Biz bir dergi yaptığınızda, biz sıfırdan
Bizim BERLiNiB 2019 için Kapak

'' düzenine başlar ve bu editoryal

modeli / A konu A. Tacoma {makale

sayfanın sol tarafında bir “mavi nota”

“Kırmızı-Sıcak serinlik” bölümü)
tarafından fotoğraflandı Kristi
Yanochko vardır.

2019 / A

Bu sayfanın sol görünür.
Madde metinleri: baştan kendi. Telif

Yetenekli millet, bizimle çalışmak

Bu çerçeve içinde mükemmel

Her yayınlanmış BERLiNiB dergisinin

isteyen modacılar Twitter aracılığıyla

sonuçlar.

içeriği telif Stein Henning Braten

bize ulaşın ve bundan sonra biz

Reusch takma Aristo Tacoma

etiketi, “DÜZENİ VE TEST” ekleyin. Bu

Hakları: telif hakkının, normal stil

e-posta, SIP telefonlaşma

Aristo Tacoma

doğal olarak ve yavaş yavaş kendi

sitemize cfr geçerlidir; moda blogcular

kullanabilirsiniz, toplantılar vs Biz her

{Bir fotoğraf, ve IB'ye ait düzenleyici; ve

o (istedikleri gibi modeller adlandırılır)

dergisi içine trans-mutasyona uğramış

Reblog edebilirsiniz

zaman yeni modeller, yazarlara açıktır,

ayrıca çoğu zaman kuaförün}

olarak adlandırılır. İşaretsiz madde

olduğunu. contentcreation katılan tüm

olduğunu. Biz her biri yerine kendi

düzenleyici gereğidir. Burada

çekimleri, stylings ve modelleri (oldukça

yayınlanan herhangi bir şey hakkında

sık da yeni yüzler) ile (tüm Instagram

herhangi bir sorunuz varsa veya
fotoğrafçılar, stilistler, makyaj

hesabında belgelenmiştir) önceki

katkıda bulunmak isterseniz,

deney görüntüleri. ilke tam olarak kendi

sanatçıları, set

uygulama üzerinden veya PC

dergi yaratmak için çalışır olarak biz

tasarımcıları-yanısıra giysi

üzerinden, Twitter.com de

sadece ilham iyi göze ve bu nedenle

markaları, coşku ve kalite ruhu

@industrialbabes takip edin ve bir

Vogue, Numero, Harper 's Bazaar, Elle

içinde bir ya da bu şekilde

veya iki gün içinde geri uygulayın.

vs vs ön planda modelleri ile

mükemmel katkıda bulunmak

Sonra kolaylıkla orada Doğrudan

sayfalarımızı kadar ışık ait Avanta için

isteyen reklamverenlerin vs.-

Kısa Mesajlarının kullanabilirsiniz.

gitmek olmasıdır.

insanlar. BERLiNiB ilk finansman
vb mükemmel tat ve kompozisyon

başyazarların Markalar: editoryal

becerileri, yarattığımız, umuyoruz,

içerik moda markalarının sponsor

ancak üst ekipman ile, iyi bir

olabilir, iletişim bilgileri için

“amatör” düzeyde çağrılabilir ne

Instagram bakın.

olduğunu ve

Her zamanki alındı bildirimlerinin ile
görüntüleri: bizim web sayfasında her
bir sayının görüntüleri kolayca dışarı
alınabilir blogcular için özel bir klasör

ISSN 2535-602X

var.

YAYINLANAN

BERLiNiB kalite PDF olarak her
zaman, ücretsiz olarak kullanılabilir.
hiçbir abonelik ücreti olmadığı için,
biz BERLiNiB sponsor fırlayan
bulanlar {sum & para kendinizi seçti}
davet ediyoruz:

Reklamlar: marka sponsorluk için
aynı iletişim yöntemleri. BERLiNiB,
reklamlar 'Tanıtım' işaretlenmişlerdir
yoksa açıktır böylece marka ismi
gösterilir.

