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Kapag gumawa kami ng isang 

magazine, simulan namin layout 'mula sa magazine, simulan namin layout 'mula sa 

simula' at idagdag ang mga tag, 

"PAGSUBOK NG LAYOUT" sa isang 

"blue note" sa kaliwang bahagi ng 

pahinang pang-editoryal. Ito ay natural at 

dahan-dahang trans-mutated sa aming 

sariling mga magazine. palitan namin ang 

bawat isa sa mga naunang mga imahe 

test (na kung saan ay ang lahat ng 

dokumentado sa aming Instagram 

account) na may aming sariling mga 

shootings, stylings, at mga modelo (lubos 

na madalas din bagong mga mukha). Ang 

prinsipyo ay na maaari naming kayang 

bayaran lamang ang pinakamahusay na 

ng mga inspirations at kaya pumunta 

kami para sa mga tira ng Vogue, Numero, 

Harper ni Bazaar, Elle etc etc upang 

sindihan ang aming pahina na may harap 

na mga modelo tulad namin trabaho 

upang lumikha ng ganap na ang aming 

sariling mga magazine.

Kaya, ang bawat isyu ay 

nagtrabaho sa sa paraang ito at 

sa kanyang mga publication 

oras {para sa mga oras, CFR 

aming website} ang lahat ng 

nilalaman ay ang aming sarili, at 

pagkatapos ay, siyempre, ang 

stamp "INILALATHALA!" Ay

lilitaw sa kaliwa ng pahinang ito.

Artikulo teksto: ang aming sariling 

mula sa simula. Ang mga copyright: 

normal estilo ng copyright nalalapat, cfr 

aming website; fashion blogger ay 

maaaring reblog

mga imahe na may karaniwang mga 

pagkilala: sa aming webpage mayroong 

isang espesyal na folder para sa mga 

blogger na kung saan ang mga imahe 

para sa bawat isyu maaaring mapulot 

out madali. 

Mahuhusay na kakailanganin ng mga tao, 

fashionistas na nais na magtrabaho sa amin 

mangyaring makipag-ugnay sa amin sa 

pamamagitan ng Twitter, at pagkatapos ay 

maaari naming gamitin ang email, 

SIP-pagtawag, mga pulong at iba pa Kami ay 

laging bukas para sa mga bagong modelo, 

manunulat, 

photographer, stylists, make-up 

artist, set designer-pati na rin ang 

mga damit tatak, ang mga 

advertiser atbp- mga taong sa diwa 

ng sigasig at kalidad na nais na 

mag-ambag excellently sa isang 

paraan o sa isa pa. Ang paunang 

financing ng BERLiNiB ay kung 

ano ang maaaring maging 

pinakamahusay na tinatawag na 

isang "amateur" na antas, 

gayunpaman na may top 

kagamitan, at, inaasahan namin, 

mahusay na lasa at komposisyon 

kasanayan atbp, lumikha kami

mahusay na mga resulta sa 

loob ng frame.

Aristo Tacoma

{Isang photographer in, at ang editor 

ng, IB; at din ay madalas na estilista}

Tatak sa editorials: editoryal na nilalaman ay 

maaaring naka-sponsor na sa pamamagitan 

ng mga naka-istilong tatak, tingnan ang 

aming instagram para sa impormasyon ng 

contact.

Advertisements: parehong 

pamamaraan ng contact bilang para sa 

mga brand sponsoring. Sa BERLiNiB, 

ang mga ad ay may markang 

'Patalastas' o brand name ay 

ipinapakita sa gayon ito ay halata.

Ang nilalaman ng bawat nai-publish 

BERLiNiB magazine ay copyright 

Stein Henning Braten Reusch alias 

Aristo Tacoma. Ang lahat ng mga 

kasangkot sa contentcreation ay 

pinangalanan (modelo ay 

pinangalanan kagustuhan nila). 

Unsigned materyal ay sa 

pamamagitan ng mga editor. Kung 

mayroon kang anumang mga 

katanungan tungkol sa anumang 

bagay dito na-publish, o nais na 

mag-ambag, mangyaring sundin 

@industrialbabes sa Twitter.com, sa 

pamamagitan ng app o sa 

pamamagitan ng PC, at sa loob ng 

isang araw o dalawa sundin namin 

pabalik. Pagkatapos ay maaari 

naming gamitin ang Direct Text 

Messaging doon nang madali. 

BERLiNiB ay magagamit para sa 

libre, palagi, tulad ng kalidad ng PDF. 

Dahil walang subscription fee, 

inaanyayahan namin ang mga taong 

pakiramdam uplifted sa sponsor 

BERLiNiB {pinili sum at pera sa iyong 

sarili}:

paypal.me/aristotacoma/

Teknolohiya ay may kasamang Nikon 

Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org etc etc, at 

siyempre sa PC Android-x86 platform. 

Kapag BERLiNiB ay ganap na financed 

sa pamamagitan ng komersyal na mga 

kontrata at mga ad, gagamitin namin 

ang mga katulad royalty font sa 

pamamagitan ng binili lisensya.

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




BEST OF 

SPRING '19 

FASHION 

TRENDS

mga keyword na 

sabihin ang lahat 

ng ito <>

IN SUM: 

SWEET 

CHAOS

Tulad ng hamon sa mundo ay hindi simpleng; 

tulad ng pampulitikang landscape ay hindi 

simpleng; lamang bilang isang ligaw na 

tagpi-tagpi ng pag-iisip nangingibabaw diskurso 

sa buong mundo forums- pinalakas ng mga 

computer-sa halip na ang isa o dalawang 

malaking tinig; tulad ng mga solusyon kailangan 

naming humingi ng maraming at 

magkakaibang; gayon din naman si fashion 

spring 2019 ng isang matamis na tagpi-tagpi, 

isang mosaic, isang

kaguluhan, o isang pagkakaiba-iba ng mga 

impulses kung saan walang ibang tunay na 

over-arching simpleng konsepto. 

Ngunit, dahil fashion ay dapat na gawing simple 

kung paano upang tumingin naka-istilong, chic, 

fashionable, at pagkatapos ay ito ay upang maging 

isang bagay sa halip na ang lahat at kapag ito ay 

isang gulo, mayroon namin ang karapatan upang 

pumili ng isang bagay sa halip ng pagkakaroon 

upang sumalamin ang lahat ng ito. BERLiNiB Pinili 

out ng isang bagay, ang paggamit ng kung ano ang 

inaasahan namin ay magandang panlasa. Well 

pagkatapos ay:

skewed > > >

Scarf & 

MICRO-BAG

Maaari mong ligtas na magpakasawa sa bagay 

na ito samantalang kung hindi nanggigitata, at 

pagkatapos ay hindi bababa sa asymmterical- na 

ay totoo para sa scarfs at skirts. Idagdag ang 

under-sized na hanbag at ikaw It.

MASIKIP > > >

NYLON 

shorts

Tinatawag din bicycle shorts. Sa 2019 ang mga 

ito ay mga bagay na maaari kang maglakad sa, 

at ipagsama sa tulad ng over-laki.

MASIKIP > > >

BELT

Ang isang uri ng throw-pabalik sa 1950s, 

baywang ay hindi eksakto dapat na maging 

malaki.

> > > 

PLASTKINKY 

AT NEOGOTH

Ito ay isang uri ng 50 shades oras, ngunit may 

isang 2019 timpla. Supermodels magpapakita 

sa plastic bdsm-inspired na damit.

SYMBOL> > >

OF ANIMAL & 

CIRCLES & 

skewed 

Parisukat

Leopard-print at iba pa Ngunit din kakaiba 

prints: Hindi palaging simetriko sa robotic, 

machine na kahulugan, o lamang ang flowerly 

uri ng simbolo. Vaguely messed-up squarish at 

/ o pabilog na uri ng mahusay na proporsyon.

labis> > >

SIZE TOP, 

BARE BINTI

Napakalaki skirts, mga kamiseta, na may mga 

folder, at pagkatapos ay mataas na takong o 

boots o flat, marahil medyas.

> > > Nakatuping 

TEXTILES

Kumuha ng isang bagay itim at malaki at fold ito 

crazily maraming beses sa paligid ng kanyang 

sarili at sa paligid ng iyong itaas na katawan, 

ilagay sa ilang mga boots, at maaari mong 

maglakad sa kalye at walang sinuman kalooban 

bat isang takipmata: ito ay karapatan sa gitna 

ng kung ano ang nangyayari bilang para sa 

Spring 2019.

> > > COLOR: 

VIOLETISH, 

puti, maitim-itim, 

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

Iyon sexily transparent na bagay ay maaaring 

hunhon sa ganitong paraan, para sa matapang: 

upang ipakita ang isang nipple o dalawa, at / o 

upang ipakita ang iyong undies.



Mainit na mainit

lamig

Spring '19 

Modelo: Kristi 

Yanochko 

Litrato: Aristo 

Tacoma tatak 

ay 

kinabibilangan 

ng: THS, at 

bra mula MED 

ng Ermou 

Street

makakuha ng 

2019 tama:

pagsamahin 

ang self

# Eleganteng stern 

ng kamalayan na 

may isang piraso 

ng #caring



Mapag-alaga?



 Oo! Redhot 

chic:

malakas#malakas

mga batang babae#malakas

maaari ngiti

#malakas





// on na 

may:

apoy, takong, 

shades, .. 















red-hot cool na 

stilettos /// ay 

ginawa para sa 

pagsasayaw /// 

semi-hubad ///











YOU WANNA 

TRAIN: 

IKAPITONG 

MGA TIP 

PARA SA 

PAGKUHA NG 

IT DONE

Modelo: Val Danza

Photo: Aristo Tacoma



Pagsasanay, kapag tapos na karapatan, ni 

maging lantad-masakit ay-hayaan. Kapag ito 

ay tapos na, bagaman, ang kasiyahan ay 

surreal. Sa lahat ng antas, pisikal, 

pangkaisipan, panlipunan, espirituwal,

unibersal. Pagkuha ng ito tapos ay napakarilag: 

ngunit lamang kung ano ang trick? Marahil ikaw 

ay walang problema sa pagkuha ng ito tapos: at 

pagkatapos ay hindi mo na kailangang basahin 

ito. Kung ikaw, tulad ng karamihan, huwag 

kumuha ito tapos na hangga't gusto mo, marahil 

ang ilan sa mga pahiwatig ay gagana para sa 

iyo!

[1] Look 

forward sa 

isang 

preset na 

symbolic gantimpala

Ito ay walang point magdiwang na ang training 

nagpunta ayon sa schedule na may ang uri ng 

dekadenteng pagkain na spoils ano ang ginawa 

mo lang kaya na rin. Gayunman: i-set up ang 

ilang mga uri ng gantimpala-kahit na sa halip 

"symbolic" - palaging may katuturan. Ang 

pagsasanay ay maaaring magkaroon ng mga 

sangkap ng masaya at kasiyahan etc etc-ngunit 

may

ay palaging isang magandang ideya na plano 

upang makakuha ng ilang mga aktibidad tapos na 

karapatan pagkatapos, na kung saan ay hindi 

bababa sa mahinahon kaaya-aya. Ito rin ay 

marapat na maging ganap na naiibang, isang 

mahusay na contrast. Maaaring ito ay lamang ng 

ilang minuto ng mga ito-o-na, ngunit dapat itong 

magkaroon ng paglilibang sa loob nito, at, kahit na 

ang kasiyahan ay napaka banayad, ang kasiyahan 

ay dapat na malinaw at tunay. Mga halimbawa na 

maaari mong gawin sa iyong sarili. Ang klasikal na 

halimbawa: bigyan ang iyong sarili ng tatlong 

minuto upang basahin ang ilang mga pahina sa 

isang libro na ikaw ay nahahaling sa. Ngunit 

maaari mong madaling gumawa ng up ng 

anumang numero ng mga karagdagang 

halimbawa-lahat classifiable bilang "symbolic" 

premyo sa kamalayan lang namin na 

nakabalangkas.

[2] Tandaan ang 

magic ng kape

Kaya ikaw ay tungkol sa upang sanayin. Ikaw ay 

pagpunta upang ipatupad ang mga kalamnan. 

nais mo ang isang pares ng mga bagay-bagay sa 

order.

Una, ang isang bilang pleasantly walang laman 

ang tiyan hangga't maaari. Dalawang, isang 

energizing inumin na napupunta diretso sa 

kalamnan at na walang mga isyu tungkol dito. 

Isang bagay na nagpapahina sa iyong katawan 

tumaginting sa lang sa tamang paraan. Ang 

pagsasanay ay ngatngatin sa asukal sa dugo at 

sa gayon matamis na kape ay hindi maging 

taba, ito ay sa halip taasan ang saya ng 

training. At ang kape ay hindi iniwan mong 

mapakali dahil ikaw ay ilagay ito sa mabuting 

paggamit: ang katawan ay labis na pananabik 

kilusan at, sa pamamagitan ng kape, bigyan mo 

ito ng isang pagpayag upang ilipat.



[3] 

Lingguhan 

dosis, 

lingguhan 

pause

Kumuha ng isang ritmo sa 

pag-eehersisyo scheme. 

"Araw-araw" tunog naman sa 

teorya, marahil, ngunit ang 

katawan ay upang gawin ang ilang 

mga background sa trabaho at ito 

ay gumagawa ng perpektong 

kahulugan upang magkaroon ng 

ilang mga araw sa bawat linggo 

kung saan mayroong tiyak na 

walang mga karaniwang 

pagsasanay. At ito ay 

humahantong sa amin sa:

4 I-reset [4] I-reset ] I-reset 

konsensiya 

bawat linggo

Ang isang by-produkto ng paghawak sa 

pagsasanay bilang isang 'week package' ay na 

kahit gaano ka ginanap noong nakaraang 

linggo, bawat linggo ay isang bagong isa; hindi 

mahalaga kung hindi mo makakuha upang 

sanayin hangga't nais-doon ay isang bagong 

linggo nang mas maaga, at lumapit ito sa ganap 

na kaliwanagan ng kung ano sila sa Zen tawag 

"Isip ng Nagsisimula": walang-sala ng 

nakaraan, ang mga paparating na linggo 

pagsisimula may sariling 'konsensiya budget', at 

pagda sa mga ito.

[5] 

Glamorize 

sa 

pagsasanay 

sangkapan

Ito ay isang mahusay na itinatag katotohanan na 

paghiwalayin ang mga damit para sa pagsasanay, 

ng isang uri na apila malalim sa iyo, ay isang 

higanteng kadahilanan pagganyak. 

nagsasama-maliban na ito ito ay isang walang sapin 

ang paa anyo ng pagsasanay- sapatos na ganito 

ang lahat ng karapatan ngunit nararamdaman 

napakahusay.











6 Tantrify [4] I-reset ] I-reset 

ang pagsasanay, kung 

kaya mo 

Kung pagsasanay ay nagsasangkot ng ilang 

mga sakit, kung bakit hindi-sa lahat ng angkop 

na paghuhusga - balanse ito ng pinaka-halata 

at pinaka-malusog na mga kaluguran? Kapag 

ito ay

maaari at disenteng sapat. 

[7] At, 

balansehin ang 

mga form ng 

pagsasanay

Maghanap ng isang mahusay na proporsyon sa kung 

paano mo iba-ibang mga pagsasanay. Walang iisang 

unvaried hanay ng pagsasanay ay maaaring maging 

ganap na karapatan sa lahat ng oras. Ang katawan 

ay magsenyas ito sa ilang mga punto, anyway. 

Mag-isip balanse at tayuan

pagkakaiba-iba. Tulad ng 

maraming kilalang sikolohikal na 

pag-aaral ay pinapakita, ang 

galos lamang katotohanan ng 

pagkakaiba-iba ay mismong 

isang

pagganyak salik.



2019 

AND AN 

ADULT 

GEN Z:

generation Zen-

sationally 

TransZendent

Teksto at mga guhit: Aristo Tacoma

A. 

Ang bagong 

trendZetters

Ang bagong trend-Zetters, ipinanganak hindi sa 

ngunit malinaw na pagkatapos ng millenium shift, 

ang mga adults- pa rin teens-ngunit sa mga 

matatanda kung sino ang maaaring legal na 

uminom ng alak at bumoto-at kanino ang 

konsepto ng "huwad news" ay unang-kamay at 

kitang-kita; na isaalang-alang ito avantgardist 

hindi na gumamit ng isang dating app; na 

nakakaalam na ang mainstream, tulad ng 

sardinas, maaaring hindi laging maging tama; na 

lubos na marahil nakakaalam kung ano ang ibig 

sabihin nito "upang

maikling "ngunit hindi gawin ito kung ito ay maaaring 

makapinsala sa ang kumpanya na kasangkot.

