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Kako nanašamo
kovinska senčila

Ker so letošnji trend, se boste z njimi zagotovo
srečali vsaj v prazničnem času. Pogumno jih
uporabite, saj so enostavna za nanos in
mešanje, poživijo pa prav vsako ličenje. Pri
nanosu upoštevajte le:

Jih že poznate? Lani me je Lush obdaril z
dišečimi, živobarvnimi ‘klobasa’ kopelmi, ki
jih kot plastelin oblikuješ v želene oblike.
Skupaj z Amaljo sva se večkrat zabavali in
kar z modelčki za piškote ustvarili pujske,
smrečice, lunice in druge ljubke kopeli, ki
sva jih potem podarili kot novoletna darila.
Nekaj sva jih seveda obdržali zase in jih vse
leto uporabljali v kopeli, kot milo za roke,
dišavo za perilo in celo pralni prašek. Zato
bova tudi letos izbrali vsaj njeni najljubši,
rožnato in rdečo, ter najnovejšo zlato
‘klobaso’ Lush Fun. Cena: 8,95 € 200 g

klasično, ki dovoljuje nanos z mokrim aplikatorjem: Chanel Les 4 Ombre.

Na http://
beautyfull
blog.si
odkrijte se
dem
najboljših
rdečih
šmink, ki
se podajo
prav vsem
.

Za vegane, nosečnice in
modne obsedenke.
Laki za nohte Zoya slovijo kot neškodljivi, prijazni do človeka
in okolja, saj ne vsebujejo škodljivih kemikalij: toluena, kafre,
formaldehida, formaldehidne smole in ftalatov (DBP). A meni
so všeč tudi zato, ker so kar dobro obstojni in ker med njimi
vedno najdem odtenek, kot sem si ga zamislila. Še več, izbor
barv je tako pester, da se kar težko odločim za nakup le ene. V
zadnji kolekciji Cashmeres & Satines me mikata zlati nadlak
(odtenek Maria - Luisa) in ne- navaden rdečevijoličasti lak
(odtenek
Mason). Cena:
12,43 € kos
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Pripravila: Nika veger, fotografije: promocijski material

kremno, ki ne leze v gube: Shiseido Shimmering Cream Eye Color,

In to kar za vas. Privoščite si čudovito
certificirano organsko suho olje
Melvita L’Or, izjemno zlato olje z
bleščicami, ki je v novi različici
obogateno z zlatimi bleščicami. Tako
vsebuje najžlahtnejša olja v vseh
odtenkih zlata (rumeno arganovo,
kendi in inca inchi olje, rdeče olje
buriti in belo olje pracaxi) za nego in
odišavljanje kože ter las, zlate bleščice
pa za glamurozen lesk. Olje se res hitro
vpije in božansko diši. Cena: 39,70 €

ki jih oblikujete
kot plastelin

- za večerno ličenje oči zasenčite s tremi
barvami, npr. zlato, rjavo in črno, ter ustvarite
videz zadimljenega ličenja. Vendar bodite
pazljive pri izbiri senčil, uporabljajte kremna
ali takšna, ki jih lahko nanašate z mokrim
aplikatorjem. Tako boste preprečili, da bi vam
kovinski prah ‘umazal’ lička ali spodnjo veko.
Kvalitena senčila s kovinskim leskom:

Super darilo

Kopeli,

- letos lahko poleg klasičnih kovinskih barv
(bronaste, srebrne in zlate) tudi za dnevno
ličenje uporabite živahne in bolj vpadljive tone,
npr. modrega ali vijoličnega. Vendar pri tem ne
uporabite črtala, nepoudarjene lahko ostanejo
celo trepalnice;

Harmonija narave
za lepoto obraza

Na testu:

Nivea In-Shower

nega za telo
Prvič sem jo preizkusila že spomladi, ob svetovnem
lansiranju v Londonu, na katero me je povabila Nivea. Če
sem iskrena, sem se takrat spraševala, čemu potrebujem
balzam za telo, ki ga moraš še splakniti s kože. A kasneje
je močno izsušena koža na nosečniškem trebuščku
zahtevala izdatnejšo nego, zato sem preizkusila še to
alternativo. In ugotovila, da je negovalni izdelek, ki ga
naneseš v kadi, res praktična zadeva. V hladnejšem delu
leta se namreč nerada, potem ko sem se že obrisala z
brisačo, še enkrat ‘hladim’ z mazanjem vlažilne nege in
potem še čakam, da se le-ta vpije. To mleko pa enostavno
naneseš po splakovanju mila, torej v še topli kadi. Nato ga
splakneš s toplo vodo, se obrišeš z brisačo in se takoj
oblečeš. Priporočam modro različico, ki je bolj negovalna
in ima lepši, značilno Nivein vonj. Cena: 6,20 € 400 ml
Vse navedene cene so priporočene in zato zgolj za informacijo.

Dragoceno bogastvo naravnih učinkovin organske
pridelave je razkošje, ki ga lahko privoščite svoji
koži vsak dan.
-

Za nego in čiščenje obraza.
Z naravnimi učinkovinami organske pridelave.
Brez parabenov, mineralnih olj in silikonov.
Z več kot 95 % učinkovin naravnega izvora.
Dermatološko testirano.

www.greenline.si
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www.facebook.com/green.line.kozmetika