BERLiNiB 2019 / A

paypal.me/aristotacoma/

BERLiNiB: diğer şeylerin yanı sıra,
üzeri Atina'da esas Made olmak,
Kurtuluş ve
Oyma. Aristo Tacoma takma adı ile bir
kavram
SR Weber, Oslo. ISSN 2535-602X
Biçimsel üretim yeri: Oslo, Norveç
Posta: Yoga4d: VRGM, Holmenv 68,
0376 Oslo

berlinib.com
industrialbabes.com
instagram.com/berlinib

Teknoloji vs vs Nikon Df w NIKKOR /
VR, KDE Neon, Gimp, LibreOffice'i,
Yani, her konu tüm içeriği
kendi, sonra, tabii ki, pul {kez,
sitemizi cfr} bu şekilde ve
yayımı anda çalışılır
“YAYINLANDI!” Olacaktır

FontLibrary.org yer alıyor ve tabii PC
Android-x86 platformu. BERLiNiB
tamamen ticari sözleşmeler ve
reklamlar tarafından finanse
edildiğinde, satın lisansların aracılığıyla
benzer telif fontları kullanacağız.

kaos, ya da hiç gerçek her şeyi kapsayan basit
bir kavram var olduğu dürtülerin bir çeşitlilik.

İLKBAHAR
'19 BEST
OF

Oysa moda, şık ve tarz bakmayı
basitleştirmek gerekiyordu çünkü, o zaman bir
şey ziyade her şeyin olmak zorundadır ve bir
karışıklık olduğu zaman, biz doğrusu hepsini

> > > SIKI
NAYLON
şORT

yansıtmak zorunda kalmak yerine bir şey almak
hakkına sahiptir. BERLiNiB biz iyi tadı
umduğumuz kullanarak, bir şey alır. İyi o
zaman:

Ayrıca bisiklet şort denir. 2019 yılında bunlar
birlikte yürümek ve büyük boy gibi ile
birleştirebilirsiniz şeylerdir.

MODA
TRENDLERİ
> > > SIKI
tüm demek
anahtar
kelimeler <>

KEMERİ

> > > ÇARPIK

ATKI ve

> > > FOLDED
TEKSTİL

> > > SYMBOL

Siyah ve büyük bir şey alın ve kendi etrafında

HAYVAN ve
halkaları ve
çarpık kareler
İLİŞKİN

dolaşmak ve kimse yarasa olacak bir göz

Leopar-baskılar vb Ama aynı zamanda tuhaf

> > > RENK:
VIOLETISH,
BEYAZ,
siyahımsı,
GREENBLUEISH,
&
TRANSPARENTISH

baskılar: Her zaman robotik, makine anlamında
simetrik, ne de sembolün sadece flowerly türü
değil. Belli belirsiz haberci makyaj squarish ve /
veya simetrisinin dairesel türleri.

1950'lere atmak sırta Bir çeşit bel tam büyük
olması gerekiyordu değildir.

MİKRO-BAG

TUTAR:
TATLI
CHAOS
Tıpkı dünyanın zorlukları basit değildir; Sadece
siyasi manzara gibi basit değildir; düşünme
vahşi patchwork dünyanın söylem
bilgisayarlar-yerine bir ya da iki büyük sesler
tarafından desteklenmektedir Forums hakim

ve bazı çizme koymak üst vücut etrafında
delicesine defalarca katlayın ve sokakta
kapağı: bu hak olarak neler merkezinde Bahar
2019.

Güvenle bu bere ve etek için de geçerlidir, en
azından asymmterical- sonra, özensiz değilse
olmak şeyler yiyebilirsiniz. altında boy çanta
ekleyin ve Senindir.

> > > AŞIRI

>>>
PLASTKINKY
VE NEOGOTH

BOYUT TOP,
ÇIPLAK AYAKLAR

gibi; Sadece biz aramak gerekir çözümleri gibi
birçok ve farklı; böylece aynı zamanda bir moda

klasörlerle Büyük etekler, gömlekler, daha

bahar 2019 tatlı patchwork, bir mozaik olduğunu

sonra yüksek topuklu bot veya daireler,
50 tonları zaman bir tür, ama bir 2019 bükülme
ile. Süper plastik bdsm esinlenmiş giysiler
içinde gösterilir.

muhtemelen çorap.

