Kiedy robimy gazetę, zaczynamy
Model pokrywa dla naszego

układ „od zera” i dodać tag, „test

BERLiNiB 2019 / A problem jest Kristi

layoutu” w „Blue Note” po lewej stronie

Yanochko, sfotografowany przez A.
Tacoma {patrz artykuł
„zacietrzewiony chłodu”).

pojawiają się na lewej stronie.
Teksty Artykuł: nasza od początku.

Bardzo dobre wyniki w tej

Zawartość każdego magazynu

chcą pracować z nami, prosimy o

ramce.

BERLiNiB opublikowanego jest

kontakt za pośrednictwem Twittera, a

copyright Stein Henning Braten

tej strony redakcji. Jest to naturalnie i

Prawa autorskie: normalny styl

potem możemy użyć e-mail, SIP,

Aristo Tacoma

stopniowo trans-zmutowana do

autorskim zastosowanie, CFR naszej

dzwonić, spotkania itd. Jesteśmy

{A fotografem, i redaktor, IB; a także

Wszystkich osób zaangażowanych w

naszego magazynu. Zamieniamy każdy

stronie; blogerów mody może Reblog

zawsze otwarci na nowe modele,

często stylista}

contentcreation są nazwane (modele

pisarzy,

z wcześniejszych obrazów testowych

2019 / A

Utalentowani ludzie, fashionistki, którzy

Reusch alias Aristo Tacoma.

zostały nazwane jak chcą). Materiał

(które są udokumentowane w naszym

jest niepodpisany przez redaktora.

koncie Instagram) z własnymi

Jeśli masz jakieś pytania o cokolwiek
fotografów, stylistów,

strzelanin, stylizacje i modeli (nierzadko

tu publikowane, czy chcą, aby

także nowe twarze). Zasada jest taka,

wizażystów, projektantów-set, a

przyczynić się, należy wykonać

że możemy sobie pozwolić tylko

także odzież marki reklamodawcy

@industrialbabes na Twitter.com, za

najlepsi z inspiracji i tak idziemy do

itp. ludzie, którzy w duchu

pośrednictwem aplikacji lub za

pickings Vogue, Numero, Harper

entuzjazmu i jakości pragną

pomocą komputera, w ciągu jednego

Bazaar, Elle etc etc, aby zapalić nasze

przyczynić się doskonale w ten czy

lub dwóch dni kierujemy do tyłu.

strony z modelami czołówce jak mamy

inny sposób. Początkowe

Wtedy możemy użyć bezpośredni

pracować, aby w pełni stworzyć nasz

finansowanie BERLiNiB to, co

własny magazyn.

najlepiej można nazwać poziom

Marki w redakcyjnych: Treść zgoda

„amator”, jednak z najwyższej

może być sponsorowany przez

sprzętu i mamy nadzieję,

modnych marek, zobacz naszą

doskonały smak i umiejętności

Instagram dla informacji

kompozycyjne itp tworzymy

kontaktowych.

wiadomości tekstowych tam z
łatwością. BERLiNiB jest dostępny za
darmo, zawsze, jak jakość PDF.
Ponieważ nie ma abonamentu,
zapraszamy tych, którzy czują się
podbudowani sponsorować
BERLiNiB {wybrała sumę & walutę

obrazy o zwykłych potwierdzeń: na
naszej stronie internetowej znajduje się
specjalny folder dla blogerów, gdzie
obrazy dla każdej emisji mogą być

ISSN 2535-602X

zbierane z łatwością.

OPUBLIKOWANY

Ogłoszenia: same metody jak w

siebie}:

przypadku kontaktu sponsoringu
marki. W BERLiNiB reklamy są
oznaczone jako „reklama” lub marka
jest pokazany jest więc oczywista.

