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เมื่อเราทำนิตยสาร เราจะเริ่มต้นรูปแบบ เมื่อเราทำนิตยสาร เราจะเริ่มต้นรูปแบบ 

'จากรอยขีดข่วนและเพิ่มแท็ก“ทดสอบของรูปแบบ” 

ใน“บันทึกสีฟ้า” 

ที่ด้านซ้ายของหน้าบทบรรณาธิการนี้ 

นี่คือธรรมชาติและค่อยๆทรานส์กลายพันธุ์เป็นนิตยสารของเราเอง 

เราเปลี่ยนทุกอย่างใดอย่างหนึ่งของภาพก่อนหน้านี้การทดสอบ 

(ซึ่งมีเอกสารทั้งหมดในบัญชี Instagram 

ของเรา) 

ด้วยการยิงของเราเองสไตล์และรูปแบบ 

(ค่อนข้างบ่อยยังใบหน้าใหม่) 

หลักการคือการที่เราสามารถจ่ายเฉพาะที่ดีที่สุดของแรงบันดาลใจและเพื่อให้เราไปสำหรับ 

pickings ของ Vogue, Numero, 

ฮาร์เปอร์บาซาร์ Elle ฯลฯ ฯลฯ 

ที่จะสว่างขึ้นหน้าเว็บของเรามีรูปแบบแถวหน้าในขณะที่เราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างนิตยสารของเราเอง

ดังนั้นปัญหาที่แต่ละคนจะทำงานในลักษณะนี้และในเวลาที่ตีพิมพ์ 

{สำหรับครั้ง CFR 

เว็บไซต์ของเรา} 

เนื้อหาทั้งหมดเป็นของเราเองแล้วแน่นอนแสตมป์“เผยแพร่” 

จะ

ปรากฏบนด้านซ้ายของหน้านี้

ตำราบทความของเราเองจากจุดเริ่มต้น 

ลิขสิทธิ์: แบบปกติของลิขสิทธิ์การสั่ง CFR 

เว็บไซต์ของเรา; แฟชั่นบล็อกเกอร์สามารถ 

reblog

ภาพด้วยกิตติกรรมประกาศปกติ: 

บนหน้าเว็บของเรามีความเป็นโฟลเดอร์พิเศษสำหรับการเขียนบล็อกที่มีภาพสำหรับแต่ละปัญหาสามารถหยิบออกมาได้อย่างง่ายดาย 

คนที่มีความสามารถพิเศษ, 

แฟชั่นที่มีความประสงค์จะทำงานกับเราโปรดติดต่อเราผ่านทาง 

Twitter และหลังจากที่เราสามารถใช้อีเมล 

SIP-พูดโทรศัพท์การประชุม ฯลฯ 

เรามักจะเปิดให้รถรุ่นใหม่, นักเขียน, 

ช่างภาพสไตลิสศิลปินแต่งหน้าชุดนักออกแบบเช่นเดียวกับแบรนด์เสื้อผ้าลงโฆษณา 

etc- 

คนที่อยู่ในจิตวิญญาณของความกระตือรือร้นและมีคุณภาพต้องการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมในหรืออีกวิธีหนึ่ง 

การจัดหาเงินทุนเริ่มต้นของ BERLiNiB 

เป็นสิ่งที่ได้ดีที่สุดจะเรียกว่า“มือสมัครเล่น” 

ระดับ 

แต่ด้วยอุปกรณ์ชั้นนำและเราหวังว่ารสชาติที่ดีเยี่ยมและทักษะองค์ประกอบอื่น 

ๆ ที่เราสร้าง

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในกรอบนี้

Aristo ทาโคมา

{ช่างภาพในและบรรณาธิการของอิบนั้น 

และก็มักจะสไตลิส}

แบรนด์ในบทบรรณาธิการ: 

เนื้อหาของกองบรรณาธิการสามารถได้รับการสนับสนุนโดยแบรนด์แฟชั่นดู 

Instagram 

ของเราสำหรับข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ

โฆษณา: 

วิธีการติดต่อเช่นเดียวกับการสนับสนุนแบรนด์ 

ใน BERLiNiB 

โฆษณามีการทำเครื่องหมาย 'โฆษณา' 

หรือชื่อแบรนด์ก็แสดงให้เห็นดังนั้นจึงเป็นที่เห็นได้ชัด

เนื้อหาของแต่ละนิตยสาร BERLiNiB 

ตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์สไตน์เฮนนิ่ง Braten 

Reusch นามแฝง Aristo ทาโคมา 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ 

contentcreation 

(รุ่นที่มีชื่อตามที่พวกเขาต้องการ) 

วัสดุที่ไม่ได้ลงนามโดยบรรณาธิการ 

หากคุณมีคำถามใด ๆ 

เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ที่นี่หรือต้องการมีส่วนร่วมโปรดปฏิบัติตาม 

@industrialbabes ที่ Twitter.com 

ผ่านทาง app 

หรือผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์และภายในวันหรือสองวันเราทำตามกลับ 

แล้วเราสามารถใช้การส่งข้อความโดยตรงมีได้อย่างง่ายดาย 

BERLiNiB สามารถใช้ได้ฟรีเสมอเป็น 

PDF คุณภาพ 

เนื่องจากไม่มีค่าสมัครเราขอเชิญผู้ที่รู้สึก 

uplifted ที่จะสนับสนุน BERLiNiB 

{เลือกผลรวมและสกุลเงินตัวเอง}:

paypal.me/aristotacoma/

เทคโนโลยีรวมถึง Nikon Df, Nikkor w / 

VR, KDE นีออน Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org ฯลฯ ฯลฯ และแน่นอนพีซี 

Android 86 แพลตฟอร์ม เมื่อ BERLiNiB 

เป็นทุนอย่างเต็มที่โดยการทำสัญญาในเชิงพาณิชย์และโฆษณาเราจะใช้แบบอักษรค่าภาคหลวงที่คล้ายกันผ่านใบอนุญาตซื้อ

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




ที่ดีที่สุดของฤดูใบไม้ผลิ 

'19 

เทรนด์แฟชั่น

คำหลักที่บอกว่าทั้งหมด 

<>

สรุป: CHAOS 

SWEET

เช่นเดียวกับความท้าทายของโลกไม่ได้ง่าย 

เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ทางการเมืองไม่ง่าย; 

เช่นเดียวกับการเย็บปะติดปะต่อกันป่าของความคิดครอบงำวาทกรรมของโลก 

forums- 

ขับเคลื่อนโดยคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งหรือสองเสียงใหญ่ 

เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาที่เราต้องแสวงหาเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย; 

จึงยังเป็นแฟชั่นฤดูใบไม้ผลิ 2019 

การเย็บปะติดปะต่อกันหวานกระเบื้องโมเสคเป็น

ความวุ่นวายหรือความหลากหลายของแรงกระตุ้นในการที่ไม่มีความจริงในช่วงโค้งแนวคิดที่เรียบง่าย 

แต่ตั้งแต่แฟชั่นควรจะลดความซับซ้อนของวิธีการที่จะดูทันสมัยเก๋ไก๋ทันสมัยแล้วมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าทุกอย่างและเมื่อมันเป็นระเบียบเรามีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ออกมาแทนที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงมันทั้งหมด 

BERLiNiB 

หยิบออกบางสิ่งบางอย่างโดยใช้สิ่งที่เราหวังเป็นรสชาติที่ดี 

ดีละถ้าอย่างนั้น:

เบ้ > > >

ผ้าพันคอและ 

MICRO-BAG

คุณสามารถผ่อนคลายไปกับสิ่งที่เป็นอยู่หากไม่เลอะเทอะแล้วอย่างน้อย 

asymmterical- 

ที่เป็นจริงสำหรับผ้าพันคอและกระโปรง 

เพิ่มกระเป๋าถือภายใต้ขนาดและคุณมัน

แน่น > > >

กางเกงขาสั้นผ้าไนล่อน

นอกจากนี้ยังเรียกว่ากางเกงขาสั้นจักรยาน ใน 2019 

เหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถเดินไปด้วยและรวมกับเช่นเกินขนาด

แน่น > > >

BELT

การเรียงลำดับของการโยนกลับไปที่ 1950 

รอบเอวไม่ควรว่าจะมีขนาดใหญ่

> > > 

PLASTKINKY 

และ 

NEOGOTH

มันเป็นชนิดของเวลา 50 เฉดสี แต่มี 2,019 บิด 

นางแสดงขึ้นในเสื้อผ้า BDSM 

แรงบันดาลใจจากพลาสติก

สัญลักษณ์> > >

ของสัตว์และรอยและสี่เหลี่ยมเบ้

เสือดาวพิมพ์ ฯลฯ แต่ยังพิมพ์แปลก: 

ไม่เคยสมมาตรในหุ่นยนต์เครื่องความรู้สึกหรือเพียงชนิด 

flowerly สัญลักษณ์ รางสี่เหลี่ยมและ / 

หรือชนิดกลมสมมาตร messed ขึ้น

เกิน-> > >

TOP 

ขนาดขาเปลือย

กระโปรงขนาดใหญ่, เสื้อ, 

กับโฟลเดอร์แล้วรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าหรือรองเท้าส้นเตี้ยอาจจะเป็นถุงน่อง