B. Theyre 

youre 

sa pagiging 

{Zelf} 

kamalayan, 

marahil

Dahil ang bukang-liwayway ng modernong 

teknolohiya sa 20 thteknolohiya sa 20 th

siglo, maraming-ngunit hindi all- kabataan 

kultura thrived sa isang kaaya-ayang "kalayaan 

mula sa pag-aalinlangan" (at mula sa 

kamalayan), stemming mula sa "technology 

asa sa mabuting ibubunga ". Ang 1950s ay 

nagkaroon ito-huling bahagi ng 1960s at unang 

bahagi ng 1970s ay walang it- iyon, sa halip, ay 

ang panahon kung saan cannabisenthusiastic 

meditators binuo ng isang ring sa palibot ng 

Pentagon at, habang chanting ang mga 

sinaunang Sanskrit sound "AUM", umaasa 

upang dalhin ang Pentagon sa isang estado ng 

paglutang. Pagkatapos tech.opt. set in muli at 

nawasak ang karamihan sa mga Woodstock 

kultura. Sa isang gumigiwang paraan na ito 

nagpunta ng kaunti sa labas ng fashion sa 1990 

at pagkatapos ay tech.opt. ravaged mundo 

hanggang pagdating ng edad ng Millenials. Ang 

Gen Z kakailanganin ng mga tao ay hindi 

kumbinsido hindi ego ni mainstream balita ay 

tama, at gamitin tech din upang kontrahin ang 

mga tech-uso.



C. Zeneration 

meditation

Ang ilan sa mga bagong tatak ng mga bulaklak ng 

sangkatauhan walang pag-aalinlangan ay ihagis 

muna ang konsepto ng "pagmumuni-muni" bilang 

walang katuturang. 

Gen Z ay tungkol sa pagkakaiba-iba, at, 

bukod sa kung saan, ang bawat henerasyon 

ay may makabuluhang miniorities diverging 

mula sa karamihan.

Ang pagkakaroon ng sinabi ng mas 

maraming, ito ay imposible upang pagdudahan 

ang karamihan sa selfcenteredness ng mundo-

at ang mga teknolohikal na kaisipang-wala ito 

din humahantong sa sigasig para sa radikal na 

alternatibo. Pagmumuni-muni ay, sa isang 

paraan, ang strongest pahayag ng kamalayan 

na posible: ito ay isang dedikasyon sa 

kamalayan o, gaya ng ilan sa mga Indian gurus 

nagustuhan sabihin ito sa 1960, sa "hirap 

kamalayan". Ngunit Gen Z ay upang maging 

malikhain ang tungkol sa mga simbolo ng mga 

ito: flower power simbolo ng 1960s ay hinog at 

makabuluhang pa rin ngunit ang mga ito ay 

over-ginamit at maaaring hangga't 

magpahiwatig ng isang pang-akit sa lahat ng 

mga bagay retro at sa musika ng 1970s tulad 

ng may isang paglilinang ng panloob na 

katahimikan.

D. Deliciouzly 

Zensational

Gayunpaman, ito ay malinaw-sa kabila ng 

katotohanan ng ilan sa mga masayang-maingay 

na mga pagkakaiba-iba na din Gen Z feed 

sa-na sa pinaka-technologically advanced na 

relatibong libreng lunsod, hindi dahil sa ang 

1970s ay may naging ng maraming pagdiriwang 

ng animal na lampas-gender kalayaan. At ito ay 

hindi sa hindi bababa sa salamat sa kung 

paano 2019 ay nakakaengganyang Gen Z 

bilang mga mamamayan tungkol sa upang i-set 

ang kanilang matalim na mga marka sa mundo.



TNS

BERLiNiB s youre 

totoo

Bagay na walang 

kapararakan Section

Teksto at paglalarawan: Aristo 

Tacoma

Mayroong isang app 

para sa paghahanap 

ng iyong pang-ahit

May ay isang malakas na ugali sa lahat ng mga 

modernong lipunan na gumamit ng paliguan 

asing-gamot sa paliguan 

ng mga naturang isang uri na hindi lamang 

makabuo ng mga bula, ngunit din bigyan ng 

magandang kulay sa bathtub tubig. Subalit, 

may ay isa pang trend, na kung saan ay hindi 

masyadong tugma sa isang ito. Sa kabila ng 

kasikatan ng Brazillian pamamaraan Wax, 

isang pagtaas ng proporsyon ng pang-adulto 

babae populasyon ay din ng paggamit 

Pang-ahit. Kapag ito ay pinagsama kasama ang 

itaas paraan bubble-and-kulay pagbuo, at ang 

mga Pang-ahit ay ilagay sa tubig, ang 

pagkakataon ay malaki na ang labaha mawala 

at ay nai-render na walang silbi sa harap ng 

bathtub ay emptied.