BERLiNiB 2019 / A

paypal.me/aristotacoma/

BERLiNiB: Wykonane głównie w
Atenach poprzez, między innymi, bycie,
i Wyzwolenia
Tłoczenie. Koncepcja przez Aristo
Tacoma alias
SR Weber, Oslo. ISSN 2535-602X
lokalizacja Formalna produkcja: Oslo,
Norwegia Mail: Yoga4d: VRGM,
Holmenv 68, 0376 Oslo

Technologia obejmuje Nikon Nikkor DF
w / VR, KDE neon, Gimp, LibreOffice,
Tak więc, każdy problem
jest pracował w ten sposób iw
swoim czasie publikacji {for
czasach CFR naszej strony}
cała zawartość jest nasz
własny, i wtedy, oczywiście,
stempel „opublikował” będzie

berlinib.com
industrialbabes.com
instagram.com/berlinib

FontLibrary.org etc etc, i oczywiście PC
platforma Android-x86. Kiedy
BERLiNiB jest w pełni finansowane
przez kontraktów handlowych i reklam,
użyjemy podobnych czcionek
licencyjnych poprzez zakupionych
licencji.

chaos, czy różnorodność bodźców, w których
nie ma prawdziwego nadrzędne prosta
koncepcja.

BEST OF
SPRING '19

Jednak, ponieważ moda ma na celu
uproszczenie sposobu wyglądać stylowy,
elegancki, modny, to musi być coś raczej niż
wszystko, a kiedy jest bałagan, mamy prawo do

> > > MOCNO

nadzieję, że przy użyciu jest dobry smak. No
więc:

NYLON
zwany także spodenki rowerowe. W roku 2019
są to rzeczy można chodzić z, i połączyć z
takimi jak na wymiar.

TRENDY W
MODZIE
> > > MOCNO

PAS

słowa kluczowe,
które to wszystko
powiedzieć <>

> > > przekrzywiony

TEKSTYLIA

SZORTY

zabierania coś zamiast to wszystko
odzwierciedla. BERLiNiB wybiera coś, co mamy

> > > Składane

> > > SYMBOL

Wziąć coś czarny, duży i złóż go szaleńczo

Z zwierzęcia
gów i
przekrzywione
KWADRATY

ulicy i nikt nie będzie bat powiek: to jest w

Leopard drukuje itp ale także swoiste drukuje:

> > > KOLOR:
VIOLETISH,
BIAŁY,
czarniawy,
GREENBLUEISH,
&
TRANSPARENTISH

nie zawsze symetrycznie w robota, poczuciem
maszynowej, ani tylko flowerly rodzaju
symbolem. Niejasno zawiedli się krępy i / lub
okrągły rodzaje symetrii.

Coś w rodzaju rzutów zwrotnie do 1950, talia
nie jest dokładnie powinna być duża.

SZALIK &
MICRO-BAG

Podsumowując:
słodka CHAOS
Podobnie jak wyzwania na świecie nie są
proste; podobnie jak krajobraz polityczny nie
jest prosta; tak jak dziki patchwork myślenia
dominuje dyskurs na świecie forums- zasilany
przez komputery, zamiast jednego lub dwóch

ciała, umieścić na buty, i można spacerować na
samym centrum miasta, co się dzieje, jak na
wiosnę 2019 r.

Można bezpiecznie oddawać się rzeczy
będących jeśli nie rozlazły, to przynajmniej
asymmterical- że jest prawdziwe dla szaliki i
spódnice. Dodaj pod wielkości torebkę i jesteś

> > > KONIEC-

It.

>>>
ROZMIAR TOP,
PLASTKINKY I
gołe nogi
NEOGOTH

dużych głosów; podobnie jak rozwiązania
musimy szukać są liczne i zróżnicowane; tak

Ogromne spódnice, koszule, z folderów,

też jest moda wiosna 2019 słodki patchwork,

następnie wysokie obcasy lub buty lub

mozaika, A

wiele razy wokół siebie i wokół górnej części

Jest to rodzaj 50 odcieni czasie, ale z 2019
twist. Supermodelki pokazać się w plastikowych
bdsm inspirowane ubrania.

mieszkania, ewentualnie pończochy.

Że seksownie przejrzysty rzeczą może być
odłożony w ten sposób, dla odważnych:
pokazać sutek lub dwa, i / lub aby pokazać
bieliznę.

Model: Kristi

CZERWONY GORĄCY
Yanochko
Zdjęcie:

CHŁÓD

Aristo
Tacoma
marki
należą: THS i
biustonosz z
MED Ermou
ulicy

wiosna '19

dostać 2019
prawo:

połączyć
samo# Elegancki
świadomość rufa
z odrobiną
#caring

Opiekuńczy, troskliwy?

Tak! Redhot
szyk:
#silny
silny
#silny
dziewczyny
można
#silny
uśmiech

płomień,
obcasy,
odcienie ..

//na z:

red-hot fajne
szpilki /// są
wykonane do
tańca ///
pół-nago ///

Chcesz
kolejowa:
Siedem
Porady dla
coraz to
zrobić

Model: Val Danza
Zdjęcie: Aristo Tacoma

jest zawsze dobry pomysł, aby zaplanować, aby

Po pierwsze, jak przyjemnie pusty żołądek, jak

Szkolenie, kiedy zrobione dobrze, to, bądźmy

uzyskać pewne działania wykonywane zaraz

to możliwe. Dwa, napój energetyzujący, który

szczerzy-bolesne. Kiedy to zostało zrobione,

po, który jest co najmniej umiarkowanie

idzie prosto do mięśni i który nie ma problemów

chociaż przyjemność jest surrealistyczne. Na

przyjemne. Powinna też być zupełnie inny,

o nim. Coś, co sprawia, że wibracje ciała w

wszystkich poziomach, fizyczne,

wielki kontrast. Może to być tylko kilka minut

odpowiedni sposób. Szkolenie będzie gryźć na

psychologiczne, społeczne, duchowe,

to-or-to, ale musi mieć rekreacyjnego w nim, a

poziom cukru we krwi i tak słodki kawy nie

nawet jeśli jest bardzo łagodny przyjemność,

będzie tłuszczu, będzie to raczej zwiększyć

przyjemność musi być wyraźne i realne.

przyjemność z treningu. A kawa nie opuszczę

uniwersalny. Coraz to zrobić jest wspaniały,

Przykłady można zrobić samemu. Klasycznym

cię niespokojny, ponieważ można umieścić go

lecz tylko jakie są sztuczki? Być może nie masz

przykładem: dać sobie trzy minuty, aby

do dobrego wykorzystania: ciało jest pragnienie

problemu z dostaniem się robi: wtedy nie

przeczytać kilka stron w książce już jesteś

ruchu, a co za kawę, dajesz mu chęć do

musisz tego czytać. Jeśli, jak większość, nie

zakochany. Ale można łatwo uzupełnić dowolną

poruszania się.

zrobić to jak chcesz, być może niektóre z tych

liczbę dodatkowych przykładów wszystko

wskazówek będzie pracować dla Ciebie!

klasyfikowanych jako „symboliczne” korzyści w
sensie po prostu przedstawioną.

[1] Wyszukiwanie
przekazania
do
zadanego
symboliczną nagrodę
To nie ma sensu doceniają, że szkolenie poszło
zgodnie z harmonogram z rodzajem dekadencki
posiłek, który psuje to, co właśnie zrobił tak
dobrze. Jednakże: założyć jakąś nagrodę,
nawet jeśli raczej „symboliczny” - zawsze ma
sens. Szkolenie może mieć elementy zabawy i
przyjemności etc etc, ale nie

[2] Pamiętaj magię
kawy
Więc masz zamiar trenować. Masz zamiar
wykonywać mięśnie. Chcecie parę rzeczy w
porządku.

[4]
4 ]Przywracanie
reset
Zerowanie

sumienie każdego
tygodnia
Ubocznym produktem obsługi szkolenie jako
„tydzień pakietu” jest to, że bez względu na to,
w jaki sposób przeprowadza się w ubiegłym
tygodniu, co tydzień jest nowy; nieważne, jeśli
nie udało nam się trenować tyle, ile chcieliśmy,
istnieje nowy tydzień do przodu, i zbliżyć go z
absolutną jasność, co w Zen nazywa
„początkujących umysł”: niewinny przeszłości
nadchodzących startów tygodniu z własnym
sumieniem „budżet”, a kończy z nim.

[3]
cotygodniowych
dawek
tygodniowe
przerwy
Otrzymuj rytm programu treningu.
„Każdego dnia” brzmi dobrze w
teorii, być może, ale ciało ma

[5]
Glamorize
strój
treningowy

popracować tła i to ma sens, aby
mieć kilka dni, co tydzień, w
którym nie jest na pewno nic
standardowego treningu. A to
prowadzi nas do:

To dobrze udokumentowana prawda, że
oddzielenie odzieży do treningu, w rodzaju,
który przemawia do was głęboko, jest olbrzymi
czynnik motywacji. Obejmuje to, chyba, że jest
to forma boso z szkoleniowo buty, które
wygląda dobrze, ale czuje się super.

[4]
6 Przywracanie
]Tantrify
Zerowanie

szkolenie, jeśli
potrafisz
Jeśli szkolenie obejmuje ból, dlaczego nie-ze
wszystkimi odpowiedniego uznania zrównoważyć to z najbardziej oczywistych i
najbardziej zdrowych przyjemności? Kiedy jest

możliwe i dość przyzwoite.

[7] i równoważyć
formy
szkoleniowe
Znajdź symetrię w jaki sposób są różnej
szkolenia. Żaden pojedynczy unvaried zestaw
szkoleniowy może być absolutnie w porządku
cały czas. Ciało zasygnalizuje to w pewnym
momencie, w każdym razie. Pomyśl równowagę
i konstruować

odmianach. Jak wiele
znanych Badania
psychologiczne wykazały, że
sam fakt zmienności jest
sama

czynnik motywacji.

2019
I dorosłego
GEN Z:

optymizm". W 1950 miał to-końca 1960 i

zaszkodzić danej spółki.

początku 1970 roku nie miał to- że raczej był to
okres, w którym cannabisenthusiastic

Tekst i ilustracje: Aristo Tacoma

ZA.
Nowe
trendZetters
Nowy trend-Zetters, urodzony w nie, ale

generacja Zen-

short”, ale nie rób tego, jeśli mogłoby to

B. Theyre
're

do bycia {Zelf}
świadomy,
może

wyraźnie po zmianie Millenium są adultsjeszcze nastolatki, ale dorośli, którzy mogą
legalnie pić wino i głosowania, a do którego
pojęcie „fałszywej wiadomości” to z pierwszej
ręki i oczywiste; którzy uważają, że

sationally
TransZendent

postawangardystę nie używać aplikacji

Od zarania nowoczesnej technologii w 20 th

celownik; kto wie, że mainstream, jak sardynki,
nie zawsze może mieć rację; którzy być może
wie, co to znaczy „

wieku, ale nie wiele się mnóstwo kultur
młodzieżowych kwitła na przyjemny „wolności
od wątpliwości” (i) ze świadomością, wynikające
z „technologii

medytujący tworzą pierścień wokół Pentagonu i
intonując starożytnego sanskrytu dźwięk
„AUM”, nadzieję przynieść Pentagon w stan
lewitacji. Następnie tech.opt. ustawić się
ponownie i zniszczył większość kultur
Woodstock. W niepewny sposób poszło trochę
z mody w 1990 roku, a następnie tech.opt.
spustoszony świat aż do przyjścia na wiek
Generacja Y. Gen Z ludzie nie są przekonani,
ani ja, ani nurtu aktualności rację, i używać tech
również do przeciwdziałania Tech-trendy.

i jej główne nurty-bez tego technologiczne
prowadzące także entuzjazm do radykalnych
rozwiązań. Medytacja jest, w pewnym sensie,
najsilniejsze zestawienie świadomości

D. Deliciouzly
Zensational

możliwych: to oddanie do świadomości lub, jak
niektórzy z indyjskich guru mawiać go w 1960

C Zeneration
medytacja
Niektóre marki nowe kwiaty ludzkości bez
wątpienia rzuci na bok pojęcie „medytacji”
jako nonsens.