> > > สิ่งทอพับ

นำสิ่งที่เป็นสีดำและมีขนาดใหญ่และพับหลายอย่างบ้าคลั่งครั้งรอบตัวเองและรอบ 

ๆ 

บนร่างกายของคุณใส่รองเท้าบางและคุณสามารถเดินเล่นบนถนนและจะไม่มีใครค้างคาวเปลือกตา: 

นี่คือในใจกลางของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น 

สำหรับฤดูใบไม้ผลิ 2019

> > > สี: 

VIOLETISH, 

สีขาว, สีดำ, 

GREENBLUEISH 

และ 

TRANSPARENTISH

สิ่งที่โปร่งใส sexily 

สามารถผลักวิธีนี้สำหรับความกล้าหาญที่จะแสดงให้เห็นหัวนมหรือสองและ 

/ หรือเพื่อแสดงเสื้อผ้าชั้นในของคุณ



ร้อนจัด

ความเย็น

ฤดูใบไม้ผลิ '19 
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// กับ:

เปลวไฟ, ส้นเท้า, 

เฉดสี .. 















สีแดงร้อนรองเท้าส้นเข็มเย็น 

/// 

จะทำสำหรับการเต้นรำ 

/// กึ่งเปลือย ///











คุณอยากจะลอง 

TRAIN: 

เจ็ดเคล็ดลับสำหรับการได้รับมันทำ

รุ่น: Val Danza

Photo: Aristo ทาโคมา



การฝึกอบรมเมื่อทำถูกต้องเป็น-ขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาเจ็บปวด 

เมื่อมันได้รับการทำ แต่ความสุขคือเซอร์เรียล 

ในทุกระดับร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณ

สากล. ได้รับมันกระทำเป็นที่งดงาม 

แต่เพียงสิ่งที่เป็นเทคนิคหรือไม่ 

บางทีคุณอาจจะได้ไม่มีปัญหารับมันกระทำ: 

แล้วคุณจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ 

หากคุณต้องการส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับมันทำมากที่สุดเท่าที่คุณต้องการอาจจะบางส่วนของคำแนะนำเหล่านี้จะทำงานให้คุณ!

[1] ดู 

ส่งต่อไปยังรางวัลสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

มันเป็นจุดเฉลิมฉลองไม่ว่าการฝึกอบรมเป็นไปตามตารางเวลาที่มีการจัดเรียงของอาหารที่เสื่อม 

spoils สิ่งที่คุณก็ไม่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม: 

การตั้งค่าชนิดของรางวัลแม้บางอย่างถ้าค่อนข้าง“สัญลักษณ์” 

- มักจะทำให้ความรู้สึก 

การฝึกอบรมอาจจะมีองค์ประกอบของความสนุกและความสุข 

ฯลฯ ฯลฯ แต่มี

เป็นความคิดที่ดีที่จะได้รับการวางแผนที่จะทำกิจกรรมบางอย่างทำถูกต้องหลังจากที่ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างน้อยอย่างอ่อนโยน 

นอกจากนี้ยังควรจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง, 

ความคมชัดที่ดี มันอาจจะเป็นเพียงไม่กี่นาทีนี้หรือว่า 

แต่มันจะต้องมีการพักผ่อนในนั้นและแม้ว่าความสุขคืออ่อนมากมีความสุขจะต้องชัดเจนและเป็นจริง 

ตัวอย่างคุณสามารถทำให้ตัวเอง ตัวอย่างคลาสสิก: 

ให้ตัวเองสามนาทีในการอ่านไม่กี่หน้าในหนังสือที่คุณกำลังหลงอยู่กับ 

แต่คุณสามารถทำขึ้นจำนวนใด ๆ 

เพิ่มเติมตัวอย่างทั้งหมดจัดเป็นผลตอบแทน“สัญลักษณ์” 

ในความรู้สึกเราก็ระบุไว้

[2] 

จำความมหัศจรรย์ของกาแฟ

ดังนั้นคุณเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

คุณกำลังจะไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อ 

คุณต้องการที่สองสิ่งในการสั่งซื้อ

ครั้งแรกที่ท้องเป็นใจที่ว่างเปล่าที่เป็นไปได้ 

สองเครื่องดื่มพลังที่จะไปตรงไปยังกล้ามเนื้อและที่มีปัญหาเกี่ยวกับมันไม่ 

บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สั่นร่างกายของคุณในเวลาเพียงวิธีการที่เหมาะสม 