Tulad ng prof. Humphrey Bogus sa Madland 

Looniversity nagpapahayag ito, "Dahil sa

paggamit ng karaniwang paliguan asing-gamot, 

ang pagtagos visibility ng pampaligong tubig ay 

malapit sa zero. Kaakibat ang 

ngayon-matinding paggamit sa pamamagitan 

ng mga batang babae ng bahagyang ahit na 

gawa sa light plastic at lamang ng isang 

salubsob ng metal, ang pagkakataon ay na ang 

mga pang-ahit lang ay hindi trackable sa loob 

ng tagal ng paliguan. Ang lahat ng ito ay dahil 

sa lubos na hindi kinakailangan babae 

pagnanais na magpakita ng makintab na mga 

binti. "

Umalis kami prof. Bogus doon.

Sa kabutihang palad, may mga apps 

para sa mga nagkakaroon ng problema sa 

paghahanap ng kanilang mga pang-ahit sa 

karagatan ng colorized bula.

Lumabas, halimbawa, ang 

Labaha-Naghahanap Star Drone 

app. Ito ay isang libreng app ngunit ito ay 

maaari lamang magamit kasama ng kanilang 

Star Drone Razor Metal Detector kit, na 

nagkakahalaga ng halos isang grand at sa 

gayon ay isang bit sa itaas ng mga badyet para 

sa karamihan. Ang ugong, ayon sa pagtutukoy, 

ay nakadirekta mula sa iyong app upang 

lumipad sa kisame ng iyong banyo, paggawa 

ng isang masusing pag-scan ng anumang metal 

nilalaman ng iyong bathtub-kahit ang 

bahagyang slivers ng bakal sa Pang-ahit ay 

tumpak na napansin sa walang oras . Ang iyong 

telepono ay uungol at ang drone ay gawin ang 

isang jumpy kilusan karapatan sa itaas ng 

anumang mga napag-alaman ng mga 

nakatagong mga pang-ahit na lubog sa iyong 

pampaligong tubig.

Kung ikaw pa rin mahanap ang mga 

pang-ahit, ang GPS coordinate ng iyong 

pang-ahit ay lilitaw, sa tabi ng isang mapa at 

mga tagubilin tulad ng kung paano makapunta 

doon, sa display ng iyong telepono. 

Para sa mga naghahanap ng mas maingay 

na diskarte-tutal, ang isang ugong na lumilipad 

sa loob ng iyong banyo ay bubuo ng isang 

tunog na katumbas na ng tungkol sa limang 

mabigat na metal concert paglalaro nang 

sabay-sabay-may labaha-Naghahanap 

Submarine App sa isang maliit na bahagi ng 

ang presyo. Ito ay may isang metal detector 

maaayos nang nilagyan sa isang paligo-batya 

friendly na submarine aparato. Ang submarino 

ay ibabaw sa sandaling ito na ito ay 

matatagpuan sa labaha, at ang labaha ay dapat 

na matagpuan

agad sa ilalim nito, maliban na lamang 

kung may mga malakas na alon sa iyong 

tub.

Para sa mga naghahanap ng isang 

bahagyang mas natural na diskarte, mas 

mababa nakasalalay sa mga bagay tulad ng 

apps telepono, ang International Federation of 

Divers ay may kanilang sariling mga walang 

kinikilingan murang solusyon: isang Bat-Tub 

friendly na RazorSeeking maninisid ni Kit, na 

may isang maliit na bote oxygen, isang mask, at 

isang malakas na underwater laser 

flash-liwanag na ginawa lalo na upang 

kontrahin ang mga hamon ng mga popular na 

paggamit ng colorised paliguan asing-gamot 

kasama ng Pang-ahit. Sa pamamagitan ng 

aparatong ito, at ang ilang mga simpleng 

swimming paggalaw (ang isang folder ay 

kasama sa kit), dapat mong madaling madaling 

ma mahanap ang anumang ahit hindi mahalaga 

kung gaano karaming mga bula mayroon ka sa 

iyong paliguan.



