöner Yakut
50 Swarovski Altın
50 Swarovski Yakut
50 Swarovski Safir
50 Swarovski Parlak Mor
100 Swarovski Pırlanta
100 Swarovski Karışık Renkli Taşlar
100 Swarovski Kuzey Işığı Kristalleri
100 Swarovski Ametist
100 Swarovski Zümrüt
100 Swarovski Turmalin
100 Swarovski Ateş Opal
100 Swarovski Yanardöner Yakut
100 Swarovski Altın

$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$23.00

$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
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100 Swarovski Yakut
100Swarovski Safir
100Swarovski Parlak Mor
100 Swarovski Zümrüt

$12.00
$12.00
$12.00
$12.00

Mylar Üçgen ve Külahlar
100 Mylar Hazır Kesilmiş Üçgenler
250 Mylar Hazır Kesilmiş Üçgenler

$20.00
$50.00

Hediyeler
The Hennaed Hand Kurabiye Kesici ve Desen
Kitabı

$16.00

Pamuk Eldivenler
1 Paket Atılabilir Pamuk Eldiven (24 eldiven)
2 Paket Atılabilir Pamuk Eldiven(48 eldiven)

$10.00
$19.00

Plastik Eldiven
1 paket 100’lü Atılabilir Plastik Eldiven
2 paket100’lü Atılabilir Plastik Eldiven

$6.00
$12.00

Pasta Süsleme Poşetleri ve Uçları
50 Şablon (Kına Sanatçıları İçin)
20 Pasta Süsleme Poşeti
200 Pasta Süsleme Poşeti
3 metal Uç (1’er adet 00, 0, 1 boylarında)
6 metal Uç(2şer adet 00, 0, 1 boylarında)

$15.00
$5.00
$20.00
$6.00
$10.00

Kuru-sulu Boya Kalemleri
3 Kuru-sulu Boya Kalemi (kına renginde)
6 Kuru-sulu Boya Kalemi (kına renginde)
3 Kuru-sulu Boya Kalemi (indigo renginde)
6 Kuru-sulu Boya Kalemi (indigo renginde)

$6.00
$12.00
$16.00
$12.00

Eski Kırmızı Taze Dondurulmuş Kına Karışımı
Ekspres Posta, Sadece ABD !
4.5 oz Eski Kırmızı Kına Karışımı $17.50
9 oz Eski Kırmızı Kına Karışımı $35.00
13.5 oz Eski Kırmızı Kına Karışımı $52.00
18 oz Eski Kırmızı Kına Karışımı $68.00
36 oz Eski Kırmızı Kına Karışımı $136, dondurucu
sandıkta yollanır

Ekspres Posta $22.00
Ekspres Posta $22.
Ekspres Posta $22.
Ekspres Posta $22.
Ekspres Posta $32
Ekspres Posta$32

Toptan Satış :
10 Ancient Blue™ Crystal Indigo Kits: $150.00
Ara toplam
Ohio sakinleri % 7 vergi indirimini çıkarsın
ABD siparişleri için eklenecek nakil ücreti:
Nakil Öncelikli Olarak Yapılır

$30’a kadar $4.25
$40’a kadar $5.50
$50’a kadar $7.00
$50’üstüne toplam 15%

Denizaşırı hava postası için eklenecek nakil
ücreti:

$25’a kadar $10.00
$75’a kadar $18.00
$80 üstüne toplam30%

$39.50
$57.00
$74.00
$90.00
$168.00
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Toplam

Ödeme:
Çek ve ya nakit siparişi. Çekleri TapDancing Lizard’a ödenecek şekilde hazırlayın.
Visa ve Master kart kabul edilir.
İsim:
Kredi Kartının Üstündeki İsim:
İmza:
Nakledileceği Yer:

Tarih:
Kredi Kartı Numarası:

Son Kullanma Tarihi:
Telefon Numarası:
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TapDancing Lizard™
http://www.tapdancinglizard.com/
The Henna Page™ Publications
4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224
330-688-1130 phone 330-688-8803 FAX
Catherine Cartwright-Jones Email: info@mehandi.com

Kitaplar

Elektronik

Kağıt
CDRom

Aegean

$15

$15

$16 ciltsiz

Africa: A Spellstone PatternBook
Ancient Blue: Three Book Set
Pagan Patterns from Ancient
Europe
Experimental Techniques in Body
Art
Pattern Templates: A Spellstone
PatternBook
Arabesque
Bejewelled
Bella’s Wildflowers
Dipti Desai
Mehandi Volume One
Dipti Desai
Mehandi Volume Two
Europe: A Spellstone PatternBook
Ganesha’s Henna Garden
Glory of Henna
Henna Patterns for the Aspiring
Artist
Henna, the Joyous Body Art
Henna’s Significance
How to Start Your Own Henna
Business
Id al-Adha
Jewish Patterns from Kurdish Folk
Art: A Spellstone PatternBook
La Belly Luna
Lezard’s First
Magical Mehendi
Menstruation and Henna:
Pollution and Purification
Native American Tribal Patterns
Origin ~1: A Spellstone PatternBook
Origin 2: A Spellstone PatternBook
Rangoli
Sangeet
St. Pancras Henna Pattern Book
Spellstone Tribal~
Contains Tribal parts 1 and 2
A Spellstone PatternBook
Tribal ~ part 1 ~
A Spellstone PatternBook
Tribal ~ part 2 ~ A Spellstone
PatternBook

$15
$20

$15
$20

$20 ciltsiz
$30 Ciltsiz

$15
$15
$15
$15

$15
$15
$15
$15

$25 ciltsiz
$15 ciltsiz
$25 ciltsiz
$25 ciltsiz

$15

$15

$25 ciltsiz

$10
$15
$15
$15

$10
$15
$15
$15

$10 ciltsiz
$20 ciltsiz
$25 ciltsiz
$15 ciltsiz

$10.
$15
$15

$10
$15
$15

$24.95 ciltli
$15 ciltsiz
$15 ciltsiz

$15
$15

$15
$15

$15 ciltsiz
$20 ciltsiz

$15
$15
$15
$15

$15
$15
$15
$15

$25 ciltsiz
$15 ciltsiz
$15 ciltsiz
$20 ciltsiz

$15
$15
$15
$15
$15
$15
-

$15
$15
$15
$15
$15
$15
-

$15 ciltsiz
$18 ciltsiz
$18 ciltsiz
$25 ciltsiz
$25 ciltsiz
$15 ciltsiz
$28.95 ciltli

$15

$15

-

$15

$15

-

Adet

Toplam
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Tulips of Topkapi: A Spellstone
PatternBook
Warrior: A Spellstone PatternBook

$15

$15

$20 ciltsiz

$15

$15

$20 ciltsiz

Ara Toplam
Elektronik Kitaplara Nakliye ücreti
eklemeyin
Ohio sakinleri % 7 vergi indirimini
çıkarsın
ABD siparişleri için eklenecek
nakil ücreti:
Nakil Öncelikli Olarak Yapılır

Denizaşırı hava postası için
eklenecek nakil ücreti:

$30’a kadar $4
$40’a kadar $5
$50’a kadar $6
$50 üzeri
toplam 10%
$30’a kadar 12
$40’akadar$14
$50’a kadar$16
$50 üzeri
toplam 30%

Toplam

Ödeme:
Çek ve ya nakit siparişi. Çekleri TapDancing Lizard’a ödenecek şekilde hazırlayın.
Tarih:
Kredi Kartındaki İsim:
Kredi Kartı Numarası:
Son Kullanma Tarihi:
İmza:
Telefon Numarası:
Nakledileceği Yer:

