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เมื่อเราทำการนิตยสารเราเริ่มต้นรูปแบบจากรอยขีดข่วนและเพิ่มแท็ก“ทดสอบของรูปแบบ” 

ในการบันทึกสีฟ้าบนด้านซ้ายของหน้าบทบรรณาธิการนี้ 

นี้เป็นธรรมชาติและค่อยๆกลายเป็นนิตยสารของเราเอง 

เราเปลี่ยนทุกหนึ่งในภาพการทดสอบก่อนหน้านี้ 

(ซึ่งมีเอกสารทั้งหมดใน @berlinib) 

กับภาพจากยอดเดิมของเราเอง 

คิดที่อยู่เบื้องหลังวิธีการนี้คือการที่เราเพียงต้องการแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดสำหรับนิตยสารของเราดังนั้นเราจึงเลือกภาพจากแหล่งที่มาที่เราชื่นชอบเช่น 

Vogue, Numero, 

ฮาร์เปอร์บาซาร์และนิตยสาร Elle, 

ที่จะสว่างขึ้นหน้าเว็บของเรากับภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเป็นเรา 

ทำงานเพื่อสร้างตัวเองสิ่งพิมพ์ต้นฉบับอย่างเต็มที่ของเรา

แต่ละประเด็นมีการพัฒนาในลักษณะนี้และในขณะที่สิ่งพิมพ์ 

(เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสำหรับครั้งสิ่งพิมพ์) 

เนื้อหาทั้งหมดที่เป็นของเราเอง 

เท่านั้นแล้ว“เผยแพร่” 

แสตมป์จะปรากฏบนด้านซ้ายของหน้านี้

บทความทั้งหมดและข้อความอื่น ๆ 

ที่มีผลงานต้นฉบับจากจุดเริ่มต้น

ลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมด BERLiNiB 

เป็นลิขสิทธิ์นิตยสาร แต่ใน 

'fashionblogger ง่าย' วิธี 

ที่ส่วน DIRECTORY 

เว็บไซต์ของเราคุณจะพบทุกภาพพร้อมสำหรับ 

reblogging 

ควบคู่ไปกับแนวทางทั่วไปสำหรับสิ่งที่จัดเรียงของกิตติกรรมประกาศเราต้องการที่จะเห็นในโพสต์

คนที่มีความสามารถและแฟชั่นที่มีความประสงค์จะทำงานกับเรา: 

กรุณาติดต่อเราได้ที่berlinib@aol.com 

หรือ DM

เมื่อ Instagram 

เรามักจะเปิดให้ได้ยินจากรุ่น, นักเขียน, 

ช่างภาพ, สไตลิสแต่งหน้า

ศิลปินนักออกแบบชุดนักออกแบบแฟชั่นโฆษณาและโฆษณากระตือรือร้นอื่น 

ๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วม

ในฐานะที่เป็นนิตยสารใหม่ที่เราได้ตัดสินใจที่จะไปเฉพาะ 

'ดิจิตอล' 

กับด้านบนของอุปกรณ์สายและรสชาติที่ดีและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้ร่วมของเราเราสร้าง

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในกรอบนี้

Aristo Tacoma { บรรณาธิการของ Aristo Tacoma { บรรณาธิการของ 

BERLiNiB นั้น 

มักจะช่างภาพและสไตลิสมันเช่นเดียว} 

BERLiNiB สามารถใช้ได้ฟรีเป็นไฟล์ PDF 

ที่มีคุณภาพใน berlinib.com

โฆษณา: 

นี้ 2,019 / C เป็นเพียงประเด็นที่สามของ 

BERLiNiB 

ในขณะที่เรามีโฆษณาน้อยในสองประเด็นแรกเป้าหมายแรกของเราคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและให้ผู้อ่านเข้าถึงนิตยสารผ่านบัญชี 

Instagram ของเรา ในประเด็นนี้

2019 / C 

เราจะให้โฆษณาหยุดชั่วคราวและแทนที่จะมีบทบรรณาธิการบางมากขึ้น 

นี้ปูทางสำหรับการรวมของค่อยๆมากขึ้นอย่างรอบคอบเลือกโฆษณาที่มีคุณภาพสูงที่เสริมนิตยสารแฟชั่นที่เริ่มต้นด้วย 

2020 / สิ่งพิมพ์ของเรา 

เป้าหมายระยะยาวของเราคือการอุทิศถึง 55 

หน้าหรือประมาณ 
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บริษัท 

ที่ต้องการที่จะลงโฆษณาในนิตยสารของเรา 

ยี่ห้อสินค้าสามารถติดต่อเราได้ที่จะสนับสนุนบทบรรณาธิการ 

(และจะได้รับการกล่าวถึงในเอ็ด.)

เนื้อหาของแต่ละนิตยสาร BERLiNiB 

ตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์สไตน์เฮนนิ่งบี Reusch 

นามแฝง Aristo ทาโคมา 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาที่มีชื่อ 

(รุ่นที่มีชื่อตามที่พวกเขาต้องการ) 

วัสดุที่ไม่ได้ลงนามโดยบรรณาธิการ

เทคโนโลยีรวมถึง: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE นีออน 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org 

[เราจะใช้แบบอักษรที่ได้รับใบอนุญาตในเชิงพาณิชย์เร็วที่สุดเท่าที่มีรายได้มากพอที่อนุญาตให้มัน], 

และ Android w / G15 PMN และ Android 

86 เพิ่ม w / Fedora Termux & Perl 
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สิบสองแนวโน้มในการ 

FW2019 / 

2020 

แฟชั่น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าใหม่รองเท้ารูปแบบและยังมีค่าบางป้ายแฟชั่นชั้นนำและนักออกแบบ 

โดยนาตาลีโซเฟีย 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

แฟชั่น

ผู้สื่อข่าว nathaliesophiajournaliste @ 

gmail.com

.1. 