การฝึกอบรมจะแทะน้ำตาลในเลือดและกาแฟหวานดังนั้นจะไม่กลายเป็นไขมันก็ค่อนข้างจะเพิ่มความสนุกสนานของการฝึกอบรม 

และเครื่องชงกาแฟจะไม่ปล่อยให้คุณกระสับกระส่ายเพราะคุณนำไปใช้งานที่ดี: 

ร่างกายมีความอยากเคลื่อนไหวและโดยกาแฟคุณให้มีความตั้งใจที่จะย้าย



[3] 

ปริมาณสัปดาห์หยุดประจำสัปดาห์

รับจังหวะโครงการออกกำลังกาย 

“ทุกวัน” เสียงดีในทฤษฎีบางที 

แต่ร่างกายมีการทำงานพื้นฐานบางอย่างและมันทำให้รู้สึกดีที่จะมีสองสามวันทุกสัปดาห์ที่มีแน่นอนไม่มีอะไรของการฝึกอบรมมาตรฐาน 

และสิ่งนี้ทำให้เรา:

4 รีเซ็ต [4] รีเซ็ต ] รีเซ็ต 

มโนธรรมในแต่ละสัปดาห์

โดยผลิตภัณฑ์ในการจัดการฝึกอบรมเป็น 

'แพคเกจสัปดาห์' 

คือไม่ว่าคุณดำเนินการสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีในแต่ละสัปดาห์เป็นใหม่; 

ไม่ว่าถ้าคุณไม่ได้รับการฝึกอบรมมากเท่าที่คุณต้องการ-มีสัปดาห์ใหม่ข้างหน้าและเข้าใกล้มันมีความชัดเจนแน่นอนของสิ่งที่พวกเขาในเซนเรียกว่า“การเริ่มต้นของจิตใจ”: 

ผู้บริสุทธิ์จากอดีตที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะเริ่มต้น 

กับตัวเอง 

'มโนธรรมงบประมาณของตนและเสร็จสิ้นกับมัน

[5] 

ชวนแต่งกายการฝึกอบรม

มันเป็นความจริงที่ดีขึ้นว่าเสื้อผ้าที่แยกต่างหากสำหรับการฝึกอบรมของชนิดที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากให้กับคุณเป็นปัจจัยแรงจูงใจยักษ์ 

ซึ่งรวมถึงการ-เว้นแต่จะเป็นรูปแบบของรองเท้าเท้าเปล่าการฝึกอบรมที่มีลักษณะถูกต้องทั้งหมด 

แต่ให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม











6 Tantrify [4] รีเซ็ต ] รีเซ็ต 

การฝึกอบรมถ้าคุณสามารถ 

หากการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดบางทำไมไม่กับดุลยพินิจที่เหมาะสมทั้งหมด 

- 

ความสมดุลของมันออกมาพร้อมกับความสุขที่เห็นได้ชัดที่สุดและมีสุขภาพดีที่สุดของ? 

เมื่อมัน

เป็นไปได้และดีพอ 

[7] และสมดุล 

รูปแบบการฝึกอบรม

ค้นหาสมมาตรในวิธีที่คุณจะแตกต่างกันการฝึกอบรม 

ไม่มีการฝึกอบรมชุดเดียวไม่เปลี่ยนแปลงสามารถขวาอย่างตลอดเวลา 

ร่างกายจะส่งสัญญาณมันในบางจุดแล้ว 

คิดและสร้างความสมดุล

รูปแบบ 

เป็นจำนวนมากการศึกษาทางจิตวิทยาที่รู้จักกันดีได้แสดงให้เห็นความเป็นจริงเพียงของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น

ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ



2019 

และผู้ใหญ่ 

GEN Z:

รุ่น Zen-

sationally 

TransZendent

ข้อความและภาพประกอบ: Aristo 

ทาโคมา

A. 

trendZetters ใหม่

ใหม่แนวโน้ม Zetters เกิดไม่ได้ 

แต่ชัดเจนหลังเปลี่ยนสหัสวรรษที่มี adults- ยังวัยรุ่น 

แต่ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถดื่มไวน์และออกเสียงลงคะแนนและผู้ที่แนวคิดของ“ข่าวปลอม” 

เป็นครั้งแรกที่มือและที่เห็นได้ชัด; ที่คิดว่ามัน 

avantgardist ไม่ใช้แอพพลิเคเดท; 

