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Kun teemme lehteä, alamme layout Kun teemme lehteä, alamme layout 

'tyhjästä' ja lisätä tunnistetta, ”TEST 

layout” in ”blue note” vasemmalla 

puolella tämän toimituksellisen sivun. 

Tämä on luonnollisesti ja vähitellen 

laajuisten muuntuneet omaa lehteä. 

Korvaamme jokainen aiempien 

testikuvia (jotka kaikki dokumentoitu 

meidän Instagram tilille) omalla 

ampumista, stylings ja malleja (usein 

myös uusia kasvoja). Periaatteena on, 

että meillä on varaa vain parasta 

inspiraatioita ja niinpä meidän mennä 

tienestit Vogue, Numero, Harperin 

Bazaar, Elle jne jne syttyä sivuillemme 

eturivin mallien teemme työtä luoda 

täysin omia lehteä.

Joten, jokainen asia on 

työskennellyt tällä tavalla ja 

sen julkaisemiseen {ajoille, 

CFR sivuillamme} kaikki sisältö 

on oma, ja sitten tietenkin, 

leima ”julkaistiin!” Tulee

näkyvät tämän sivun vasemmassa 

reunassa.

Artikkeli tekstit: omaa alusta. 

Tekijänoikeudet: normaali tyyli 

tekijänoikeudet ovat voimassa, CFR 

verkkosivuillamme; muotibloggaajien 

voi Reblog

Kuvien tavallista kuittaukset: meidän 

verkkosivun on erityinen kansio 

bloggaajia mihin kuvat kuhunkin 

kysymykseen voidaan poimia helposti. 

Lahjakas ihmiset, fashionistas, jotka 

haluavat työskennellä kanssamme ota 

yhteyttä Twitterin kautta, ja sen jälkeen 

voimme käyttää sähköpostia, 

SIP-soittamalla, kokoukset jne Olemme 

aina avoimia uusille malleja, kirjailijoita, 

valokuvaajat, stylistit, 

meikkaajat, lavastajat-sekä 

vaatteita tuotemerkkejä, 

mainostajat linjan jne ihmiset 

hengessä innostus ja laadukkaita 

haluavat osallistua erinomaisesti 

tavalla tai toisella. Alkuperäinen 

rahoitus BERLiNiB on mitä voidaan 

parhaiten kutsutaan ”amatööri” 

tasolla, mutta huippu-laitteet, ja 

toivomme, erinomainen maku ja 

koostumus taitoja jne, luomme

erinomaisia tuloksia tässä 

kehyksessä.

Aristo Tacoma

{Valokuvaajana, ja päätoimittaja, IB; ja 

usein myös Stylist}

Merkit pääkirjoitukset: 

toimituksellisesta sisällöstä voi 

sponsoroida muodikas 

tuotemerkkejä, katso Instagram 

yhteystiedot.

Mainokset: sama yhteystiedot 

menetelmiä kuin brändin 

sponsoroivan. Vuonna BERLiNiB, 

mainokset on merkitty 'mainos' tai 

tuotemerkki näkyy niin on selvää.

Kunkin pitoisuus julkaistu BERLiNiB 

lehti on tekijänoikeus Stein Henning 

braten Reusch alias Aristo Tacoman. 

Kaikkien toimijoiden contentcreation 

on nimetty (malleissa on nimetty kuin 

haluavat). Allekirjoittamaton 

materiaali, jonka editori. Jos sinulla 

on kysyttävää mitään täällä julkaistu, 

tai haluavat osallistua, noudata 

@industrialbabes osoitteessa 

Twitter.com kautta sovellus tai PC, ja 

yhden päivän tai kaksi me seurata 

takaisin. Sitten voimme käyttää Direct 

Tekstiviestit sinne helposti. BERLiNiB 

on saatavilla ilmaiseksi aina, laadun 

PDF. Koska ei ole tilausmaksun, 

kutsumme niitä, jotka tuntevat 

kohottamalla sponsoroimaan 

BERLiNiB {valitsi summa ja valuutta 

itse}:

paypal.me/aristotacoma/

Teknologiaan kuuluu Nikon DF Nikkor 

w / VR, KDE Neon, Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org jne jne, ja tietenkin PC 

Android-x86. Kun BERLiNiB 

rahoittamisesta kokonaan kaupallisia 

sopimuksia ja mainoksia, käytämme 

samanlaisia kuvia fontteja kautta 

ostanut lisenssejä.

https://www.paypal.me/aristotacoma/




PARAS 

keväällä '19 

MUOTITRENDIT

avainsanat 

kertovat 

kaiken <>

Yhteenvetona: 

makea CHAOS

Aivan kuten maailman haasteet eivät ole 

yksinkertaisia; kuten poliittinen maisema ei ole 

yksinkertaista; aivan villinä tilkkutäkki ajattelu 

hallitsee maailman diskurssi forums- virtansa 

tietokoneet-ennemmin kuin yksi tai kaksi isoa 

ääntä; aivan kuten ratkaisut täytyy etsiä monia 

ja monipuolinen; niin on myös muodin kevät 

2019 makea tilkkutäkki, mosaiikki, joka on

kaaos, tai moninaisuus impulssien joissa ei ole 

todellista ylitaivutuksen yksinkertainen käsite. 

Silti koska muoti on tarkoitus 

yksinkertaistaa, miten näyttää tyylikkäältä, 

tyylikäs, muodikas, niin sen täytyy olla jotain 

sen sijaan kaiken ja kun se on sekaisin, meillä 

on oikeus valita jotain sen sijaan heijastaa 

kaiken. BERLiNiB poimii jotain käyttäen mitä 

toivomme on hyvä maku. No sitten:

VINOSSA > > >

Huivi & 

MICRO-BAG

Voit turvallisesti langeta tekijät pysyvät ellei 

tökeröä, niin ainakin asymmterical- joka pätee 

huivit ja hameet. Lisää alamittaisia käsilaukku ja 

olet se.

TIUKKA > > >

NYLON 

SHORTSIT

Kutsutaan myös polkupyörän shortsit. Vuonna 

2019 nämä ovat asioita, voit kävellä, ja 

yhdistää, kuten yli-koon.

TIUKKA > > >

VYÖ

Eräänlainen heittää takaisin 1950-luvulle, 

vyötärön ei varsinaisesti pitäisi olla suuria.

> > > 

PLASTKINKY 

JA NEOGOTH

Se on eräänlainen 50 sävyjä aikaa, mutta jossa 

on 2019 kierre. Supermodels näy muovista 

sadomasokismista jäljittelevät vaatteet.

SYMBOLI> > >

ELÄINTEN & 

YMPYRÄT & 

VÄÄRISTYNYT 

RUUTUJEN

Leopard-tulosteet jne Mutta myös erikoinen 

tulosteita: ei aina symmetrinen robotti, kone 

mielessä eikä vain flowerly tyypin symboli. 

Epämääräisesti sekaisin-up neliömäinen ja / tai 

pyöreä tyyppisiä symmetria.

YLI-> > >

SIZE TOP, 

paljaat JALAT

Valtava hameet, paidat, jossa kansiot, sitten 

korkokengät tai saappaat tai asunnoissa, 

mahdollisesti sukat.

> > > TAITETUT 

TEKSTIILIT

Ottaa jotain mustaa ja iso ja käännä se 

Järjettömän monta kertaa itsensä ympäri ja 

ympäri ylävartaloa, saattaa joissakin saappaat, 

ja voit kävellä kadulla eikä kukaan huomaisi: 

tämä on aivan keskustassa mitä tapahtuu, kun 

keväällä 2019.

> > > VÄRI: 

VIOLETISH, 

WHITE, 

mustahkoja, 

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

Että sexily läpinäkyvä asia voidaan työntää tällä 

tavalla, uskalias: näyttää nänni tai kaksi, ja / tai 

näyttää alusvaatteet.



Tulikuuma

VIILEYS

keväällä '19 

Malli: Kristi 

Yanochko 

Kuva: Aristo 

Tacoma 

tuotemerkkejä 

ovat: TKY ja 

rintaliivit 

MED Ermou 

Street

saat 2019 

oikeassa:

yhdistyvät 

itse-

# Tyylikäs Stern 

tietoisuutta ja 

vähän #caring



Huolehtiva?



 Joo! Redhot 

chic:

vahva#vahva

tytöt#vahva

voi hymyillä

#vahva
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Haluatko 

junalla: 

Seitsemän 

Vinkkejä 

valmiiksi 

saamista

Malli: Val Danza

Kuva: Aristo Tacoma



Koulutusta, kun tehdään oikein, on-olkaamme 

rehellisiä kivulias. Kun se on tehty, vaikka, ilo 

on surrealistinen. Kaikilla tasoilla, fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen, hengellinen,

universaali. Getting se tehdään on upea, mutta 

juuri mitä temppuja? Ehkä sinulla ei ole 

ongelmaa saada se tehdään: sinun ei tarvitse 

lukea tätä. Jos, kuten useimmat, eivät saa sitä 

tehdä niin paljon kuin haluat, ehkä jotkut näistä 

vihjeitä toimii sinulle!

[1] Katso 

toimitettava 

ennalta 

symbolinen 

palkinto

Se ei kannata juhlia, että koulutus etenivät 

aikataulussa sellainen dekadentti aterian pilaa 

mitä teit niin hyvin. Kuitenkin: perustaa 

jonkinlainen palkkio-vaikka melko ”symbolinen” 

- aina järkevää. Koulutus voi olla elementtejä 

hauskaa ja ilo jne jne, mutta siellä

on aina hyvä idea suunnitella saada joitakin 

toimintaa tehdään heti, mikä on ainakin lievästi 

miellyttävä. Lisäksi sen pitäisi olla täysin 

erilainen, suuri kontrasti. Se voi olla vain 

muutaman minuutin tämän-tai-että, mutta sen 

on oltava vapaa siinä, ja vaikka ilo on hyvin 

lievä, ilo on oltava selkeä ja todellinen. 

Esimerkkejä voi tehdä itse. Klassinen esimerkki: 

anna itsellesi kolme minuuttia lukea muutaman 

sivun kirjan olet jo ihastunut. Mutta voit helposti 

keksiä mitään useita muita esimerkkejä, kaikki 

tuotteet luokitellaan ”symbolinen” palkitsee siinä 

mielessä me vain pääpiirteittäin.

[2] Muista taika 

kahvia

Joten aiot harjoitella. Aiot käyttää lihaksia. 

Haluat pari asiat järjestykseen.

Ensinnäkin, kuten miellyttävän tyhjään vatsaan 

kuin mahdollista. Kaksi, energisoiva juoma, joka 

menee suoraan lihaksiin ja jolla ei ole 

kysymyksiä siitä. Jotain, joka saa kehosi 

värähtelevät juuri oikealla tavalla. Koulutus 

nakertavat verensokerin ja niin sokerinen 

kahvia ei tule rasvaa, se pikemminkin kasvaa 

hauskaa koulutusta. Ja kahvi ei jätä levoton, 

koska laitat sen hyvään käyttöön: ruumis on 

himo liikettä ja, kahvi-, annat sen halukkuutta 

liikkua.



[3] Weekly 

annosta 

viikoittain 

taukoja

Hanki rytmi harjoitus 

järjestelmään. ”Joka päivä” 

kuulostaa hyvältä teoriassa, ehkä, 

mutta ruumis on tehdä joitakin 

taustatyötä ja on erittäin järkevää 

olla pari päivää viikossa, jossa on 

ehdottomasti mitään 

vakiokoulutusta. Ja tämä johtaa 

meidät:

4 Palauta [4] Reset ] Nollaa 

omatunto joka 

viikko

Sivutuotteena käsittelemään koulutusta kuin 

'viikon paketti' on se, että vaikka kuinka teit 

viime viikolla, viikoittain on uusi; Ei väliä, jos et 

saa harjoitella niin paljon kuin halusitte-on uusi 

viikoksi eteenpäin, ja lähestyä sitä kanssa 

ehdottoman selkeästi, mitä he Zen kutsuu 

”aloittelijan mieli”: viaton menneisyyden tulevan 

viikon alkaa jolla on oma 'omantunnon budjetin', 

ja päättyy siihen.

[5] 

Romantisoida 

koulutusta 

asu

Se on vakiintunut totuus, jotka erottavat 

vaatteita koulutusta, jollaisia joka miellyttää 

syvästi teille, on valtava motivaatio tekijä. Tämä 

sisältää-ellei se avojaloin muoto Opetus kenkiä 

joka näyttää kaikki hyvin, mutta tuntuu 

erinomainen.











6 Tantrify [4] Reset ] Nollaa 

Koulutuksen jos voit 

Jos koulutus sisältää kipua, miksi ei-kaikkien 

sopivien harkintavalta - tasapainottaa sen 

kanssa ilmeisin ja terveellisin nautintoja? Kun 

se on

mahdollista ja ihmisarvoisen riitä. 

[7] Ja 

tasapainottaa 

koulutus kuuluu

Etsi symmetria, miten olet vaihtelevassa 

koulutukseen. Mikään yksittäinen unvaried 

opetusjoukolla voi olla aivan oikeassa koko 

ajan. Keho viestittää sitä jossain vaiheessa, 

joka tapauksessa. Ajattele tasapainoa ja 

rakentaa

muunnelmat. Kuten monet 

tunnetut psykologisia 

tutkimukset ovat osoittaneet, 

että pelkkä vaihtelu on 

itsessään

motivaatio tekijä.



2019 

Ja aikuinen 

GEN Z:

sukupolvi Zen-

sationally 

TransZendent

Tekstin ja kuvien: Aristo Tacoma

A. 

Uuden 

trendZetters

Uusi trendi-Zetters, syntynyt ole mutta selvästi 

jälkeen vuosituhannen vaihteen ovat adults- 

vielä teini-, mutta aikuisia, jotka voivat laillisesti 

juoda viiniä ja äänten ja jolle käsitteen ”fake 

uutiset” on ensi käden ja ilmeinen; jotka pitävät 

avantgardisti olla käyttämättä dating sovellusta; 

joka tietää, että valtavirtaa, kuin sardiinit, ei 

ehkä aina ole oikeassa; jotka hyvin 

mahdollisesti tietää, mitä se tarkoittaa”

lyhyt”, mutta ei tee sitä jos se voi vahingoittaa 

yrityksen mukana.

B. Theyre 

're 

olevaksi {zelf} 

tietoinen, ehkä

Alkuajoista lähtien modernia tekniikkaa 20 thAlkuajoista lähtien modernia tekniikkaa 20 th

luvulla, monet-muttei all nuorisokulttuurien 

kukoistaneiden miellyttävä ”vapautta epäilystä” 

(ja tietoisuus), jotka johtuvat ”teknologia 

optimismia”. 1950 oli tämä, 1960- ja 1970-luvun 

alussa ei ollut IT- että pikemminkin oli 

ajanjakso, jonka cannabisenthusiastic meditoijat 

muodosti rengas Pentagon ja samalla huutaen 

antiikin sanskritin ääni ”AUM”, toivoi tuoda 

Pentagon tilaan levitaatio. Sitten tech.opt. 

asettaa uudelleen ja tuhosi suurimman osan 

Woodstock viljelmistä. Vaappuvalla tavalla se 

meni hieman pois muodista 1990 ja sitten 

tech.opt. runtelema maailma asti tulemista iän 

y-sukupolvi. Gen Z ihmiset eivät ole 

vakuuttuneita ole ego eikä valtavirran uutiset 

ovat oikeassa, ja käyttää tech myös torjua 

tech-suuntauksia.



C. Zeneration 

meditaatio

Jotkut upouusi kukkia ihmiskunnan 

epäilemättä heittää syrjään käsite 

”meditaatio”, kuten hölynpölyä. 

Yl Z on kaikki monimuotoisuutta, ja, 

minkä lisäksi, jokainen sukupolvi on 

merkittävä miniorities poikkeavan 

enemmistö.