Gen Z jest o różnorodności i Poza tym,
każda generacja ma istotne miniorities
odbiegających od większości.

Powiedziawszy tyle, że to niemożliwe, by
wątpić większość selfcenteredness na
świecie,

roku, do „wysiłku świadomości”. Jeszcze Gen Z

Jednak oczywiste jest, mimo niektórych

ma być kreatywny o symbole to: symbole flower

histerycznych odmian, które również Gen Z

power z 1960 roku są jeszcze dojrzałe i

żywią się-że najbardziej zaawansowanych

sensowne, ale są nadmiernie wykorzystywane,

technologicznie w stosunkowo wolnych miast, a

a może nawet oznaczać fascynację wszystko

nie od 1970 roku ma tam było tyle obchody

retro z muzyką 1970 jak z uprawa wewnętrznej

zmysłowego poza-płeć wolności. I nie jest to w

ciszy.

dużej mierze z tego, jak 2019 wita Gen Z jako
obywateli o ustalenie ich ostre ślady na świecie.

takiego rodzaju, że nie tylko produkować

wykorzystanie wspólnych sole do kąpieli,

app. Jest to darmowa aplikacja, ale może być

Jeśli nadal nie może znaleźć brzytwę,

pęcherzyków, ale także dać piękny kolor wody

widoczność penetracja kąpielą jest bliska zeru.

stosowany tylko wraz z ich zestawu Gwiazda

pojawią się współrzędne GPS maszynki obok

wannie. Istnieje jednak inny trend, który nie jest

W połączeniu z teraz-intensywnego

Drone Razor wykrywacz metali, który kosztuje

mapy i instrukcji jak się tam dostać, na

do końca zgodny z tym. Mimo popularności

użytkowania przez dziewcząt z niewielkimi

prawie wielki i tak jest nieco powyżej budżetu

wyświetlaczu telefonu.

brazillian metod wosku, coraz większa część

maszynek wykonanych z lekkiego plastiku i

dla większości. Drone, zgodnie ze specyfikacją

naturalne podejście, mniej zależne od takich

populacji dorosłych kobiet jest również przy

tylko odłamek metalu, są szanse, że po prostu

zostanie skierowany z aplikacji do pływania w

rzeczy jak aplikacji telefonicznych,

użyciu maszynki do golenia. Gdy jest to w

nie są brzytwy śledzenia w czasie trwania

sufitem łazienki, wykonanie dokładnego

połączeniu z powyższą pęcherzyków i

kąpieli. Wszystko to ze względu na zupełnie

skanowanie treści metalowej wannie nawet

odbarwiona metody produkcyjne i maszynki

niepotrzebne kobiecego pożądania wykazują

nieznaczne odłamki stali w maszynkach do

podejście, mimo wszystko, Drone latania

RazorSeeking nurka, z małym butli z tlenem,

umieszcza się w wodzie, są wielkie szanse, że

błyszczące nogi.”

maski, a podwodny potężny błysk światła

około pięciu metali ciężkich koncertów

laserowego wykonany specjalnie w celu

jest opróżniany.

jumpy ruch w prawo na wierzchu żadnych

grających na raz nie jest brzytwa Poszukiwany

przeciwdziałania wyzwaniom popularnego

ustaleń ukrytych brzytwy zanurzonych w

Submarine App za ułamek ceny. Ma to detektor

wykorzystania colorised sole do kąpieli razem z

kąpielą.

metalu starannie dopasowany do wanną

maszynek do golenia. Dzięki temu urządzeniu,

urządzenia przyjazny podmorskich. Okręt

a kilka prostych ruchów pływackich (folder jest

będzie powierzchniowych w tej chwili to

dołączony do zestawu), powinieneś być w

znajduje się brzytwy, a brzytwa powinien

stanie szybko łatwo zlokalizować każdą brzytwę

znaleźć

nie ma znaczenia ile masz pęcherzyki w kąpieli.