ใครจะรู้ว่ากระแสหลักเช่นปลาซาร์ดีนอาจจะไม่ถูกต้อง 

ที่ค่อนข้างเป็นไปได้รู้ว่ามันหมายถึง“การ

ระยะสั้น” แต่ไม่ได้ทำมันถ้ามันอาจเป็นอันตรายต่อ 

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

บีทั้ 

'อีกครั้ง 

กลายเป็น {} Zelf 

ตระหนักบางที

ตั้งแต่รุ่งอรุณของเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน 20 THตั้งแต่รุ่งอรุณของเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน 20 TH

ศตวรรษที่หลายคน แต่ไม่ 

all-วัฒนธรรมเยาวชนได้เติบโตใน“เป็นอิสระจากข้อสงสัย” 

ที่น่าพอใจ (และจากการรับรู้) 

อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี” 

มองในแง่ดี” 1950 มีนี้-ปลายทศวรรษที่ 1960 

และต้นปี 1970 

ไม่ได้มีทีที่ค่อนข้างจะเป็นช่วงเวลาที่การทำสมาธิ 

cannabisenthusiastic 

รูปวงแหวนรอบเพนตากอนและในขณะที่สวดมนต์เสียงสันสกฤตโบราณ“AUM” 

หวังว่าจะนำ เพนตากอนในสภาพลอย จากนั้น 

tech.opt 

ตั้งอยู่ในอีกครั้งและถูกทำลายมากที่สุดของวัฒนธรรมที่สต๊อค 

ในทางที่สั่นคลอนมันไปบิตออกจากแฟชั่นในปี 1990 

และจากนั้น tech.opt ทำลายโลกขึ้นจนมาอายุของ 

millenials ที่ ชาว Gen Z 

จะไม่เชื่อว่าค่าอาตมามิได้ข่าวสำคัญมีสิทธิและการใช้เทคโนโลยียังจะตอบโต้แนวโน้มเทคโนโลยีที่



การทำสมาธิซี 

Zeneration

บางส่วนของแบรนด์ดอกไม้ใหม่ของมนุษยชาติไม่มีข้อสงสัยจะโยนกันแนวคิดของ“การทำสมาธิ” 

เป็นเรื่องไร้สาระ 

Gen Z 

คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความหลากหลายและนอกเหนือจากการที่ทุกคนมีรุ่น 

miniorities อย่างมีนัยสำคัญแยกจากคนส่วนใหญ่

ต้องบอกมากที่สุดเท่าที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสงสัยมาก 

selfcenteredness ของโลกที่

และ mainstreams 

โดยไม่มีเทคโนโลยีนี้ยังนำไปสู่ความกระตือรือร้นหาทางเลือกที่รุนแรง 

การทำสมาธิเป็นในทางคำสั่งที่แข็งแกร่งของการรับรู้ที่เป็นไปได้: 

มันเป็นความทุ่มเทให้กับการรับรู้หรือเป็นบางส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียชอบที่จะบอกว่ามันในปี 

1960 เพื่อ“การรับรู้ได้อย่างง่ายดาย” แต่ Gen Z 

มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสัญลักษณ์แห่งนี้มีสัญลักษณ์ดอกไม้อำนาจของปี 

1960 ยังคงสุกและมีความหมาย 

แต่พวกเขามีมากกว่าที่ใช้และเท่าอาจหมายถึงความหลงใหลกับทุกสิ่งย้อนยุคและมีการแสดงดนตรีของปี 

1970 เช่นเดียวกับ เพาะปลูกของความเงียบภายใน

D. Deliciouzly 

Zensational

แต่มันเป็นที่ชัดเจนแม้จะมีข้อเท็จจริงบางส่วนของรูปแบบตีโพยตีพายที่ยัง 

Gen Z 

ป้อนเข้าสู่ที่ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเมืองค่อนข้างฟรีที่ไม่ได้ตั้งแต่ปี 

1970 

ได้มีการเฉลิมฉลองมากที่สุดเท่าของราคะเสรีภาพเกินเพศ 

และนี่คือไม่ได้อยู่ในน้อยขอบคุณวิธี 2019 ต้อนรับ 

Gen Z 

ในฐานะประชาชนเกี่ยวกับการตั้งเครื่องหมายคมชัดของพวกเขาในโลก



TNS

BERLiNiB s 'อีกครั้ง 

จริง

มาตราไร้สาระ

ข้อความและภาพประกอบ: Aristo 

ทาโคมา

มี app 

สำหรับการหามีดโกนของคุณเป็น

มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในสังคมสมัยใหม่ทั้งหมดที่จะใช้เกลืออาบน้ำในห้องอาบน้ำเป็น 