Sanottuani niin paljon, että on 

mahdotonta epäillä paljon selfcenteredness 

että maailman-

ja sen teknologinen valtavirrois-ilman tätä myös 

johtaa intoa radikaaleja vaihtoehtoja. Meditaatio 

on tavallaan, vahvin lausunto tietoisuus 

mahdollista: se on omistettu tietoisuuden tai, 

kuten jotkut Intian Gurut halunnut sanoa sitä 

vuonna 1960, on ”vaivatonta tietoisuutta”. Silti 

Gen Z on oltava luova noin symboleista tämän: 

flower power tunnukset 1960 ovat edelleen 

kypsiä ja mielekäs, mutta ne ovat liian käytetty 

ja saattaa jopa merkitä kiehtoo kaiken retro ja 

musiikin 1970-luvun kanssa viljely- sisäisen 

hiljaisuuden.

D. Deliciouzly 

Zensational

On kuitenkin selvää,-huolimatta siitä joidenkin 

hysteerinen muunnelmia myös Gen Z ruokkia-, 

että teknologisesti suhteellisen vapaa 

kaupungeissa, ei 1970-luvulta lähtien on ollut 

yhtä suuri juhla aistillinen yli sukupuolta 

vapauden. Ja tämä ei ole vähiten kiitos miten 

2019 toivottaa Gen Z kansalaisille asettamaan 

terävä jälkiä maailmaa.



TNS

BERLiNiB s 're 

Totta

nonsense §

Teksti ja kuva: Aristo Tacoma

On sovellus 

löytää partakone

On vahva taipumus kaikissa moderneissa 

yhteiskunnissa käyttää kylpysuola kylvyssä 

sellaisia, että ei vain tuota kuplia, mutta myös 

antaa kauniin värin kylpyammeeseen veteen. 

On kuitenkin olemassa toinen suuntaus, joka ei 

ole aivan sopusoinnussa tämän kanssa. 

Huolimatta suosio Brazillian Wax menetelmiä, 

yhä suurempi osa naispuolisesta 

aikuisväestöstä on käytössä myös partateriä. 

Kun tämä yhdistetään edellä kupla-ja-väri 

tuottavan menetelmän, ja partahöyliä laitetaan 

veteen, mahdollisuudet ovat suuria, että 

partakoneen katoaa ja on hyödytön ennen 

kylpyamme on tyhjennetty.

Kuten prof. Humphrey Näennäisen klo 

Madland Looniversity ilmaisee sen, ”Koska

käytetään yhteisiä kylpysuola, tunkeutuminen 

näkyvyys pesuveden mukana on lähellä nollaa. 

Yhdessä nyt-intensiivistä käyttöä tyttöjen 

vähäinen partateriä valmistettu kevyestä 

muovista ja vain suikale metallia, on 

todennäköistä, että partateriä yksinkertaisesti 

ole seurattavia voimassaoloaikana kylvyssä. 

Kaikki tämä johtuu täysin tarpeetonta naisen 

halu näytteille kiiltävä jalat.”

Jätämme prof. Näennäisen siellä.

Onneksi on olemassa sovelluksia niille, 

joilla on vaikeuksia paikallistamiseen 

niiden partateriä valtameressä colorized 

kuplia.

Otetaan esimerkiksi, Razor-partnerin 

Star Drone 

sovellus. Tämä on ilmainen sovellus, mutta se 

voidaan käyttää vain yhdessä niiden Star Drone 

Razor Metal -paketti, joka maksaa lähes suuri ja 

niin on vähän yli budjetin useimmille. Surina, 

erittelyn mukaan, ohjataan sovelluksestasi 

lentää kattoon kylpyhuoneen, tekee 

perusteellisen skannaus metallisia sisältöä 

kylpyamme-jopa hieman nauhaksi teräksen 

partateriä tullaan tarkasti havaita aikayksikön . 

Puhelimessa ärjyy ja surina tekee hermostunut 

liikkeen oikeus päälle mahdolliset havainnot 

piilotettu partateriä upottaa oman pesuveden 

mukana.

Jos et vieläkään löydä razor, GPS 

koordinaatit partakone näkyvät rinnalla kartta ja 

ohjeet miten sinne pääsee, näytössä 

puhelimen. 