การป้องกันดาวเคราะห์และผิวที่สองของเรา

การบริโภคจริยธรรมพล่านในความสำคัญทั่วโลกแฟชั่นเป็นคนมากขึ้นพิจารณาการป้องกันของดาวเคราะห์ต้นไม้ของโลก, 

อากาศและน้ำและผลกระทบเชิงลบของการตัดไม้ทำลายป่าและมากเกินไปของพลาสติกในกิจกรรมประจำวันของเรา 

เกือบทุกหนึ่งในแนวโน้มที่เราระบุที่นี่สามารถพูดคุยยังมาจากมุมมองนี้ 

แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวทั้งหมดและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมไม่ได้เสมอที่ชัดเจนหรือชัดเจน 

ยกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้ความโกลาหลของกลุ่มสิทธิสัตว์กับขนสัตว์และเสื้อผ้าเครื่องหนัง, 

นักออกแบบจำนวนมากเริ่มใช้หนัง faux 

แต่บางคนได้รับการปกป้องหัวชนฝาใช้หนังแท้บนสมมติฐานที่ว่าหนัง 

faux ที่สุดคือ plasticbased 

หลักและสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ 

เป็นพลาสติกพิเศษที่จะก่อให้เกิดมลพิษโลก 

ทั้งสองวิธีผิวที่สองในรูปแบบของชนิดของหนังบางเป็นลักษณะแฟชั่นหลักใน

FW2019 / 2020 

และหนังสามารถขึ้นรูปเพื่อมอบความหลากหลายของรูปแบบและฤดูกาล 

ลักษณะช่วงจากผู้หญิงหัวจรดเท้าหนังชาแนลและ 

Alexander McQueen ผ่านไป unisex 

เพิ่มเติมรูปแบบจาก Sies Marjan 

และรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นนักขี่จักรยานของ 

Bottega Veneta

.2. ผมสีเทา 

คอลเลกชันคิมโจนส์ดิออร์บุรุษ Pre-ฤดูใบไม้ร่วง 

2019 

ชี้ให้เห็นว่าเป็นสีเทาในฤดูกาลนี้สีดำใหม่และถูกต้องเพื่อ 

ยกตัวอย่างเช่นสิวสตูดิโอและ Dries Van 

Noten 

แสดงเฉดสีที่แตกต่างกันอย่างไรเทาสามารถดัดแปลงเป็นตู้เสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงในทางนวนิยาย 

เสื้อทำด้วยผ้าขนสัตว์ที่มีคุณภาพในการจับสีเทาองค์ประกอบนี้และแน่นอนไปสู่รายการตู้เสื้อผ้าในทุกฤดูกาล

. 3. 

รองเท้าส้นสูงแพลตฟอร์ม

หรือไม่ว่าเราจะชอบรองเท้าส้นแพลตฟอร์ม, 

Stella McCartney, Versace, Saint Laurent 

และอื่น ๆ 

ดีไซเนอร์กำลังนำเสนอรองเท้าส้นสูงเป็นแพลตฟอร์มรองเท้าฤดูกาลนี้ของทางเลือก 

เพิ่มการสนับสนุนของการเก็บ FW19 

ชาแนลและการอภิปรายจะตัดสิน: 

รองเท้าส้นแพลตฟอร์มในแนวโน้ม

.4. 

สดใสเปล่งปลั่ง

แวว metallics เงางามและประกายไฟ 

นักออกแบบหลายคนยืนยันในวันที่หนาวแสงที่มีความสว่างสีเข้มเช่น 

Michael Kors, แรงบันดาลใจจากสตูดิโอ 54 

มีชุดบุคคล glittery Balmain มีวิธี 80 

แรงบันดาลใจด้วยเลื่อมและ vinylshine Saint 

Laurent ทำให้ 'เรืองแสงในที่มืด' 

แนวคิดทันสมัย 

จริงอยู่ที่คนส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาแววและเลื่อมที่จะเป็นเครื่องแต่งกายของการทำงานที่เหมาะสม 

แต่นิด ๆ หน่อย ๆ 

ของประกายไฟสามารถและบางทีอาจจะควรจะรวมอยู่ในเกือบทุกเครื่องแต่งกายและโอกาส

. 5. 

เสื้อแรงบันดาลใจ

ในฤดูกาลนี้เรามีเสื้อหนังเมทริกซ์แรงบันดาลใจบางอย่างกับ 

shearling ซับ (คอลเลกชัน Balenciaga 

FW19); บางคนที่มีป๊อปอัพของสี 

ถ้าอากาศที่มืดและมีเมฆท้าทายมัน! 

ในคอลเลกชันของเขา Wes 

กอร์ดอนที่แคโรไลนา Herrera 

ทำให้กรณีสำหรับเสื้อสีชมพูร้อน 

บางคนได้ทำงานร่วมกับพิมพ์ 

บางคนที่มีขนสีสดใส 

สุขสบายและมีสไตล์ในบรรยากาศสบาย ๆ 

หรือขนสัตว์ขนสัตว์สไตล์, 

เสื้อโค้ทที่มีคุณภาพไม่เคยไปจากรูปแบบ



[เธซเธก.]

.6. 

ค่าใช้ร่วมกันและรูปแบบของผู้หญิง

แฟชั่นโลกอาจจะยัง wedged 

บางส่วนในระหว่าง 'athleisure' และ 'ประโยชน์' 

ดู 

แต่เรากำลังจะย้ายเข้าสไตล์ความคิดถึงที่เกิดขึ้น 

ที่นี่เราจะเห็นอิทธิพลจากปี 1970 และ 1980 

รูปแบบที่ลึกซึ้งยังมีประสิทธิภาพคือการทำให้การปรากฏตัวในทะเลของสีสดใสและขอบที่คมชัด

นักออกแบบบางอย่างเช่น Pierpaolo 

Piccoli 

จะวางสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าค่านิยมร่วมกันเป็นครั้งแรก

ปริญญาโทสไตล์โรแมนติกและนักออกแบบที่มีอิทธิพลวาเลนติโน่ 

Piccoli เมื่อเร็ว ๆ 

นี้กล่าวว่า“ผมต้องการที่จะสร้างชุมชนสำหรับวาเลนติโน่ 

ผมหมายถึงสิ่งที่แตกต่างจากวิถีชีวิต 

'ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากวัตถุ 

มันเป็นเรื่องของคนที่มีค่า.”

ฤดูใบไม้ร่วง 2019 วาเลนติโน่ 

Ready-to-wear 

โชว์หล่อที่มีความหลากหลายของรูปแบบรวมแฟชั่นไอคอนนาโอมิแคมป์เบลที่ปิดการแสดงปรากฎการณ์ 

สไตล์วาเลนติโน่ Piccoli 

คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงานุ่มรูปแบบผู้หญิง Tulle 

และขน

- รูปลักษณ์ที่เหมาะสำหรับโอกาสที่เป็นทางการมากขึ้น 

นี้สะท้อนกับการออกแบบของ Giambattista 

Valli (ซึ่งประกาศในคอลเลกชันของเขากับ H & 

M 

ก่อนหน้านี้ในปีนี้ที่งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์)

.7. Giantwear

ออกจากแนวโน้ม skintight 

เราตอนนี้ย้ายไปยังสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างแท้จริง 

มีตัวอย่างมากมาย ได้แก่ : Balenciaga 

ของเงาขนาดใหญ่ ครบบานและกระโปรงชั้น 

แขนบอลลูน แข็งแรงไหล่เบาะ ฉลาก ได้แก่ 

Marc Jacobs, Saint Laurent 

และโทโมะโคอิซึมิ 

(ซึ่งเปิดตัวแฟชั่นโชว์รวมถึงเบลล่า Hadid, 

เอลสันกะเหรี่ยงและอัศวินแห่งรอสจาก Game 

of Thrones ที่ Gwendoline

คริสตี้) สำหรับผู้กล้าหาญที่: บาน, ชุดมากมาย 

ในหลอดเลือดดำเดียวกัน 

แต่สำหรับเอียงอายเพิ่มเติม: เสื้อขนาดใหญ่

.8. 

จากหมวกหมวก

เด็กส่งหนังสือพิมพ์, ถัง, หมวกฟาง: 

หมวกสำหรับทุกโอกาส 

แจ็คเก็ตคลุมด้วยผ้าจะถูกแทนที่ด้วยเสื้อ 

unhooded ในฤดูใบไม้ร่วง 

แต่มีช่วงกว้างของหมวกกันน็อกที่ทันสมัย 

เราเห็นนี้ในหมู่แบรนด์แฟชั่นเช่น Christian 

Dior, Balmain, 

วาเลนติโน่และชาแนลพร้อมกับร้านค้าแฟชั่นที่สำคัญเช่น 

Zara และมะม่วง รวมถึงช่วงที่ fedoras ปีก, 

เบเร่ต์เก๋และ Lanvin ของ Sou'wester

.10. ชุ่มในทองคำ

ยาวไปเป็นวันที่เมื่อทองได้รับการพิจารณา 

gawdy และมีเพียงเงินได้รับการยอมรับ 

ตอนนี้มันเป็นทองคำทั้งหมดมันคุ้มค่าและเป็นที่แน่นอนคุ้มค่ามาก: 

สัญลักษณ์ของความมั่นคงในโลกตลอดไปในปากของความไม่แน่นอนและซึ่งในธรรมชาติ

สภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนว่ามีช่องโหว่ 

ทองยังเป็นรูปแบบที่น่ารื่นรมย์ที่แท้จริงของ 'หนี' 

เจเรมีสกอตต์ที่ Moschino ได้ให้สปินโดยหนี 

oldfashioned Ralph Lauren 

แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ทันสมัยและสวมใส่ได้หนุน 

Altuzarra และ Celine 

บร็อคเก็บของชิ้นผู้หญิงแปลเสน่ห์ของคลาสสิกครั้งเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของผู้หญิงสมัยใหม่

. 11. ชุด

ชุดยังคงแฟชั่นสำหรับคู่ของฤดูกาลขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแต่ละฤดูกาล 

แนวโน้มเช่นนี้คาดว่าจะดำเนินการต่อไปในปี 

2020 ถึงแม้ว่าชุดที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับ 

workwear 

เงาที่แตกต่างกันและผ้าสามารถสไตล์ที่ 'ชุด' 

ช่วงของโอกาส 

วิธีที่น่าตื่นเต้นและแฟชั่นที่จะสวมใส่ชุดตอนนี้คือสไตล์ 

Spezzato: 

คำอิตาเลียนแฟนซีที่ทำให้เกิดเสียงสำหรับการผสมและการจับคู่ชิ้นส่วนจากชุดที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่างเช่นหนึ่งอาจสวมเสื้อสูทกับกางเกงก้างปลาของแข็ง

. 12. รสชาติกษัตริย์

สีแดงเป็นสีกลางของฤดูใบไม้ร่วงและมีหลายเฉดสีให้เลือกสีแดงสดใสถ้าไม่ได้เป็นสีไปเพื่อคุณ 

ทุกคนสามารถหาสีแดงที่พวกเขาชอบและดูดีใน; 

หนึ่งที่เติมเต็มโทนสีผิวและคุณสมบัติของพวกเขา 

Regal สีแดง, สีไวน์แดง, 

สีแดงแครนเบอร์รี่สีแดงที่มีคำใบ้ของสีฟ้า, 

สีแดงกับคำใบ้ของสีส้ม ... ตัวเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

สีแดงเข้มให้ความรู้สึกมากที่สุดสำหรับโอกาสที่เป็นทางการ: 

ชุด merlotcoloured หรือชุดกำมะหยี่



MOOD1

'ชิล,

โลกได้รับ 

ดีกว่า'

นางแบบแฟชั่นในบทบรรณาธิการนี้: 

มายา Melita, @melita_maya

ช่างภาพ: Aristo ทาโคมา

ทบวง, จัดแต่งทรงผม: Myrto 

Departez, @myrto_departez

สถานที่:

TRANZISTOR 

คาเฟ่ Bistrotheque, Psiri, เอเธนส์

สตูดิโอหน้า 56, เอเธนส์, @ 

studio.p56

ฉลากแฟชั่น: H & M, @hm

FW

2019/2020

MOODS



MOOD2

เป็น 'เป็น 

มันคน 'มันคน '

X, Y,

XX, XY, YY, 

XXX, XXY ...



MOOD3

ฉันลาดเท 'เป็น '

เป็นสง่าเกินไปสำหรับตัวเอง

'



MOOD4

'ฉันรูปร่างชื่อของฉันและก้าวเข้ามาในภาพของฉัน'



MOOD5

'ผิวของฉันคือ-Dependin 

กรัมกับว่าผมชอบคุณ-skintight 

เกราะ'





MOOD6

 'เป็น 

อนาคตคือฉัน 'อนาคตคือฉัน '



MOOD7

ฉันสามารถ 'เป็น 

เหมือนของปลอม 

แต่ร่างกายที่เป็นจริง

'



พนา [ คำนาม]พนา [ คำนาม]

1. เรียวหญิงสาวที่สง่างาม

2. 

ความเป็นตำนานของอากาศองค์ประกอบ

พนาในโลกของเรา

รูปแบบแฟชั่น: นาตาลี 

Rizou, @natalierizou



นาตาลี Rizou สไตล์และถ่ายภาพโดย Aristo 

ทาโคมาด้วยคำแนะนำสไตลิสโดยนาตาลีโซเฟีย 

@fashionjudgment

ทบวง, จัดแต่งทรงผม: Myrto 

Departez, @myrto_departez

สถานที่: สตูดิโอหน้า 56, เอเธนส์, 

@ studio.p56

พันธุ์แกลลอรี่, เอเธนส์, @the_breeder_gallery, 

thebreedersystem.com

ป้ายแฟชั่น: กระโปรงโดย TATU จำแนกตาม 

SUELITA, @tatu_by_suelita เข็มขัดโดย 

MANGO, @mango, รองเท้าโดยฟอร์เอเวอร์ 

21 @ ฟอร์เอเวอร์ 21 แจ็คเก็ต ฯลฯ H & M & 

hm



















เห็นใน 

พื้นหลังรุ่นหลังในหน้านี้:“ชาร์จโมฆะ” โดย 

Stelios Karamanolis, 

2019 มุมมองการติดตั้งมารยาทพันธุ์, เอเธนส์





คือ 

เสื้อผ้าบุรุษ

แนวโน้มใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้หญิง?

โดยนาตาลีโซเฟีย @fashionjudgment, 

BERLiNiB แฟชั่นผู้สื่อข่าว 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

แฟชั่นได้รับการครอบงำโดยผู้หญิงมานานหลายศตวรรษ

กว่าหลักสูตรของประวัติศาสตร์คนเอาในงานและงานที่จำเป็นต้องใช้วิธีการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อแฟชั่น 

จาก armours 

เสื้อผ้าพิธีเสื้อผ้าบุรุษแฟชั่นถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่สามารถซื้อชิ้นส่วนในชีวิตประจำวันนักเล่น; 

สีม่วง, 

ม่วงและแจ๊กเก็ตทองกับป่องนุ่มประดับแขน 

ผู้ชายที่สามารถที่จะเป็นแฟชั่นมักจะเป็นชนชั้นสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

เครื่องแต่งกายก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแฟชั่นไปข้างหน้า 

แต่เป็นสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคม

เพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่อย่างแท้จริงกอดจิตวิญญาณของการผจญภัยของแฟชั่นเป็นคนที่ทำในวันนี้ 

หนึ่งดังกล่าว

บุคคลที่เป็น พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่บุคคลที่เป็น พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่

ภูมิหลังของเขาเป็นนักเต้นบัลเล่ต์อนุญาตให้เขาติดต่อกับศิลปะและความไวต่อความงามซึ่งอาจจะซ่อนอยู่ในชิ้นงานศิลปะจัณฑาลมากที่สุดเท่าที่เป็นศิลปะการทำงานเช่นแฟชั่น 

ในยุค 1700,

รองเท้าส้นสูงถูกสวมใส่โดยสมาชิกของชนชั้นสูงของสังคมที่จะบอกสถานะทางสังคมของพวกเขา

พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่เป็นที่สนใจในแฟชั่นที่เขาแนะนำรองเท้าส้นสูงกับรองเท้าส้นสีแดงและสีพื้นสีแดงเพื่อศาลฝรั่งเศส 

เขาถูก จำกัด 

การสวมรองเท้าดังกล่าวให้กับวงของขุนนาง 

การปฏิบัตินี้ต่อมากลายเป็นแฟชั่นอย่างมากในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ทั่วยุโรป

มันอาจจะมีการทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์แฟชั่นเมื่อ 

dandyism ครั้งแรกที่กลายเป็นที่นิยมใน dandyism ครั้งแรกที่กลายเป็นที่นิยมใน 

XVIII / XIX ค 

เมื่อคนเริ่มที่จะให้ความสนใจมากขึ้นในเสื้อผ้าของพวกเขา 

ความคิดที่เกิดในกรุงลอนดอนที่ reintroducing 

และทำเช่นนี้มีขนาดใหญ่มากจอร์จไบรอัน "โบ" 

Brummell 

ห่อหุ้มเข้าไปในความนิยมรูปแบบที่โดดเด่นด้วยคน

แต่งตัวให้เก้ากับชุดของพวกเขา

เสื้อผ้ามักจะถูกเพิ่มขึ้นโดยรายละเอียดรวมทั้งหมวก, 

ผ้าพันคอ / 

ความสัมพันธ์และไม้เท้าหมู่อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 

ซึ่ง 

ยกระดับสไตล์ของพวกเขา

ไปยังระดับใหม่ทั้งหมด

Dandyism อาศัยอยู่ใน Pitti 

Uomo ฟลอเรนซ์ ที่คนนั่งรอบหวังที่จะได้ถ่ายภาพและได้รับการยอมรับสำหรับรูปแบบพิเศษของพวกเขา Uomo ฟลอเรนซ์ ที่คนนั่งรอบหวังที่จะได้ถ่ายภาพและได้รับการยอมรับสำหรับรูปแบบพิเศษของพวกเขา 

บางคนก็บอกว่ามันดูตลก 

แต่อย่างแน่นอนทำให้ภาพที่ดี

เป็นเวลานานหลายสัปดาห์แฟชั่นในระดับชาติและแสดงให้เห็นรันเวย์ถูกส่วนใหญ่เน้น 

womenswear- 

แดกดันเป็นส่วนใหญ่ของนักออกแบบที่อยู่ในความเป็นจริงคน



[เธซเธก.]

แล้วเรามีการแสดงแฟชั่นสำหรับผู้หญิงใน 

1903 

และบางทีแม้ก่อนหน้านี้

ถ้าเรา ได้แก่ Paris แสดงตู 

เทียบเท่าเสื้อผ้าบุรุษต้องรอจนกว่า 2012 นี้

ไฮไลท์ของการไม่นำพาเสื้อผ้าบุรุษจนถึงยุค 

2000

มันดูเหมือนว่าเสื้อผ้าบุรุษคือไม่เพียงแค่ภายหลังกับสัปดาห์แฟชั่นของตัวเองและปัญหาการขาดแคลนของนักออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความสามารถมีส่วนร่วมไม่มี 

แบรนด์ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมีคอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษสตรีไปกับพวกเขาหรือกำลังพิจารณาอย่างจริงจัง

เปิดตัวหนึ่ง 

ในปีที่ผ่านมาทั้งสองแบรนด์ใหญ่ได้ตัดสินใจว่า

พราบาลกูรุง,

Celine และส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

เกเบรียลเฮิร์สต์ ที่รู้จักกันดีสำหรับถุงที่งดงาม เกเบรียลเฮิร์สต์ ที่รู้จักกันดีสำหรับถุงที่งดงาม 

Hedi Slimane สำหรับ 

Celine

จะไม่ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องเสื้อผ้าบุรุษซึ่งอาจจะเป็นความแข็งแรงของการออกแบบที่ใหญ่ที่สุด 

Slimane ของ 

แบรนด์ซึ่งเพิ่งเปิดตัวสายสำหรับผู้ชายก็คือแถว

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษจะบานไม่เพียงเพราะผู้ชายจะกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นในการแต่งกายดี 

แต่ยังเป็นเพราะความสนใจที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิง 

ขณะที่จำนวนมากของสตรีไม่ได้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ชายเนื่องจากข้อ 

จำกัด ของขนาด,

จำนวนมาก ผู้หญิงที่มีปัญหาในการปรับตัวเสื้อผ้าบุรุษเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของพวกเขาไม่จำนวนมาก ผู้หญิงที่มีปัญหาในการปรับตัวเสื้อผ้าบุรุษเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของพวกเขาไม่

ในความเป็นจริงผู้หญิงมักจะขอยืมเสื้อผ้าจากผู้ชาย 

เสื้อผ้าที่นิยมมากที่สุดซึ่งมีการ 'ยืม' 

(ขอให้เป็นคนซื่อสัตย์มากเวลาที่เราไม่ได้กลับมาพวกเขา)

มีเสื้อยืด, เสื้อกันหนาวและเสื้อ

จนกระทั่งหญิงปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพอใจกับการกู้ยืมเงินรายการเหล่านี้ 

แต่ตอนนี้พวกเขาไปที่ร้านค้าและเสื้อผ้าบุรุษซื้อเป็นหลักปฏิบัติทั่วไป 

และทำไมไม่? 