ของดังกล่าวเป็นชนิดที่ผลิตไม่เพียงฟอง 

แต่ยังให้สีที่ดีไปในน้ำอ่างอาบน้ำ 

แต่มีแนวโน้มอื่นซึ่งไม่ได้ค่อนข้างเข้ากันได้กับคนนี้ 

แม้จะมีความนิยมของวิธีการแว็กซ์บราซิลซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของประชากรผู้ใหญ่หญิงยังใช้มีดโกน 

เมื่อเป็นเช่นนี้จะถูกรวมกับข้างต้นวิธีการที่ก่อให้เกิดฟองและสีและมีดโกนจะใส่ในน้ำที่มีโอกาสที่ดีที่มีดโกนหายไปและมีการแสดงที่ไร้ประโยชน์ก่อนที่จะอ่างอาบน้ำหมด

ในฐานะที่เป็นศาสตราจารย์ ฮัมฟรีย์ปลอมที่ 

Madland Looniversity 

เป็นการแสดงออกถึงมัน“เนื่องจาก

ใช้เกลืออาบน้ำร่วมกันการมองเห็นการรุกของ 

bathwater อยู่ใกล้ศูนย์ 

บวกกับการใช้งานในขณะนี้รุนแรงโดยหญิงมีดโกนเล็กน้อยที่ทำจากพลาสติกน้ำหนักเบาและเพียงแค่เศษไม้จากโลหะมีโอกาสที่มีดโกนก็ไม่ติดตามได้ภายในระยะเวลาของการอาบน้ำ 

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความปรารถนาของหญิงที่ไม่จำเป็นมากทีเดียวที่จะแสดงขาเงา.”

เราจะปล่อยให้ศาสตราจารย์ ปลอมมี

โชคดีที่มีปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีปัญหาในตำแหน่งมีดโกนของพวกเขาในมหาสมุทรของฟอง 

colorized

ต้องใช้เวลาเช่นมีดโกนที่กำลังมองหาดาว 

Drone 

แอป นี้เป็น app ฟรี แต่ก็สามารถใช้ร่วมกับชุดดาว 

Drone 

มีดโกนตรวจจับโลหะของพวกเขาซึ่งค่าใช้จ่ายเกือบแกรนด์และอื่น 

ๆ เป็นบิตข้างต้นงบประมาณให้มากที่สุด 

จมูกตามสเปคจะถูกนำออกจากแอปของคุณที่จะบินในเพดานของห้องน้ำของคุณทำสแกนอย่างละเอียดของเนื้อหาโลหะใด 

ๆ 

ที่คุณอ่างอาบน้ำแม้แต่เศษเล็กน้อยของเหล็กในมีดโกนจะถูกตรวจพบได้อย่างถูกต้องในเวลาไม่นาน 

. 

โทรศัพท์ของคุณจะแผดเสียงและจมูกจะทำน่ากลัวเคลื่อนไหวขวาด้านบนของผลการวิจัยของมีดโกนซ่อนใด 

ๆ ที่จมอยู่ใต้น้ำใน bathwater ของคุณ

หากคุณยังไม่สามารถหามีดโกนที่พิกัด GPS 

ของมีดโกนของคุณจะปรากฏควบคู่ไปกับแผนที่และคำแนะนำเป็นวิธีการที่จะได้รับมีบนหน้าจอของโทรศัพท์ของคุณ 

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่มีเสียงดังน้อยแนวทางหลังจากทั้งหมดจมูกบินภายในห้องน้ำของคุณจะสร้างเสียงเทียบเท่ากับที่ประมาณห้าคอนเสิร์ตโลหะหนักเล่นที่ครั้งหนึ่งมีมีดโกนที่กำลังมองหาเรือดำน้ำแอปในส่วนของราคา 

แห่งนี้มีเครื่องตรวจจับโลหะอย่างเรียบร้อยพอดีกับอุปกรณ์ดำน้ำอ่างอาบน้ำมิตร 

เรือดำน้ำจะพื้นผิวในขณะนั้นได้ตั้งอยู่มีดโกนและมีดโกนควรที่จะพบ

ทันทีใต้มันเว้นแต่มีกระแสลมแรงในอ่างของคุณ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการเล็กน้อยเป็นธรรมชาติมากขึ้นน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเช่นปพลิเคชันโทรศัพท์สหพันธ์นานาชาติของนักดำน้ำมีของตัวเองวิธีการแก้ปัญหาราคาไม่แพงอย่างเป็นธรรมของพวกเขาเป็นมิตรชุดอ่างอาบน้ำ 