golenia w oceanie pokolorowane

nonsens
Tekst i ilustracje: Aristo Tacoma

Jest aplikacja do
znalezienia
swoją maszynkę
Istnieje silna tendencja we wszystkich
nowoczesnych społeczeństwach używać sole
do kąpieli w wannie

dość tanie rozwiązanie: wanna przyjazną Kit

wewnątrz łazience stworzy solidną równoważną

problemów lokalizowanie ich maszynki do

Sekcja

Międzynarodowa Federacja Divers mają własne
Dla osób poszukujących mniej hałaśliwe

momencie , Telefon będzie ryk i Drone zrobi

Na szczęście, istnieją aplikacje dla tych

Prawdziwe

Dla tych, którzy szukają nieco bardziej

golenia będzie dokładnie wykryty w żadnym

Wyjeżdżamy prof. Bogus tam.

're

silne prądy w swojej wannie.

maszynka znika i bezużyteczne przed Wanna

TNS
BERLiNiB s

bezpośrednio pod nim, chyba że istnieją

pęcherzyków.
Jak prof. Humphrey Bogus w Madland
Looniversity wyraża to, „ze względu na

Weźmy, na przykład,
Razor-Poszukiwany zodiaku Drone

przed i

Elmayahh robi
make-up dla BERLiNiB
2019 / B tytułowej
redakcji

po makijażu
Model: Elmayahh, Insta
@elmayahh Mua: Myrto Departez,
Insta @myrto_departez

Zdjęcie: Aristo Tacoma

Jak myśleć o makijażu?
Jak dowiedzieć się
stylowy sposób, aby
zastosować swoje
umiejętności makijażu?
I jak zwiększyć te

Cafe Lokalizacje: 7 razy, Psiri, Ateny
Studio Lokalizacje: Studio P56, Ateny,
Insta @ studio.p56

marek mody w tej redakcji:

Ubrania i buty na obcasie TATU

umiejętności? 4 proste

PRZEZ SUELITA, Insta

wskazówki

przez Stradivariusa insta

@tatu_by_suelita buty Animal print
@stradivarius

Następna strona: woreczek
woreczki tytoniu przez SIMONA,
Insta @dakovasimona

make-up, gdy to się uda, nie ma - ale jej twarz
jest po prostu cholernie wspaniały.

#silny
1 zestaw

the
cele
prawo
To jest oczywiste, ale niech pisze go:
Jeśli nie chcesz, aby punkt - że jesteś
makijaż-artysta, który można
przelewać złoto lub coś na twarzy i
sprawiają, że wyjdzie prawo - chcesz
makijaż do zwiększenia co naturalnie
piękne o twarzy tak, że patrząc na
twarzy, Wowfactor ma. To nie tak, że
ludzie będą patrzeć na make-up
(chyba, że to profesjonaliści). Będą
patrzeć na twarz. Twój

# 2: Zastanów
się, jakie kolory
masz już

Każdy kolor zastosować jako część swojego
makijażu będzie wpływać obecność kolorów,
które już masz, naturalnie. Szef sposób to się
dzieje, przez podobieństwo-ty chcieć
zastosować drobnym słowo „rezonansu” do
niego. Na przykład, taki a taki cieni pod oczami,
można powiedzieć, „rezonuje” z koloru oczu
(lub kolory oczu, aby być bardziej precyzyjny).

Gdy skóra jest opalona, masz inny kolor
tam, że może chcesz
podkreślać; tak jak istnieją kolory o skórę nie
chcesz podkreślić. Wszystko to powinno grać w
swojej mentalnej gotowości do makijażu.

# 3: ..i światła,
gdzie jesteś

're

zamiar iść

Gdybyś mógł kontrolować światła dokąd się
udać, jakie rodzaje są, co kąty one pochodzą,
etc etc, to nie trzeba robić dużo makijażu.
Byłoby tak jak niektóre z bardziej
skoncentrowanych form sesjach
fotograficznych, gdzie fotograf może ustawić
światła tak, aby zmaksymalizować to i tamto i
utworzyć naturalny odcień, aby podkreślić
swoją dolną wargę i wszelkiego rodzaju rzeczy
w tym stylu.