ใครไม่รักความสะดวกสบายเสื้อขนาดใหญ่จับคู่กับกางเกงหนังและขาออกติดกับชิ้นส่วนของผู้หญิงมากขึ้นในทางที่สวยที่สุด?

บางส่วนของแบรนด์แฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากขึ้นและความชื่นชมจากเสื้อผ้าบุรุษของพวกเขามากกว่าสตรี

ดูอย่างรวดเร็วที่ หลุยส์วิตตองที่ผ่านมาดูอย่างรวดเร็วที่ หลุยส์วิตตองที่ผ่านมา

'

และนักออกแบบในปัจจุบันคือการบอกเล่าเรื่องราวของแนวโน้มว่า

คิมโจนส์ดิออร์และเฝอ Abloh 

หลุยส์วิตตองจะทำให้คลื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ออกจาก 

colleaugues ของพวกเขา, 

นักออกแบบเสื้อผ้าสตรี Maria Grazia Chiuri 

และนิโคลั Ghesquire ในฝุ่นเชิงเปรียบเทียบ 

แน่นอนทั้งสองแบรนด์จะทำดีเป็นพิเศษกับการขายของพวกเขาทั้งในหน่วยงาน 

แต่ไม่มีละเลยข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้นดังนั้นสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจากการขายอุปกรณ์

บางทีมันอาจจะเป็นเวลาที่จะเปลี่ยนวิธีการหรืออาจนี้เป็นเพียงบรรทัดฐานใหม่ในแฟชั่น 

ที่ผ่านมาของการขาดความหลากหลายในเสื้อผ้าบุรุษทำให้ผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นกว่าในด้านของสตรีที่เรามีการเติบโตอาจจะใช้ในการละครและคาดหวังของใหม่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล 

ปัจจุบันแนวโน้มจะมุ่งเน้นในการ 

re-imaginating 

อดีตและนวัตกรรมในด้านการตลาดและสิ่งทอ

novelties 

สไตล์ที่แท้จริงอยู่ในเสื้อผ้าบุรุษจำนวนมากที่ไหลเวียนอยู่รอบ 

ๆ 

ความคิดของการใช้แง่มุมของสตรีเพศเข้ามาในครั้งเดียวสมบูรณ์ของฝ่ายตรงข้าม 

ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของเสื้อผ้าบุรุษจะปฏิเสธไม่ได้ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงยังคงดูดีขึ้นในเสื้อผ้าเหล่านั้น

ไม่ว่าพวกเขามีความหมายสำหรับพวกเขาหรือไม่



นางแบบแฟชั่นในบทบรรณาธิการนี้: 

magicmstyle-Marilena, 

@magicmstyle

ช่างภาพแฟชั่นทบวง: Myrto Departez, 

@myrto_departez และ _photography 

@myrto_departez

ข้อความบรรณาธิการ: Myrto Departez

แรงบันดาลใจสำหรับรูปแบบการทอง: 

โพสต์คลาสสิกโดย @olga_fox 

โกลเด้น Make-up 

ฤดูกาลนี้:

ทำอย่างไร



ทองเป็นอมตะ 

เช่นเดียวกับคุณไปสู่ 

LBD,

ก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเพื่อจะอยู่ในแนวโน้มและสง่างามและสามารถนำมาเพื่อให้เหมาะกับสไตล์

เกือบจะ โอกาสใด ๆเกือบจะ โอกาสใด ๆ

ทองและสีดำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

แฟชั่นในขณะนี้

ควบคู่ไปกับ metallics และ 

เงางามไนลอน 

หากคุณไม่ได้ทำมาแล้วมันขยายขอบเขตความงามของคุณโดยการเพิ่มทองบางถุงแต่งหน้าของคุณ 

ทองสามารถอธิบายได้ว่า 'สีของการเคลื่อนไหว' 

เพราะมันจะแตกต่างจากทุกมุม 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้การแต่งหน้าทองให้มันเวลาเพื่อให้คุณสามารถทดลอง 

ที่มันทำให้ความรู้สึก ใช้ทองไม่เห็นแก่ตัวที่มันทำให้ความรู้สึก ใช้ทองไม่เห็นแก่ตัว

1 ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: [1] ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: ] ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: 

มีสุขภาพดีสะอาดรูปลักษณ์ใหม่ 



แต่งหน้า Flawless 

เริ่มต้นด้วยความชุ่มชื้นที่มีคุณภาพในการเตรียมผิว 

ตามด้วยรากฐาน wellblended 

และใช้แปรงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

การกำหนดและปั้นใบหน้าเช่นกระดูกแก้มใช้เสียงแผ่นดินเข้มในพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะรูปร่างและจากนั้นใช้สีทองอ่อนนุ่มและแปรงนุ่มเพื่อเพิ่มไฮไลท์

[2] 

สร้างตาควันโดยการเพิ่มสีสันให้กับเปลือกตาของคุณ

( แต่ใช้ไพรเมอร์ตาเงาก่อน)

เพิ่มดวงตาสีตามธรรมชาติของคุณโดยการเลือกที่เหมาะสมตัดกันอายแชโดว์ 

สีที่ทันสมัยในฤดูกาลนี้ ได้แก่ 

สีแดงเข้มหรือหากคุณรู้สึกรักการผจญภัย, 

สีแดงเข้มย้อมด้วยสีม่วง



3 ผสม[1] ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: ] ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: 

สีทองผงกับน้ำที่จะทำให้เมจิกโกลด์ของเหลว 

จินตนาการ เต้นรำแสงแดดบนคลื่นทะเลจินตนาการ เต้นรำแสงแดดบนคลื่นทะเล

ในวันฤดูร้อนที่ชัดเจน 

นี้จะช่วยให้ความรู้สึกของสีรูปร่างและการใช้พลังงานของลักษณะนี้ 

ใช้นี้เปลือกตาขึ้น



[ 4] สมัครเพียงทองเล็ก [ 4] สมัครเพียงทองเล็ก 

ๆ น้อย ๆ 

เพื่อขนตาของคุณ และอยู่ในใจกลางของคิ้วของคุณ เพื่อขนตาของคุณ และอยู่ในใจกลางของคิ้วของคุณ 

ทุกครั้งที่คุณกระพริบตาเมื่อแสงส่องกับคุณคุณจะ

ประกายไฟ!