RazorSeeking 

นักดำน้ำด้วยขวดออกซิเจนขนาดเล็กหน้ากากและ 

ที่มีประสิทธิภาพเลเซอร์ใต้น้ำแสงแฟลชทำพิเศษเพื่อตอบโต้ความท้าทายของการใช้งานที่เป็นที่นิยมของเกลืออาบน้ำ 

colorised ร่วมกับมีดโกน 

กับอุปกรณ์นี้และบางส่วนว่ายน้ำเคลื่อนไหวง่าย 

(โฟลเดอร์ที่มีอยู่ในชุด) คุณเร็ว ๆ 

นี้ได้อย่างง่ายดายควรจะสามารถค้นหามีดโกนใด ๆ 

ไม่ว่ากี่ฟองคุณมีในห้องอาบน้ำของคุณ



ก่อนและ 

หลังจากแต่งหน้า

วิธีการคิดเกี่ยวกับการแต่งหน้า? 

วิธีการคิดออกวิธีที่ทันสมัยเพื่อใช้ทักษะการแต่งหน้าของคุณหรือไม่ 

และวิธีการเพิ่มทักษะเหล่านั้นหรือไม่ 
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จำแนกตาม SUELITA, รองเท้าพิมพ์ 

Insta @tatu_by_suelita สัตว์โดย 

Stradivarius, @stradivarius Insta

หน้าถัดไป: 

กระเป๋ายาสูบโดยกระเป๋า 

SIMONA, @dakovasimona 

Insta





1 ชุด#strong

the

เป้าหมายที่เหมาะสม

นี้เป็นที่ชัดเจน แต่ขอสะกดออก: 

ถ้าคุณต้องการที่จะทำให้จุด - 

ว่าคุณเป็นแต่งหน้าศิลปินที่สามารถสาดทองหรือบางสิ่งบางอย่างบนใบหน้าและทำให้มันออกมาทางขวา 

- 

คุณต้องการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่สวยงามตามธรรมชาติ 

เกี่ยวกับใบหน้าเพื่อให้ในการมองไปที่ใบหน้าที่ 

Wowfactor มี 

มันไม่ได้ว่าคนที่จะไปดูที่การแต่งหน้า 

(ยกเว้นกรณีที่พวกเขาเป็นมืออาชีพ) 

พวกเขาจะไปดูที่ใบหน้า ของคุณ

การแต่งหน้าเมื่อมันประสบความสำเร็จไม่ได้มี - 

แต่ใบหน้าของเธอเป็นเพียงงดงามยี้





# 2: 

คิดเกี่ยวกับสิ่งที่สีที่คุณมีอยู่แล้ว

สีใด ๆ 

ที่คุณใช้เป็นส่วนหนึ่งของแต่งหน้าของคุณจะมีผลต่อการปรากฏตัวของสีที่คุณมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ 

วิธีหัวหน้านี้เกิดขึ้นจะผ่านความคล้ายคลึงกันคุณอาจต้องการที่จะใช้คำว่าดี“เสียงสะท้อน” 

เพื่อมัน ยกตัวอย่างเช่นดังกล่าวและ eyeshades 

เช่นคุณอาจจะบอกว่า“สะท้อน” กับสีตาของคุณ 

(หรือตาสีจะแม่นยำมากขึ้น)

เมื่อคุณผิวดำขำคุณมีสีอื่นมีที่คุณอาจต้องการที่จะ 

เน้น; 

เช่นเดียวกับที่มีสีที่เกี่ยวกับผิวที่คุณไม่ต้องการที่จะเน้น 

ทั้งหมดนี้ควรเล่นในการเตรียมความพร้อมทางจิตของคุณสำหรับการแต่งหน้า



# 3: ..and ไฟที่ 

youre

'อีกครั้ง 

เกี่ยวกับการที่จะไป

หากคุณสามารถควบคุมไฟที่คุณกำลังจะไปสิ่งที่ประเภทที่พวกเขาเป็นสิ่งที่มุมพวกเขามาจาก 

ฯลฯ ฯลฯ คุณจะได้ไม่ต้องทำมากแต่งหน้า 

มันจะเป็นเช่นบางส่วนของรูปแบบความเข้มข้นมากขึ้นของการประชุมภาพที่ช่างภาพสามารถตั้งค่าไฟเพื่อเพิ่มคุณลักษณะนี้และที่และสร้างร่มเงาธรรมชาติเพื่อเน้นริมฝีปากล่างของคุณและทุกประเภทของสิ่งที่ต้องการที่



# 4: 

และเมื่อคุณได้ 

'อีกครั้ง 

เวลาทำภาพวาดของคุณ

แต่งหน้าในทางที่เป็นภาพวาดใบหน้าด้านบนของหน้า 

ขวา? 