Yani sexily şeffaf şey cesaret için, bu şekilde
itilebilir: emzik ya da iki göstermek ve / veya iç
çamaşırları göstermek için.

KIRMIZI SICAK
SERİNLİK

Ermou Street
MED THS ve
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Model: Kristi
Yanochko
Fotoğraf:
Aristo
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Markalar
şunlardır

İlkbahar '19

2019 sağ
olsun:
öz
birleştirmek
# #Caring bir
parça zarif kıç
farkındalık

Bakım?

Evet! Şık
Redhot:
#kuvvetli
kuvvetli
#kuvvetli
kızlar
gülümseyebilirim
#kuvvetli

Alev, topuklar,
gölgeler, ..

ile ilgili //:

/// dans için
yapılır /// kızgın
serin stilettolar
/// yarı çıplak

EĞER
İSTİYORUM
TREN:
HALLETMEK
OLMAK İÇİN
YEDİ
İPUÇLARI

Model: Val Danza
Fotoğraf: Aristo Tacoma

en azından hafif hoş hemen sonra yapılan bazı

İlk olarak, mümkün olan en hoş boş mide. İki,

Doğru yapıldığında Eğitim, açık sözlü-acı

etkinlikler, almak için plan için iyi bir fikirdir. Aynı

düz hangi kaslara ve gider enerji verici bir

olan-let. o yapılmıştır, ama, zevk gerçeküstü.

zamanda büyük bir kontrast tamamen farklı

içecek bu konuda hiçbir sorunları var. sadece

ruhsal, fiziksel, psikolojik, sosyal her düzeyde,

olmalı. Bunun ya-o sadece birkaç dakika

doğru bir şekilde vücut titreşmesi yapar şey.

anda,

olabilir, ama bu zevki çok hafif olsa bile, içinde

eğitim oldukça eğitimin eğlenceli artacak,

eğlence var ve olmalı, keyfi net ve gerçek

şişman hale gelmeyecek kan şekeri ve benzeri

olmalıdır. Örnekler kendinizi yapabilirsiniz.

şekerli kahve kırdı olacaktır. Ve kahve iyi

Klasik örnek: Zaten sırılsıklam aşık olan bir

kullanmak koymak çünkü huzursuz

evrensel. bitti alınıyor muhteşem: ama hileler

kitapta birkaç sayfa okumak için kendinize üç

bırakmayacak: vücut kahve tarafından, hareketi

sadece nelerdir? o zaman okumak zorunda

dakika verin. Ama kolayca biz sadece ana

özlem ve, bunu taşımak için bir isteklilik ver.

değilsiniz: Belki siz tamam zorluk çekmezsin.

hatlarıyla anlamda “sembolik” ödülleri olarak

Eğer, çoğunluk gibi, bu, belki de bu ipuçları

sınıflandırılamaz ek-Tüm örneklerde herhangi

bazılarını sizin için çalışacaktır için istediğiniz

bir sayı kadar yapabilirsiniz.

kadar halletmek yok!

[1] Bak
önceden
belirlenmiş
bir
sembolik ödül iletmek
Bu eğitim sadece çok iyi yaptıklarını zehirleyen
çökmekte yemek çeşit programa göre gitti öven
tek bir nokta. Ancak: ödül bile oldukça
“sembolik” eğer bir çeşit kurmak - her zaman
mantıklı. eğitim eğlence ve zevk vs vs-ama
unsurlar olabilir orada

[2] kahvenin
büyüsünü hatırla
Yani eğitmek üzeresin. Sen kaslarını olacak.
Sen sırayla birkaç şey istiyorum.

[4]
4 ]sıfırla
Sıfırlama
Reset

Vicdan her
hafta
Bir 'haftalık paket' olarak eğitim düzenlemeye
yönelik bir yan ürünü Geçen hafta nasıl bir
performans olursa olsun, her hafta bir yenisi
olmasıdır; olursa olsun kadar siz yetiştirmek
alamadım eğer istediği-orada yeni hafta
önümüzde ve Zen onlar “Başlangıç Zihin” olarak
adlandırdığı mutlak netlik yaklaşım: Geçmişin
masum, yaklaşan hafta başlar kendi 'vicdanı
bütçe', ve onunla bittikten ile.