Makijaż, w pewnym sensie, jest szkicowanie
twarzy na górnej części twarzy. Dobrze? Im
więcej będziesz grał z twardymi vs. miękkie brwi
i wszelkiego rodzaju takich rzeczy przy użyciu
pióra i papieru, lub ekwiwalent komputera, tym
więcej będziesz miał selfassuredness stosując
tylko odpowiednią ilość makijażu. Być może już
być biegły w szkicowania. Jeśli tak, w porządku!
Jeśli nie, oto jest droga do tego zabrać: kupić
tyle pustych arkuszy papierów jak można nosić i
mieć kilka niebieskich długopisów i pobrać
fotografię kogoś z klasycznie atrakcyjnym
twarzy z prostych, eleganckich cech
nieistniejącej przeszkadza fazę czasową lub
kolor skóry lub cokolwiek. Kluczem jest, aby
dostać się do esencji, używając twarz znasz już
dobrze. Powiedzieć, Brigitte Bardot. Wtedy
właśnie, jak eksperymentować z kilku linii, które
można umieścić na papierze, aby uzyskać
maksymalne poczucie tam bycia atrakcyjną
twarz. wskazówki: symetrii w lewo / w prawo, jak
i pionowo. Wystarczy przedstawić jedną stronę
nosa, - czasami podpowiedź nosa wystarczy.
Położyć się cieniem pod dolną wargą. Niech
oczy są szeroko rozstawione. Niech uczniowie
być duże, ale mieć pewność, że jest odbiciem
jakiegoś światła w ich powiedzmy, kwadrat
musujące. Nie overdraw rzeczy, które mogą
skomplikować rysunek. Nie przejmuj rysunek
uszy na początku, po prostu pozwól przepływ
włosów nad uszami. Rzucać pierwszych
pięciuset rysunków. Następnie utrzymać
najlepiej dwa lub trzy; i poprawić tydzień po
tygodniu. tylko niech przepływ włosów nad
uszami. Rzucać pierwszych pięciuset rysunków.
Następnie utrzymać najlepiej dwa lub trzy; i
poprawić tydzień po tygodniu. tylko niech
przepływ włosów nad uszami. Rzucać
pierwszych pięciuset rysunków. Następnie

# 4: A: po
zabawie
're

czas, zrobić
swoje szkice

utrzymać najlepiej dwa lub trzy; i poprawić
tydzień po tygodniu.

korzyści
zdrowia
świetnie się
bawić

Albo
niemy
poszukiwania
koncepcji piękna

Model: Teuta Pereira
Zdjęcie: Aristo Tacoma
Marka cygaretek stosowanych w zdjęcie
jest z Kuby; z czystego tytoniu

Twój styl
chodu

Poszukiwania
słodkich
codziennych
wyzwań: Bycie
sensacja w mocy
JAK idziesz,
innymi słowy:
coraz modne
chód

Model: Natasia Kinia Zdjęcie:
Aristo Tacoma

s treets są
przedmiotem
sekund: sekunda
w których można
będzie dokonać

wrażenie:
niektórzy czynią ją
przez przebrania:
niektóre zrobić to
zwykle
{zazwyczaj
ze znacznie
większą

wpływ przez
} przez
Minimalizm:
prostota, a

myśli taniec

stosowanie
prawa, że
czasami mniej
znaczy więcej:
gdy
} przez

Podczas
diety
innego
{zazwyczaj

sławny

pociąg: kiedy
kochać: styl
mody ulica
Walker uważa te
rzeczy w świetle
tego, jak idą
potem

{ „Dobre miasto”:
miejsce, gdzie
miłośnicy
spacerów są
traktowani z
szacunkiem
absurdalnego oni
zasługują.}

Beau Ty
Styl e
Fash
jonów

ISSN 2535-602X
instagram.com/berlinib berlinib.com