ทอง 

(และโลหะแปลกใหม่อื่น 

ๆ ): 

สินค้าแฟชั่น 

/ การเมือง / 

เศรษฐกิจ 

โลก '

หิวทองได้ถึงความสูงใหม่: 6 เหตุผล 

ข้อความ: Aristo ทาโคมา

แฟชั่นควรจะเคยใหม่เสมอในการย้ายนึกคิดข้างหน้า 

แต่ใกล้พอสำหรับคนที่จะปฏิบัติตาม 

เป็นชนิดของวัฒนธรรมในระดับแนวหน้าก็คือเหนือสิ่งอื่นใด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่เยาวชนพยายามที่จะไปต่อไป

กล่าวคือเมื่อความหมายของข่าวของวันนี้จะถูกดูดซึม 

คุณรู้ว่าคุณได้เห็นแนวโน้มแฟชั่นในฤดูกาลถัดไปเมื่อคุณเห็นสิ่งที่แปลก 

แต่การทำงาน ' 

มีกระแสน้ำลึกลงไปในแบบที่นานกว่าแนวโน้มที่มี; 

ขอเรียกว่า 'อ่าวลำธาร' 

เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป 

แต่มีถาวรมากขึ้น แฟชั่นสะท้อนให้เห็นไม่เพียง 

แต่วิธีโลก แต่สิ่งที่โลกยึดติดกับ 

หนึ่งในสิ่งที่มันเกาะติดประยิ่งขึ้นดังนั้นใน 

2,019 กว่าในเวลานานเป็นทองโลหะมีค่า

เพิ่มไปที่โลหะจำนวนมากที่คุณจะไม่ต้องสงสัยเลยใช้ตอนนี้เพื่ออ่าน-คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือมือถืออุปกรณ์และคุณจะได้รับอีกด้านหนึ่งของสมการที่พูดว่าเงาโลหะมีอยู่ทั่วไปในแฟชั่น 

พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นทองหรือแม้กระทั่งโลหะที่เกิดขึ้นจริง 

พวกเขาอาจจะเป็นโลหะสีดำ, 

ผ้าไหมลึกสีส้มมีส่วนผสมของหลายแพรวโลหะหรือใกล้โลหะสี 

แต่รูปแบบที่มีความชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่ดีในหก ทำไมทองคำและโลหะอื่น นี่คือเหตุผลที่ดีในหก ทำไมทองคำและโลหะอื่น 

ๆ เพื่อให้น่าสนใจบนเวทีแฟชั่นระดับโลก

ตอนนี้:

[1] ดอลลาร์มีการแข่งขัน

ก่อนที่เงินดอลลาร์เป็น 'ดอลลาร์': 

สกุลเงินสากลวัฒนธรรมการเจาะและการสร้างใหม่การเรียงลำดับของสกุลเงินโลกกว้าง 

ตอนนี้มันเป็นอาวุธที่ใช้โดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อช่วยในการเลือกตั้งในปี 

2020 

มันเป็นอาวุธของการค้าที่ใช้ในการครอบครองในอำนาจที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือที่มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งเกินไป 

แม้ว่าในหลักการผู้ที่พิมพ์ดอลลาร์มีความแตกต่างจากผู้ที่อยู่ในความดูแลของทำเนียบขาวแตกต่างได้รับการกัดเซาะโดยมากมายเหลือเฟือของทวิตเตอร์และประกาศที่ทำให้เข้าใจผิดจากอำนาจได้รับการเลือกตั้ง

การเมืองพูดทองเป็นกลางมากกว่าดอลลาร์ 

จำนวนของ

ประเทศมีการใช้จ่ายเงินที่ได้รับทองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทุกมาตรฐานทองคำถูกทิ้งไว้ในปี 

1970 มาเลเซียรัสเซียและจีนมีการกักตุนทอง 

ในส่วนอื่น ๆ ของสเปกตรัมของประเทศอื่น ๆ 

เช่นเยอรมนีดูเหมือนจะมีเพียงเล็กน้อยที่จะสนใจในการกระโดดใน 

bandwagon ทองไม่มี

/ 2 / 

รถยนต์ไฟฟ้าและมาร์ทโฟนต้องใช้ช่วงของโลหะที่แปลกใหม่

และสารเคมีที่จะฟังก์ชั่นที่มีการกระจายอำนาจในหมู่ของโลก 

ถ้านี่เป็นยุคของการค้าทั่วโลกฟรีอิสรภาพจากสงครามการค้าและเสรีภาพจากสหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีคนที่เรียกตัวเองว่า 'ผู้ชายภาษี' 

ที่จะไม่ได้สำคัญ 

ตอนนี้ทางธรณีวิทยาเป็นทั้งหมดในทันที 

allimportant 

บางประเทศเช่นประเทศจีนสามารถเค้นการผลิตของโลกของสิ่งเหล่านี้ 

- 

อย่างน้อยจนกว่าจะมีนวัตกรรมเพิ่มเติมเป็นวิธีการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำ 

บางส่วนของ socalled 'ธาตุหายาก' 

ส่วนใหญ่จะพบในประเทศจีนและลิเธียมแบตเตอรี่ของโลกจะพบได้เฉพาะในจำนวนเล็ก 

ๆ ของประเทศ

คำหลักที่นี่เป็นทองเป็น "โลหะ"

3 เป็นครั้งแรก[1] ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: ] ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้น: 

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 และ 70s, มีขั้นตอนที่มี ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 และ 70s, มีขั้นตอนที่มี 

threattalk 

ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ในโลก 

ตกใจหนีไม่พ้นที่จะนำไปสู่อย่างน้อยในระดับจิตใต้สำนึกมีการแสดงออกในสิ่งที่แนบมาเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตดูเหมือนถาวรมากขึ้นและนิรันดร์ 

ซึ่งส่งผลให้ดอกเบี้ย feverent 

ทั้งสำหรับองค์ประกอบโบราณและสำหรับการดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์อมตะของยืนยงเป็นทอง



[เธซเธก.]