ยิ่งคุณได้เล่นกับอย่างหนักเมื่อเทียบกับคิ้วที่อ่อนนุ่มและทุกประเภทของสิ่งที่ต้องการที่ใช้ปากกาและกระดาษหรือเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ที่ 

selfassuredness 

มากขึ้นคุณจะได้ในการประยุกต์ใช้เพียงปริมาณที่เหมาะสมของการแต่งหน้า 

คุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการร่าง 

ถ้าเป็นเช่นนั้นได้ดี! 

ถ้าไม่ได้นี่คือวิธีที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้: 

ซื้อแผ่นว่างเปล่าเป็นจำนวนมากของเอกสารที่คุณสามารถพกพาและมีพวงของปากกาสีฟ้าและดึงภาพของใครบางคนที่มีใบหน้าที่น่าสนใจคลาสสิกด้วยง่ายคุณสมบัติไม่สง่างาม 

ทราบระยะเวลาหรือสีผิวหรืออะไร 

เบาะแสที่จะได้รับในสาระสําคัญที่ใช้ใบหน้าของคุณรู้อยู่แล้วเป็นอย่างดี 

พูด Brigitte Bardot 

จากนั้นทดสอบด้วยวิธีการเพียงไม่กี่บรรทัดคุณสามารถวางบนกระดาษที่จะได้รับความรู้สึกที่สูงสุดของการมีใบหน้าที่น่าสนใจ 

เบาะแส: สมมาตรซ้าย / ขวาและแนวตั้ง 

เพียงแค่ร่างด้านหนึ่งของจมูก - 

บางครั้งคำใบ้ของจมูกก็พอ ใส่เงาภายใต้ริมฝีปากล่าง 

ขอให้ตาจะกว้างออกจากกัน ให้นักเรียนมีขนาดใหญ่ 

แต่ต้องแน่ใจว่ามีการสะท้อนของแสงบางส่วนในพวกเขาพูดเป็นตารางประกาย 

อย่าเรียกร้องสิ่งที่สามารถซับซ้อนการวาดภาพ 

ไม่รำคาญหูวาดภาพในการเริ่มต้นเพียงแค่ให้การไหลเวียนของผมหู 

โยนครั้งแรกห้าร้อยภาพวาด 

จากนั้นให้ดีที่สุดของคุณสองหรือสาม; 

และปรับปรุงรายสัปดาห์ 

เพียงแค่ให้การไหลเวียนของผมหู 

โยนครั้งแรกห้าร้อยภาพวาด 

จากนั้นให้ดีที่สุดของคุณสองหรือสาม; 

และปรับปรุงรายสัปดาห์ 

เพียงแค่ให้การไหลเวียนของผมหู 

โยนครั้งแรกห้าร้อยภาพวาด 

จากนั้นให้ดีที่สุดของคุณสองหรือสาม; 

และปรับปรุงรายสัปดาห์



ประโยชน์ด้านสุขภาพของ 

มีช่วงเวลาที่ดี

หรือเป็น 

สำรวจเงียบแนวคิดของความงาม

รุ่น: Teuta Pereira

Photo: Aristo ทาโคมา

แบรนด์ของซิการ์มวนเล็กที่ใช้ในภาพจากคิวบา 

ทำจากยาสูบบริสุทธิ์









รูปแบบการเดินของคุณ

สำรวจหวานท้าทายทุกวัน: 

เป็นความรู้สึกในคุณความดีของวิธีการที่คุณเดินในคำอื่น 

ๆ : 

ได้รับการเดินแฟชั่น

รุ่น: Natasia Kinia Photo: Aristo 

ทาโคมา



s treets s treets 

เป็นเรื่องของการวินาที: 

วินาทีในการที่จะทำให้ 

การแสดงผล: 

บางคนทำมันด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัว: 

บางคนทำมันมักจะ 

{มักจะ 

ที่มีมากขึ้น 

ผลกระทบจาก } โดย 

minimalism: 

เรียบง่ายและ 

คิดเต้นรำ



เมื่อทำอาหารอื่น

{มักจะ 

มีชื่อเสียง 

การใช้กฎหมายที่บางครั้งน้อยมากเมื่อ 

} โดย 

คุณรถไฟ: 

เมื่อคุณทำให้ความรัก: 

แฟชั่นสไตล์ถนนวอล์คเกอร์พิจารณาสิ่งเหล่านี้ในแง่ของวิธีการที่พวกเขาเดินหลังจากนั้น



{“เมืองที่ดี”: 

สถานที่ที่ชื่นชอบการเดินได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพไร้สาระพวกเขาสมควรได้รับ.}
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