bago at 

pagkatapos 

make-up

Paano upang isipin ang tungkol 

sa make-up? Paano upang 

malaman ang mga naka-istilong 

paraan upang ilapat ang iyong 

make-up kasanayan? At kung 

paano upang madagdagan ang 

mga kasanayan? 4 simpleng 

mga pahiwatig

Elmayahh ay 

makakakuha ng 

make-up para sa 

BERLiNiB 2019 / B 

pabalat editoryal 

Modelo: Elmayahh, insta 

@elmayahh Mua: Myrto Departez, 

insta @myrto_departez

Photo: Aristo Tacoma

Cafe Lokasyon: 7 TIMES, Psiri, Athens 

Studio Lokasyon: STUDIO P56, Athens, 

insta @ studio.p56

Fashion tatak sa pang-editoryal na 

ito:

Mga damit at mataas na takong 

TATU BY SUELITA, insta 

@tatu_by_suelita Animal print boots 

pamamagitan Stradivarius, insta 

@stradivarius

Susunod na pahina: Tabako na 

lagayan ng Pouches SIMONA, 

insta @dakovasimona





1: Itakda#malakas

ang

layunin 

karapatan

Ito ay kitang-kita ngunit sabihin 

ispelingin ito: Maliban kung nais mong 

gumawa ng isang punto - na ikaw ay 

isang makeup-artist kung sino ang 

maaaring splash ginto o ng isang 

bagay sa isang mukha at gawin itong 

lumabas right - Gusto mo ng makeup 

upang mapahusay ang kung ano ang 

natural na maganda tungkol sa 

mukha, kaya na, sa pagtingin sa 

mukha, ang Wowfactor ay doon. Ito 

ay hindi na ang mga tao ay pagpunta 

upang tumingin sa mga make-up 

(maliban kung ang mga ito ay mga 

propesyonal). Sila ay pagpunta upang 

tumingin sa mukha. Iyong

make-up, kapag ito magtagumpay, ay hindi doon - 

ngunit ang kanyang mukha ay lamang darn 

napakarilag.





# 2: Mag-isip 

tungkol sa kung 

ano ang kulay ikaw 

ay mayroon ng

Anumang kulay-apply ka bilang bahagi ng iyong 

make-up ay pagpunta upang maapektuhan ang 

presensya ng mga kulay na mayroon ka, 

natural. Ang mga punong paraan nangyari ito 

ay sa pamamagitan ng pagkakatulad-mo 

maaaring nais na ilapat ang pinong salitang 

"resonance" dito. Halimbawa, gayo't gayong 

eyeshades, kumbaga, "resonates" ng iyong 

kulay ng mata (o kulay ng mata, upang maging 

mas tumpak).

Kapag kayo balat ay tanned, mayroon kang 

ibang kulay doon na maaaring gusto mong 

bigyang-diin; tulad ng may mga kulay tungkol 

sa mga balat na hindi mo nais upang bigyan ng 

diin. Ang lahat ng ito ay dapat i-play sa iyong 

mental paghahanda para sa make-up.



# 3: ..at ang 

mga ilaw kung 

saan youre

youre 

tungkol sa upang 

pumunta

Kung maaari mong kontrolin ang mga ilaw kung 

saan ikaw ay tungkol sa upang pumunta-ano ang 

mga uri ang mga ito, kung ano ang anggulo 

dumating sila mula sa, etc etc, ikaw ay hindi may 

sa gawin magkano ang make-up. Ito ay magiging 

tulad ng ilan sa mga mas puro form ng mga 

sesyon ng larawan, kung saan ang photographer 

ay maaaring i-set up mga ilaw sa gayon ay upang 

i-maximize ang mga ito at ang tampok na iyon at 

lumikha ng isang natural na lilim upang 

bigyang-diin ang iyong mga mas mababang lip at 

lahat ng uri ng mga bagay-bagay tulad na.



