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Lepota je več kot sledenje 
modnim trendom. Zame so 
to čista koža, zdravi lasje, 
ravno prav sijoč dekolte in 
privzdignjeni kotički ustnic. 
So iskrive oči, polne življenja, 
in od zadovoljstva napihnjena 
rožnata lička. Lepotne 
vsebine pripravljam že od 
prve izdaje slovenskega 
Cosma in v teh 12 letih 
ustvarjanja sem imela 
možnost preizkusiti nešteto 
dolgoobstojnih šmink, seksi 

dišav, čudežnih maskar in inovativnih postopkov, 
predvsem pa povedati svoje mnenje o njih in predajati 
lepotno znanje. V tem res uživam, zato bom, čeprav 
bom šminke kmalu zamenjala za dude, še naprej 
spremljala in preizkušala vse novosti ter iskala takšne, h 
katerim se bom vedno vračala. Tu je prvih deset, katera 
je moja npr. moja najljubša maskara, pa preveri na 
mojem blogu beautyfullblog.si. 

 KAJ JE  
 VŠEČ NIKI 

Deset  
za začet’

COSMO PLEN

Dodatne infor ma ci je na str. 132

Kupujem ličila, ki 
jih lahko 

uporabim za vsak 
dan ali kot 

profesionalne 
pripomočke.

Močno 
prekrivni 
puder
Vichy 
Dermablend 

Senčila 
trendnih 
barv
Odlična so 
Chanel.

SOS-
REŠITELJI

Težave? Tem 
lepotnim izumom 

podeljujem 
posebno priznanje.

‘Žavba’ za vse 
težave
Krema Elizabeth 
Arden Eight 
Hour Cream 
Skin Protectant 

LEPOTNI REPETE
Lepotila so namenjena tudi 

razvajanju. 

Dišavne novosti
L'Occitane so 
senzorično 
doživetje.

Samoporjavitev
Popoln ten dobim 
v salonu www.
alexhairbodyline.si.

Urejeni nohti
Obožujem CND 
Shellac manikiro. 

Najboljša intenzivna nega las 
je pri Mashi v frizerskem 

salonu M&S Hair.

Ljubim umetne trepalnice, 
zato redno dopolnjujem svojo 
zbirko. Zanimive najdem v 
erotični trgovini Beate Uhse.

Osvežilne 
cvetne vodice
Melvita Cvetna 
vodica vrtnice

NAJBOLJŠE 
ZA KOŽO

Z grozo se 
spominjam časov, 
ko je bila moja polt 

izsušena in 
mozoljasta hkrati. V 

ravnovesje so jo 
spravili ti izdelki.Čistilna rutina

Čistilni gel in 
losjon Clinique 
3-Step

http://www.beautifullblog.com