[3] haftalık
doz,
haftada bir
duraklar
egzersiz şemaya bir ritim alın.
“Her gün” belki teoride gayet
geliyor, ama vücut bazı arka plan

[5]
antrenman
kıyafeti
Büyülemek

iş yapmak zorundadır ve kesinlikle
standart eğitimin hiçbir şey yoktur
ki her hafta birkaç gün olması çok
mantıklı. Ve bu bizi yol açar:

Bu, size derinden hitap eden bir tür eğitim için
kıyafet ayırmak köklü gerçek bu dev motivasyon
faktörüdür. Bu içerir-sürece tamam görünüyor
ama süper hissediyor Öğretim ayakkabı
yalınayak formu.

[4]
6 sıfırla
]Tantrify
Reset

eğitim, eğer
yapabilirsen
eğitim bazı ağrı içeriyorsa, neden-olan tüm
uygun takdirine - en bariz ve en sağlıklı zevkleri
ile bunu dengeler? Olduğu zaman

Mümkün ve yeterince iyi.

[7] ve
dengelemek
eğitim formları

Eğer eğitim değişen nasıl bir simetri bulun. Tek
başına hiçbir değişmemiş eğitim seti her zaman
kesinlikle doğru olabilir. vücut zaten bir noktada
bunu sinyalini verecektir. dengesini düşünün ve
inşa

varyasyonları. Birçok
tanınmış psikolojik
Çalışmalar göstermiştir ki,
varyasyon gerçeği kendisi bir
olduğunu

motivasyon faktörü.

2019
VE BİR
YETİŞKİN
GEN Z:
Nesil Zen-

kısa”ama katılan şirket zarar verebilecek bunu

iyimserlik”. eski Sanskrit sesi “AUM” terennüm

yapmaz.

ederken, getirmek umut, 1950'ler bu-geç 1960
vardı ve 1970'li yılların başında daha doğrusu,

Metin ve çizimler: Aristo Tacoma

B. sıkılmışken

A.
'yeniden
yeni trendZetters belki {Zelf}
farkında içine

etrafında bir halka oluşmuş olan dönem
olduğunu BT yoktu ve havalanma bir duruma
Pentagon. Sonra tech.opt. Tekrar ayarlanır ve
Woodstock kültürlerin çoğu yok. titrek şekilde,
1990 ve daha sonra tech.opt içinde demode
biraz gitti. Millenials yaşına gelişine kadar
dünyayı etkisi altına aldı. Gen Z millet ego ne
de ana akım haber ne doğru ikna etti ve
teknoloji trendlerini karşı da teknoloji kullanmak
değildir.

trend Zetters, hiç ama açıkça doğmuş milenyum
kayması sonra, hala yasal olarak şarap içmek
ve oy eklenebileceğini ve gençler ama yetişkin
yeni erişkin-olan “sahte haber” kavramı ilk elden
ve açıktır kime; kim bir partner uygulamasını
kullanmak için değil avantgardist düşünün; Kim

sationally
transzendent

cannabisenthusiastic meditators Pentagon

ana akım, sardalye gibi her zaman doğru
olmayabileceğini bilir; kim büyük olasılıkla bu

20'de modern teknolojinin başlangıcından
beri inci

kadar”ne demek olduğunu bilir

yüzyıl, birçok-ama tüm-gençlik kültürleri hoş
“Şüphe özgürlük” (ve farkındalık) üzerinde
büyüdü var, “teknolojiden kaynaklanan

ve teknolojik ana gündem
maddelerinden-olmadan bu da radikal
alternatifler coşku yol açar. Meditasyon, bir
bakıma, olası bilincinin en güçlü ifadesi şudur:

D. Deliciouzly sık sık
yaşıyorum

farkındalık veya Hint gurulara bazı 1960'larda
için “zahmetsiz farkındalık” Bunu söylemek için