Hakeville hiljaisempi lähestymistapa-onhan 

drone lentävät sisällä kylpyhuoneessa luo 

äänen, joka vastaa noin viiden raskasmetalli 

konserttia pelaamisen kerran on olemassa 

Razor-partnerin Submarine App murto-osalla 

hinnasta. Tämä on metallinilmaisin siististi 

asennettu kylpyamme sopiva sukellusvene 

laite. Sukellusvene on pinnalla tällä hetkellä se 

on sijoitettu partakoneen, ja partakoneen olisi 

löytynyt

välittömästi sen alapuolella, ellei ole 

voimakkaita virtauksia teidän 

kylpyamme.

Hakeville hieman luonnollinen 

lähestymistapa, vähemmän riippuvainen muun 

muassa puhelimen sovellukset, International 

Federation of Divers on omat melko edullinen 

ratkaisu: kylpyamme ystävällinen RazorSeeking 

Sukeltajan Kit, jossa on pieni hapen pullo, 

maski, ja voimakas vedenalainen laser 

flash-valo tehty erityisesti torjumaan haasteisiin 

suositun käytön colorised kylpysuola yhdessä 

partateriä. Tämän laitteen kanssa, ja joitakin 

yksinkertaisia uima liikkeitä (kansio on mukana 

kit), sinun pitäisi pian helposti pystyä 

paikantamaan mitään partakoneen vaikka 

kuinka monta kuplia sinulla on kylvyssä.



ennen ja 

jälkeen 

meikkiä

Miten ajatella meikkiä? 

Miten selvittää tyylikäs 

tapa käyttää meikkiä 

taitoja? Ja miten lisätä 

niitä taitoja? 4 

yksinkertainen vihjeitä

Elmayahh saa meikit 

varten BERLiNiB 2019 

/ B kansi 

toimituksellisen 

Malli: Elmayahh Insta @elmayahh 

Mua: Myrto Departez, Insta 

@myrto_departez

Kuva: Aristo Tacoma

Cafe Sijainti: 7 kertaa, Psiri, Athens 

Studio Toimipaikat: STUDIO P56, 

Ateena, Insta @ studio.p56

Nykymuotimerkeillä tässä 

toimituksellisen:

Vaatteet ja korkokengät TATU BY 
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eläinten tulosta saappaat 

Stradivarius, Insta @stradivarius

Seuraava sivu: tupakkapussi 

mennessä pussia SIMONA, 

Insta @dakovasimona





1 sarja#vahva

the

tavoitteitasi

Tämä on selvää, mutta katsotaanpa 

selventää, mitä se: Ellet halua tehdä 

kohta - että olet meikki-taiteilija, joka 

voi roiskua kultaa tai jotain kasvot ja 

tehdä siitä ulos oikealle - haluat 

meikkiä parantaa mitä luonnonkauniin 

noin kasvot, niin että siitä katsomalla 

kasvot, Wowfactor on siellä. Se ei 

ole, että ihmiset ovat menossa 

katsomaan meikkiä (elleivät ne ole 

ammattilaisia). Ne tulevat katsomaan 

kasvoihin. teidän

make-up, kun se onnistuu, ei ole olemassa - 

mutta hänen kasvonsa on vain hiton upea.





# 2: Mieti mitä 

värejä sinulla jo 

on

Värein sovelletaan osana oman meikin tulee 

vaikuttamaan läsnäolon värien sinulla jo on, 

luonnollisesti. Chief tavalla tämä tapahtuu 

kautta samankaltaisuuteen kannattaa soveltaa 

sakon sana ”resonanssi” siihen. Esimerkiksi 

tällainen ja tällainen silmäsuojia, voisi sanoa, 

”resonoi” omalla silmien väriä (tai silmien värit, 

tarkemmin sanottuna).

Kun iho on ruskettunut, sinulla on toinen väri 

siellä, että haluat ehkä 

painottaa; Aivan kuten on olemassa värejä noin 

iho et halua korostaa. Kaikki tämä pitäisi pelata 

osaksi henkistä valmiutta meikkiä.



# 3: ..ja valot 

missä olet

're 

lähdössä

Jos voisit ohjata valoja mistä olet 

lähdössä-millaiset ne ovat, mitä kulmat he 

tulevat, jne jne, sinun ei tarvitse tehdä paljon 

meikkiä. Se olisi sama kuin jotkut enemmän 

keskittynyt muotoja valokuva istuntoja, jossa 

valokuvaaja voi perustaa valot jotta voidaan 

maksimoida sitä ja tätä ominaisuutta ja luoda 

luonnollista varjoa korostaa oman alahuuli ja 

kaikenlaisia tuollaista.