/ 4 / Earthaware เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี / 4 / Earthaware เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 

1960 

มีความรู้สึกมากขึ้นว่าผลกระทบจากมนุษย์เช่นมลพิษทำลายดาวเคราะห์เกินกว่าจะซ่อมและที่ดำรงชีวิตส่วนตัวของเราควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นสำหรับโลกรอบตัวเรา 

ยกตัวอย่างเช่นมีหลายคนที่คิดว่าในแต่ละวันของการไม่กินเนื้อสัตว์สีแดงที่จะลงคะแนนเสียงในการสนับสนุนของโลกเพราะการรับประทานอาหารมังสวิรัติเกี่ยวข้องกับการบริโภคน้อยของทรัพยากรดาวเคราะห์

แต่ด้วยแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่วนใหญ่ไม่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขนาดใหญ่การค้าอุตสาหกรรมที่จะเกิดสงครามหลายคนรู้สึกของความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของโลกที่เพิ่มความวิตกกังวลที่มีอยู่เกี่ยวกับอาวุธอะตอมและสงครามโลกครั้งที่ 

นี้ก่อให้เกิดสิ่งที่แนบมาของผู้คนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความคงทนเช่นทองคำและโลหะ

/ 5 / 

เมื่อมาถึงเครื่องประดับทองคำอาจมีโอกาสชนะมากกว่าเพชร

ในแง่ของการเป็นสัญลักษณ์ของ 'ชีวิตที่ดี' 

ในคลาสสิก 1953 

สุภาพบุรุษภาพยนตร์ผมบลอนด์, Marilyn 

Monroe 

ชื่อเสียงอธิบายเพชรเป็น“เพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิง” 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งในวิธีที่ 

stealthiest 

การขนส่งมากมายที่เกี่ยวข้องกับเพชรเจียระไนซึ่งลักษณะเช่นเดียวกับชิ้นส่วนของกระจก 

พวกเขาอาจจะติดกาวบนกล่องยาสูบเหล็กหรือกระป๋องราวกับว่าพวกเขาเครื่องประดับราคาถูกและข้ามพรมแดนตรวจไม่พบ 

คุณค่าของพวกเขาบางครั้งเหนือกว่าล้านดอลลาร์จะเห็นได้ชัดให้กับผู้ขายเพชรขนาดใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า

เจ้าของเป็นคนรู้จักกันดี 

ยกตัวอย่างเช่นได้มีการกล่าวว่านักออกแบบเสื้อผ้านอร์เวย์ศตวรรษที่ 

20 และศิลปินเฟอร์ดินานด์ Finne 

ครั้งหนึ่งเคยพบ

Coco Chanel ที่สถานีรถไฟในช่วงสงคราม Coco Chanel ที่สถานีรถไฟในช่วงสงคราม 

ระหว่างการสนทนากับเธอเขาแสดงความสับสนในทางเลือกของเธอในสิ่งที่ดูเหมือนจะบดแก้วเป็นของตกแต่งซึ่งเธอตอบว่า“จำไว้ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเพชรเจียระไนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขนส่งความมั่งคั่ง”

แต่เกรดสูงอุตสาหกรรม 'เพชร' 

มีการผลิตให้ดีว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถแตกต่างจากสิ่งที่จริง 

ทองยังคงเป็นภัยคุกคามดังกล่าวเกินกว่าที่ใด ๆ 

ดังนั้นจึงอาจจะได้ในวิธีการบางอย่างได้รับการพิจารณาเป็นสัญลักษณ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นของความมั่งคั่ง 

จนกระทั่งคนพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมดาวเคราะห์น้อยทองที่เต็มไปด้วยมาจากเข็มขัดของดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีทองมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในการจัดเรียงอย่างหลังพร้อมกับป้ายราคาปัจจุบันของ

หลายพันดอลลาร์ต่อ 100 กรัม

แน่นอนเพชรยังคงมีราคาแพงและอุตสาหกรรมมีการพยายามที่จะรักษาความถูกต้องของเพชรธรรมชาติโดยใช้ใบรับรองของแท้และโดยการแยกอุตสาหกรรมเพชรธรรมชาติจากอุตสาหกรรมเพชรอุตสาหกรรมเป็นสองชั้นที่แตกต่างกัน 

(ชนิดของ

ธุรกิจการบินหรือเศรษฐกิจ) 

แต่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนที่ตลาดถูกน้ำท่วมโดยฝูงของเพชรเทียมที่มีคุณภาพสูงเช่นที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถบอกพวกเขาออกจากกัน 

เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างถาวรอาจจะลดราคาของโชคชะตาของเพชรที่มีอยู่

นอกจากนี้เรายังอาจจะถามว่านานแค่ไหนก่อนที่ราคาทองคำถูกท้าทาย 

simarly โดยการสำรวจอวกาศ? 

นี้เป็นเพียงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เทคโนโลยีมีการพัฒนาที่จะทำให้การทำเหมืองดาวเคราะห์น้อยเป็นไปได้เพราะเพียงแล้ว 

quintillions 

ดอลลาร์มูลค่าของทองลอยออกมีในพื้นที่ที่จะสามารถเข้าถึงได้เพื่อที่จะพูด

สิ่งที่เราคิดว่าทองเศรษฐกิจพื้นที่มีแนวโน้มที่จะครองแฟชั่นมากขึ้นและมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาในอนาคต 

มอร์แกนสแตนลีย์คาดการณ์ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย 

2040 

เศรษฐกิจของพื้นที่จะเป็นเรื่องล้านล้านดอลลาร์

/ 6 / 

ทองเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายที่จำเป็นด้วยพลาสติก

ทองไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาพลาสติก 

แต่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งอื่นนอกเหนือจากความประมาทขนาดใหญ่อุตสาหกรรมการผลิตแบบใช้ครั้งเดียว 

PLASTICWARE 

ดังนั้นในขณะที่โลหะอาจจะไม่แก้ปัญหามลพิษทางวัสดุพลาสติกอย่างน้อยวัสดุ 

hardwaring 

เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของจุดของความแตกต่าง; 

เป็นบวกมากขึ้นทิศทางแม้เพียงเป็นไอคอนที่คลุมเครือ

แต่แฟชั่นจะมีความขัดแย้งของมัน ความขัดแย้งสร้างแรงบันดาลใจศิลปะแต่แฟชั่นจะมีความขัดแย้งของมัน ความขัดแย้งสร้างแรงบันดาลใจศิลปะ

ดังนั้นเป็นพลาสติกได้กลายเป็นปัญหาเชิงลบมากขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อม, 