# 4: At: kapag 

youve 

youre 

oras, gawin ang 

iyong mga 

sketches

Makeup, sa isang paraan, ay sketching isang mukha sa 

tuktok ng isang mukha. Right? Ang mas ikaw ay nilalaro na 

may mahirap kumpara soft kilay at lahat ng uri ng mga bagay 

tulad na ang paggamit ng panulat at papel, o isang computer 

na katumbas, mas selfassuredness magkakaroon ka sa 

pag-apply lang sa tamang halaga ng make-up. Kung 

mayroon ka nang maging maalam sa sketching. Kung 

gayon, fine! Kung hindi, dito ay isang paraan upang pumunta 

tungkol sa mga ito: bumili ng maraming blangko sheet ng 

papel tulad ng maaari mong dalhin, at magkaroon ng isang 

bungkos ng mga asul na panulat, at kukuha ng isang 

larawan ng isang tao na may isang classically kaakit-akit na 

mukha na may simple, eleganteng tampok-hindi bale time 

phase o kulay ng balat o kahit ano. Ang palatandaan ay 

upang makakuha ng sa essences, gamit ang isang mukha 

alam mo na kung na rin. Sabihin, Brigitte Bardot. Pagkatapos 

ay mag-eksperimento sa kung gaano ilang linya maaari 

mong ilagay sa papel upang makuha ang pinakamataas na 

kahulugan ng pagiging may isang kaakit-akit na mukha. 

pahiwatig: symmetry-kaliwa / pakanan at patayo. Just outline 

isang gilid ng ilong, - kung minsan isang pahiwatig ng isang 

ilong ay sapat. Maglagay ng anino sa ilalim ng mas 

mababang lip. Hayaan ang mga mata maging bikaka. 

Hayaan ang mga pupils maging malaki, ngunit tiyaking 

mayroong isang salamin ng ilang ilaw sa mga ito-sabihin, 

ang isang sparkling square. Huwag maglarawan nang labis 

ang mga bagay na maaaring palubhain ang pagguhit. Huwag 

mag-abala sa pagguhit tainga sa simula, ipaalam lamang sa 

hair daloy sa ibabaw ng mga tainga. Itapon ang unang 

limang daang mga guhit. Pagkatapos ay panatilihin ang 

iyong mga pinakamahusay na dalawa o tatlong; at 

pagbutihin ang linggo sa pamamagitan ng linggo. pabayaan 

ang buhok daloy sa ibabaw ng mga tainga. Itapon ang unang 

limang daang mga guhit. Pagkatapos ay panatilihin ang 

iyong mga pinakamahusay na dalawa o tatlong; at 

pagbutihin ang linggo sa pamamagitan ng linggo. pabayaan 

ang buhok daloy sa ibabaw ng mga tainga. Itapon ang unang 

limang daang mga guhit. Pagkatapos ay panatilihin ang 

iyong mga pinakamahusay na dalawa o tatlong; at 

pagbutihin ang linggo sa pamamagitan ng linggo.



Health 

benepisyo 

ng 

nasisiyahang

O kaya naman, isang 

walang salita 

paggalugad ng 

isang konsepto ng 

beauty

Modelo: Teuta Pereira

Photo: Aristo Tacoma

Ang tatak ng cigarillos ginamit sa 

larawan ay mula sa Cuba; gawa sa 

purong tabako









Estilo Ang 

iyong Gait

Exploration ng 

matamis na 

araw-araw na 

hamon: Ang 

pagiging isang 

pang-amoy sa 

kabutihan ng inyong 

paglakad, sa ibang 

salita: pagkuha ng 

mga naka-istilong 

tulin ng takbo

Modelo: Natasia Kinia Litrato: 

Aristo Tacoma



s treets mga bagay s treets mga bagay 

na ng mga segundo: 

segundo kung saan 

upang gumawa ng 

isang 

impression: ang ilang 

gawin ito sa 

pamamagitan ng sarsa 

up: ilang gawin ito ay 

karaniwang {karaniwang 

sa malayo mas 

malaki 

epekto sa pamamagitan ng } sa pamamagitan ng 

minimalism: 

simple: at 

iniisip dance



Kapag ang 

paggawa ng 

isang diyeta ng 

isa pang{karaniwang 

bantog 

Ang application ng 

mga batas na iyon, 

paminsan-minsan, 

mas mababa ay mas: 

kapag 

} sa pamamagitan ng 

sanayin ka: kapag 

gumawa ka ng 

pag-ibig: ang estilo 

fashionista kalye 

walker 

Isinasaalang-alang 

ng mga bagay na 

ito sa liwanag ng 

PAANO SILA 

WALK pagkatapos



{ "Magandang 

lungsod": isang 

lugar kung saan 

ang mga mahilig sa 

paglalakad ay 

itinuturing na may 

walang 

katotohanan 

paggalang 

karapat-dapat sila.}
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