# 4: Ja: Kun 

youve 

're 

aika, tee 

luonnoksia

Meikki, tavallaan on piirsi kasvot päälle kasvot. 

Oikea? Mitä enemmän olet pelannut kovalla vs. 

pehmeä kulmakarvat ja kaikenlaisia asioita, 

kuten että kynää ja paperia, tai tietokoneen 

vastaava, sitä enemmän selfassuredness 

joudut soveltamisessa juuri oikea määrä 

meikkiä. Saatat jo hallittava luonnosteluun. Jos 

näin on, hieno! Jos ei, tässä tapa edetä 

asiassa: ostaa niin monta tyhjää arkkia 

papereita kuin voit jatkaa, ja on nippu sininen 

kynät ja noutaa kuva joku klassisesti 

houkutteleva kasvot yksinkertaisia, elegantteja 

piirteitä, ei koskaan mielessä aika vaihe tai 

ihonvärin tai mitään. Vihje on päästä esanssit, 

käyttäen kasvot tiedät jo hyvin. Sano, Brigitte 

Bardot. Sitten kokeilla kuinka muutaman rivin 

voit laittaa paperille saada maksimaalista 

tunteen, että on houkutteleva kasvot. Clues: 

symmetria-vasen / oikea ja pystysuunnassa. 

Vain ääriviivat toisella puolella nenän, - joskus 

aavistuksen nenä riittää. Laita varjon alle 

alahuuli. Olkoon silmissä olla kaukana 

toisistaan. Anna oppilaiden olla suuri, mutta 

varmasti siellä heijastaa hieman valoa 

niihin-sanovat, kuohuviini neliö. Älä liioitella 

asioita, jotka voivat vaikeuttaa piirustuksen. Älä 

vaivaudu piirustus korvat alussa, anna hiukset 

virtaus korville. Heitä ensimmäinen viisisataa 

piirustuksia. Sitten pitää paras kaksi tai kolme; 

ja parantaa viikko viikolta. anna hiukset virtaus 

korville. Heitä ensimmäinen viisisataa 

piirustuksia. Sitten pitää paras kaksi tai kolme; 

ja parantaa viikko viikolta. anna hiukset virtaus 

korville. Heitä ensimmäinen viisisataa 

piirustuksia. Sitten pitää paras kaksi tai kolme; 

ja parantaa viikko viikolta.



Terveyden 

hyväksi 

ottaa 

hauskaa

Tai, joka on 

Sanaton etsintä 

käsite 

kauneuden

Malli: Teuta Pereira

Kuva: Aristo Tacoma

Merkki pikkusikarien käytetyn valokuvan 

on Kuubasta; valmistettu puhtaasta 

tupakan









Stailata 

Gait

Etsintä makea 

jokapäiväisiä 

haasteita: Koska 

tunne nojalla 

MITEN Kävelet, 

toisin sanoen: 

saada muodikas 

kävelyä

Malli: Natasia Kinia Kuva: 

Aristo Tacoma



s treets ovat s treets ovat 

asioita sekuntia: 

sekuntia aikaa 

tehdä 

vaikutelma: jotkut 

eivät sitä 

pukeutumalla: 

jotkut tekevät sen 

yleensä {yleensä 

paljon 

suuremmalla 

vaikutusten } mukaan 

minimalismi: 

yksinkertaisuus: 

ja 

ajattelu tanssi



Kun teet 

ruokavalio 

toiseen

{yleensä 

kuuluisa 

lain 

soveltamiseen, 

joka joskus 

vähemmän on 

enemmän: kun 

} mukaan 

treenaat: kun 

rakastella: 

Fashionista 

Street Style 

kävelijä pitää 

nämä asiat 

huomioon ottaen, 

miten he 

kävelevät 

jälkeenpäin



{ ”Hyvä 

kaupunki”: 

paikka, jossa 

ystäville kävelee 

käsitellään 

absurdi 

kunnioitusta he 

ansaitsevat.}
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