เสื้อผ้าพลาสติกเช่น dancewear 

ประหลาดและการใช้พลาสติกในฉากแฟชั่นใด 

ๆ ที่มีเพิ่มขึ้นในความนิยม



นางแบบแฟชั่นในบทบรรณาธิการนี้: เม 

Michaela, @ela_michaela_official

ถ่ายภาพโดย Aristo ทาโคมา

ทบวง, จัดแต่งทรงผม: นางสาว IsabellaLia 

@ my.beauty.garden

สถานที่รวมถึง: Amrit ร้านอาหารอินเดีย, 

Oranienstrasse, @amrit_berlin

ความงาม

บนถนนของ 

Kreuzberg

ป้ายรวมถึง: H & M, @hm ZARA, @zara 

GINA TRICOT, @ginatricot

นี้และบรรณาธิการต่อไปนี้จะถ่ายภาพใน 

Kreuzberg

เมื่อกำแพงเบอร์ลินตก 

Kreuzberg 

เปลี่ยนจากด่านศูนย์สร้างสรรค์โบฮีเมียนที่มีความหลากหลาย





























นางแบบแฟชั่นในบทบรรณาธิการนี้: อิงะ 

Kokocinska, @igakokocinska

ถ่ายภาพโดย Aristo ทาโคมา

ทบวง, จัดแต่งทรงผม: SU 

ผมและแต่งหน้าศิลปิน @ suna.kecis

สถานที่ 

สตูดิโอ Ramboya, 

Wrangelstrasse, Kreuzberg 

เบอร์ลิน @ramboyastudio

สง่างาม

สำหรับงานปาร์ตี้

ป้ายรวมถึง: WE ARE ประมาท 

@wearerecklessclothing

G STAR RAW, @gstarraw Calvin 

Klein, @calvinklein

อาดิดาส @adidas ZARA, 

@zara

















TNS

{ทรู

มาตราไร้สาระ}

นิยายรวม การวาดภาพโดย Aristo 

ทาโคมา

SchlongoLingo 

สำหรับ 

Qyeens & 

Pryncesses

ที่รู้จักกันดีการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนภาษา 

Duolingo มีการแข่งขันสด กลุ่ม 

languagelearners 

ยุโรปพบแรงบันดาลใจในวลีที่ Duolingo 

ใช้ในการสอนภาษา 

ยกตัวอย่างเช่นจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

InApp: ฉันกำลังจะมา! คุณกำลังมา! เขา / เธอ / 

IT จะมา! เราทุกคนมา! นี้ประโยคสุดท้ายแม้ว่า 

Duolingo แน่นอนหมายความว่า

ในที่สุด familyfriendly 

ทางสะท้อนกับโปสเตอร์ประดับประดาห้องสาเหตุที่เป็นของใหม่และทันสมัยสหกรณ์น้ำใจ

กลุ่มยุโรปได้แรงบันดาลใจมาใช้ crowdfunding 

เพื่อหาเงินและในที่สุดก็มีส่วนร่วมโปรแกรมเมอร์ที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ในขณะนี้การจัดเรียงของปรากฏการณ์ศาสนาที่“Schlongolingo 

app” แสดงความคิดเห็นได้อธิบายว่ามันเป็น 

"Duolingo ในจักรวาลคู่ขนาน" 

แอปพลิเคซึ่งปลูกสร้างเกือบเฉพาะในวลี 

Duolingo ที่เกิดขึ้นจริง 

แต่นิยามอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ใหญ่เป็น

ที่เหมาะสมตามที่พวกเขากล่าวว่าสำหรับผู้ที่ 

"ต้องการที่จะหลั่งเป็นภาษาใหม่"

ตามที่ทีม SchlongoLingo 

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของมนุษย์เป็น 

80% ทุ่มเทให้กับการมีเพศสัมพันธ์และ 20% 

ทุ่มเทให้กับการพยายามที่จะปฏิเสธความจริงข้อนี้ 

พวกเขาเชื่อว่าการเรียนภาษาควรเสริมวิธีการทำงานของจิตใจและมุ่งมั่นที่จะเรียกออกมาและก้าวข้ามข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนที่มีอยู่วิธีการ

ในปัจจุบันคำภาษาเยอรมัน 'schlong' 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีประโยชน์ในสิ่งที่สามารถเรียกว่า 

'kyng ขนาด' 

บริบท-เป็นหนึ่งในหลายคำในภาษาเยอรมันใช้เพื่ออธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพศชายโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีขนาดใหญ่พิเศษถุงยางอนามัย 

คนดีที่ SchlongoLingo ทำให้แน่ใจว่า app 

ครอบคลุมทุกรูปแบบในขนาดและสัญชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือการตั้งค่า

สำหรับคำว่า "kyng" 

ให้เราได้ถูกต้องแม่นยำและบอกว่าเป็นสำหรับถุงยางอนามัยมีขนาด 

kyng ในความยาวและขนาด kyng 

ในความกว้างและเมื่อเราเพียงแค่พูดว่า "kyng" 

มันอาจหมายถึงทั้ง / หรือหรืออาจจะทั้งสอง / 

และ. 

นี้การสะกดคำผิดสมัยอาจจะมีการปรากฏตัวครั้งแรกบนโฆษณาในรถไฟใต้ดินนิวยอร์คและได้นำตั้งแต่โปสเตอร์ 

genderequalising ในเมืองใหญ่ 

(การเชื่อมต่อนี้คอลัมน์ TNS 

เพื่อเศษไม้ของความเป็นจริงโฆษณา 

genderequalising นี้ไม่ได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริหารของนิวยอร์ครถไฟใต้ดินในขณะที่เขียนนี้น) 

โฆษณาที่นำเสนอได้รับการผลิตโดย

'ของเล่นสำหรับผู้หญิงสหรัฐชง 

เราสามารถจินตนาการว่ามันกรอบแนวคิด: 

"ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้หญิง: 

ไม่ว่าคุณจะหญิงปรินเซหรือ Qyeen 

มีนั่งกับพวกเรา" อาจมีนัยเช่น: "Vybrates 

ดีกว่ารถไฟใต้ดิน"

ฉันเชือนแช ให้เรากลับไป SchlongoLingo 

และมีการมองที่ 5B 

บทเรียนที่มีต่อเจ้าของคำสรรพนาม

ในฐานะที่เป็นได้อย่างคล่องแคล่ว 

Germanspeaker รู้ "Ich bin stolz auf .." 

แปลว่า "ผมภูมิใจใน" และ "เอ้อ / sie / ES" 

แปลว่า "เขา / เธอ / มัน" 

ดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่เพื่อเยอรมัน, 

SchlongoLingo 

แสดงให้เห็นว่านี่เป็นทางเดินที่เหมาะที่จะเป็นแกนหลักของ 

'ร้อน Deutsch' นี้: ICH ถัง stolz auf meinen 

Schlong! DU bist stolz auf deinen Schlong! 

ER / SIE / ES ist stolz auf seinen / ihren / 

seinen Schlong! WIR sind ALLE stolz auf 

Unsere Schlonge! 

ผู้อ่านที่มีความไวต่อความแตกต่างทางเพศจะสังเกตบรรทัดที่สามซึ่งเน้นเฉพาะในเพศหญิง 

จากวลีนี้เราสามารถดึงวลีต่อไปนี้: SIE ist 

Stoltz auf ihren Schlong!

โดยไม่ต้องพยายามที่ SchlongoLingo 

แอปฟันฝ่าทุกเพศทุกวัยของความสับสนเกี่ยวกับเพศและไม่เพียง 

แต่สอนภาษา แต่ยังบิตของสิ่งที่ชุมชน 

LGBTQIA 

ที่ได้รับการพยายามที่จะสื่อสารมานานหลายปี
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