C Zeneration
meditasyon
insanlığın markasının Bazı yeni çiçekler

sevdim diye bir özveri olduğunu. 1960'ların

Ancak net rağmen ayrıca Gen Z olmuştur

çiçek gücü sembolleri hala olgun ve anlamlı

teknolojik olarak en gelişmiş nispeten serbest

ama kullanıldıkları aşırı ve kadar her şey Retro

şehirlerde değil, 1970'lerden beri içine-gelenbir

ile ve olduğu gibi 1970'lerin müziği olan ilgisine

ötesinde-cinsiyet özgürlük kadar kutlama

delalet edebilir şunlardır: Yine Gen Z Bu

beslemek histerik bazı varyasyonları

sembollerinden konusunda yaratıcı olmak

gerçeğindeymiş. Ve bu nasıl 2019 için en az

zorundadır iç sessizlik bir kültür.

sayesinde değil dünya üzerindeki keskin

şüphesiz kenara saçma olarak “meditasyon”

işaretlerini ayarlamak üzere vatandaşlar olarak

kavramını fırlatır.

Gen Z ağırlıyor.

Gen Z hangi yanı sıra her kuşak
çoğunluktan ıraksak önemli miniorities
vardır, bütün çeşitliliği hakkında ve.

kadar söyledikten sonra, bu -dünyadaki
ait selfcenteredness çoğunu şüphe imkansız

kabarcıklar üretmek değil, aynı zamanda küvet

Ortak banyo tuzlarının kullanımı, banyo suyu

Uygulamanın. Bu ücretsiz bir uygulama ancak

suya güzel bir renk verir sadece böyle bir tür.

nüfuz görüş sıfıra yakındır. Hafif plastik ve

yalnızca çoğu için bütçenizin üstünde biraz

makinesinin GPS koordinatları telefonunuzun

Ancak, bu bir ile oldukça uyumlu olmayan

metalden sadece bir şeritten yapılmış hafif jilet

neredeyse büyük bir maliyeti ve böylece onların

ekranında, oraya nasıl bir harita ve talimatlar

başka bir eğilim vardır. Brazillian Wax

kızlar tarafından artık yoğun kullanılması ile

Yıldız Drone Jilet Metal Dedektör kiti ile birlikte

yanında görünecektir.

yöntemlerinin popülerliğe rağmen, yetişkin

birlikte şansını jilet basitçe banyonun süresi

kullanılabilir. , Şartnameye uygun bir şekilde,

bağımlı biraz daha doğal bir yaklaşım isteyenler

kadın nüfusun giderek artan oranda da jilet

içinde izlenebilir olmadığını bulunmaktadır.

uygulamadan yönlendirilecektir drone doğru

için, Divers Federasyonu kendi oldukça ucuz bir

kullanıyor. Bu, yukarıda kabarcıksız ve renk

Bütün bu parlak bacaklar sergilemek için

hiçbir zaman tespit edilecek jilet çelik-küvet bile

üretme usulü ile birleştirilir ve traş makinesi su

oldukça gereksiz kadın arzusu nedeniyle.”

hafif slivers sizin herhangi bir metal içeriğine

maske ile ve güçlü sualtı lazer flaş ışığı birlikte

boşaltılır önce işe yaramaz hale geldiği

tavanında uçmak . Telefonunuz kükrer ve erkek

drone oynayan yaklaşık beş ağır metal konser

jilet colorised banyo tuzları popüler kullanım

mükemmeldir.

arı sağ bathwater batık gizli jilet herhangi

buna bir ses eşdeğer yaratacak kez orada

zorlukları karşı özel olarak yapılmış. Bu cihazın

bulguların üstüne bir ürkek hareketini

fiyatının bir kısmını Jilet Aradığınız Denizaltı

ve bazı basit yüzme hareketlerinin (bir klasör

yapacağız.

uygulamasıdır. Bu düzgünce banyo-küvet dostu

setinde bulunan) sayesinde, yakında kolayca

denizaltı cihazına takılan bir metal detektörü

olursanız olun banyosunda kaç kabarcıklar

vardır. denizaltı jilet saptadı o anda yüzey

herhangi jilet yerini gerekir.

Neyse ki, renklendirilmiş kabarcıklar
olanlar için uygulamalar vardır.

'yenidenprof olarak. Madland Looniversity Humphrey

Metin ve illüstrasyon: Aristo Tacoma

senin jilet
bulmak için bir
uygulama var
banyoda banyo tuzları kullanmak için tüm
modern toplumlarda güçlü bir eğilim vardır

RazorSeeking Diver Kit, küçük oksijen tüpü,

yaklaşımı-sonuçta, banyonuzda içine uçan bir

okyanusta kendi usturaları olan sorun

Bölüm

telefon uygulamaları gibi şeyler üzerinde, az

çözüm vardır: Bir Banyo-Küvet dostu
Bir daha az gürültülü isteyenler için

olacak ve jilet bulundu gerektiğini

Saçma

akımlar olmadığı sürece.

ilişkin kapsamlı tarama yapıyor, banyonuzun

Biz prof bırakın. Orada sahte.

Doğru

hemen altındaki, senin küvette güçlü

konur, şans traş makinesi kaybolur ve küvet

TNS
BERLiNiB s

Hala jilet bulamıyorsanız, sizin tıraş

sahte nedeniyle etmek”, o ifade

Örneğin, Star Drone Jilet Aradığınız ele
alalım

Önce ve

Elmayahh makyaj
BERLiNiB 2019 / B
kapağı editorial alır

Makyaj
sonra
Model: Elmayahh, Mua
@elmayahh Insta: Myrto
Departez, insta @myrto_departez

Fotoğraf: Aristo Tacoma

Nasıl makyaj
düşünmek? Nasıl
makyaj becerileri
uygulamak için şık bir
şekilde anlamaya? Ve
nasıl bu becerileri

Cafe yerler: 7 KEZ, Psiri, Atina
Stüdyosu yerler: STUDIO P56, Atina,
insta @ studio.p56

Bu başyazısında Moda markaları:

Giyim ve yüksek topuklu TATU

artırmak için? 4 basit

TARAFINDAN SUELITA,

ipuçları

tarafından insta @tatu_by_suelita

Stradivarius, insta @stradivarius
hayvan desenli botlar

Sonraki sayfa: TORBALAR
SIMONA tarafından Tütün
kesesi, insta @dakovasimona

makyaj, Başarılı olduğunda, yok - fakat onun
yüzü sadece lanetlemek muhteşem.

#kuvvetli
1: Set

the
doğru
hedefler
Bu açıktır ama kabul dışarı yazım: Bir
noktayı istemiyorsan - Eğer makyaj
doğal güzel ne geliştirmek istiyor - Bir
yüzünde altın falan sıçrama ve bunun
doğru çıkıp yapabilirsiniz
makyaj-sanatçı olduğunu böylece
yüzün hakkında, yüzüne bakarak
üzerine, wowfactor yoktur. İnsanların
(profesyonel olmaları sürece) makyaj
bakmak için gidiyoruz değil. Onlar
yüzüne bakmak için gidiyoruz. Sizin

# 2: Zaten sahip
hangi renkleri
düşünün

Eğer makyaj parçası olarak uygulamak
Herhangi bir renk doğal olarak, zaten sahip
renklerin varlığını etkileyecek gidiyor. Böyle baş
yolu geçer benzerlik-buna ince kelime
“rezonans” uygulamak isteyebilirsiniz. Örneğin,
filanca göz bantları için, (daha doğrusu, ya da
göz renkleri), gözün rengi ile “yankı” diyebilir.

Eğer cilt tabaklanmış zaman, size
isteyebilirsiniz orada başka rengi var
vurgu yapmak; Derin için renkler vardır tıpkı
vurgulamak istemiyorum. Bütün bu makyaj için
zihinsel hazırlık içine oynamalıdır.

# 3: ışıklar ..ve
nerede youre

'yeniden

gitmek üzere

Eğer üzereyiz ışıkları kontrol olsaydı go-nedirler
tipleri, onlar vs vs gelen neyi açıları, çok makyaj
yapmak zorunda değildir. Bu ve bu özelliği üst
düzeye çıkarmak ve alt dudağını ve bunun gibi
her türlü şeyi vurgulamak için doğal bir gölge
oluşturmak amacıyla bu fotoğrafçı ışıkları
ayarlayabilirsiniz fotoğraf oturumları daha
konsantre formları, bazıları gibi olurdu.

Makyaj, bir bakıma, bir yüzün üstünde bir yüz
çıkarmayı,. Sağ? daha yumuşak vs sert kaş ve
bu kullanarak kalem ve kağıt, ya da bir
bilgisayar eşdeğer, sen makyaj sadece doğru
miktarda uygulamak sahip olacağını daha
selfassuredness gibi şeyler her türlü oynamıştır.
Zaten taslak usta olabilir. Eğer öyleyse, tamam!
Eğer taşıyabileceği kağıtları gibi birçok boş
sayfaları satın almak ve mavi kalem bir grup
var, ve sade, zarif özelliklerle-asla bir klasik
çekici yüzüyle birinin fotoğrafını getir: Değilse,
burada bu konuda gitmek için bir yoldur zaman
faz veya cilt rengi ya da bir şey akla. ipucu
zaten iyi biliyorum bir yüz kullanarak, esans
içine elde etmektir. Brigitte Bardot de. Sonra
orada çekici bir yüz olma maksimal fikir
edinmek için kağıt üzerinde koyabilirsiniz ne
kadar birkaç satır deneme. İpuçları: Simetri sol /
sağ ve dikey. Sadece burun bir tarafını
özetlemektedir - bazen burun bir ipucu yeter. alt
dudak altında bir gölge koyun. gözleri ayrı
olalım. öğrencilerin büyük olalım, ama
onları-say bazı ışık yansıması, pırıl pırıl bir kare
olmadığına emin olun. çizim karmaşık hale
getirebilir şeyler Fazladan çizim yapmayın.
Başlangıçta kulaklarını çizim rahatsız etmeyin,
sadece kulaklarının üstünde saç aksın. İlk beş
yüz çizimleri at. Sonra iyi tutmak iki ya da üç; ve
haftaya göre hafta biraz daha iyileştirmek.
kulakların hemen üzerinde saç aksın. İlk beş
yüz çizimleri at. Sonra iyi tutmak iki ya da üç; ve
haftaya göre hafta biraz daha iyileştirmek.
kulakların hemen üzerinde saç aksın. İlk beş
yüz çizimleri at. Sonra iyi tutmak iki ya da üç; ve
haftaya göre hafta biraz daha iyileştirmek.

# 4: Ve: ne
zaman
yüklediğin

'yeniden

Zaman, senin
çizimlerini
yapmak

Sağlık
yararı
güzel
zaman
geçirmek
Ya da, bir

güzellik
kavramının
sözsüz keşif

Model: Teuta Pereira
Fotoğraf: Aristo Tacoma
Fotoğrafta kullanılan cigarillos marka
Küba'dan olduğu; Saf tütün yapılan

Sizin
Gait Stil

tatlı her gün
zorlukların Keşif:
başka bir deyişle
Yürümek NASIL
sayesinde bir
hissi, Being:
moda yürüyüşü
alma

Model: Natasia Kinia Fotoğraf:
Aristo Tacoma

s treets

saniyelik
hususlar
şunlardır: Bir
yaptırmak için
saniyeler
izlenim: Bazı
soyunma
tarafından bunu:
Bazı genellikle
bunu
{genellikle
ile çok daha
büyük
tarafından darbe
} tarafından

minimalism:
basitlik: ve
dans
düşünme

Bazen less is
more hukuk
uygulaması:
zaman
} tarafından

Bir diyet
başka
yaparken
{genellikle

ünlü

antrenman: Eğer
sevişirken:
modacı sokak
stili yürüteç
ONLAR
sonradan
YÜRÜMEK
NASIL ışığında
bunları dikkate
alır

{ “İyi şehir”:
yürüyüşler
severler hak
ettikleri saçma
saygıyla
davranılır bir
yer.}
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