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Kun teemme lehteä, aloitamme ulkoasu 

tyhjästä ja lisätä tunnistetta, ”TEST 

layout” sinisessä muistion vasemmalla 

puolella tämän toimituksellisen sivun. 

Tämä on luonnollisesti ja vähitellen 

oman lehden. Korvaamme jokainen 

aikaisempi testikuvia (jotka kaikki 

dokumentoitu meidän Instagram tilille) 

kuvilla omaleimaisen versoja. 

Ajatuksena menetelmä on, että 

haluamme vain parasta inspiraation 

lehtemme, joten me valitsemme kuvia 

meidän suosikki lähteistä, kuten Vogue, 

Numero, Harperin Bazaar ja 

Elle-lehden, syttyä sivuillemme kuvia, 

jotka inspiroivat meitä, kun pyrkivät 

luomaan omia täysin alkuperäisen 

julkaisun. Jokaisessa lehdessä on 

kehittynyt tällä tavalla, ja tuolloin se 

julkaistaan (julkaistavaksi kertaa 

olosuhteet antavat sivuillamme), kaikki 

sisältö on meidän oma.

Vasta tässä vaiheessa, että ”julkaistu” 

leima ilmestyy tämän sivun 

vasemmassa reunassa.

Kaikki artikkelit ja muut tekstissä 

alkuteoksen alusta.

Tekijänoikeudet: muotibloggaajien 

voi Reblog kuvia kuittaukset 

aikakauslehtien, malli ja 

valokuvaaja, antavat Directory osiossa 

sivuilla lisää

tiedot. Kaikki sisältö on saatavissa 

sekä suuret näytöt kuten PC, ja sen 

kautta pienillä näytöillä, kuten 

puhelimessa.

Lahjakas ihmiset ja fashionistas jotka 

haluavat työskennellä kanssamme, ota 

yhteyttä osoitteeseen berlinib@aol.com 

tai DM Instagram. Olemme aina valmis 

kuulemaan

malleista, kirjailijat, valokuvaajat, 

stylistit, meikki taiteilijat, lavastajat, 

muotisuunnittelijat, mainostajat ja 

muut innostunut mainokset, jotka 

haluavat osallistua.

Aikakauslehteä syntynyt

2019, olemme päättäneet lähteä 

täysin 'digitaalinen'. Kanssa 

huippuluokan laitteita, ja hyvä maku ja

luovuutta meidän avustajat, luomme 

erinomaisia tuloksia tässä kehyksessä.

Aristo Tacoma ( tärkein Aristo Tacoma ( tärkein 

valokuvaajana, ja päätoimittaja, 

BERLiNiB; ja usein tärkein stylisti)

BERLiNiB rahoitetaan mainoksilla ja 

sponsoreita. Kaikki asiat ovat aina 

saatavilla ilmaiseksi laadun PDF 

osoitteessa berlinib.com.

Mainokset: 

Tiedustella mainos hinnat, plase 

lähetä meille sähköpostia: 

mainoksia @ industrialbabes.com.

Plase käyttää sähköpostia 

berlinib@aol.com kaikkien muiden 

tiedustelut lukien toimituksellisen 

sponsorointi. Pidätämme oikeuden 

sisältävät vain mainoksia, jotka eivät 

häiritse pääasiallinen sisältö lehden. 

Mainokset pysyy esillä sisällä 

arkistoidut lehdet. Emme käytä 

'kohdistettuja mainoksia'. Mainokset 

ovat jatkuvasti saatavilla, ja sama 

kaikille ja herkullisenkaikille ja herkullisen

vapaa tietosuojaongelmia.

Kunkin pitoisuus julkaistu BERLiNiB 

Magazine on tekijänoikeus Stein 

Henning B. Reusch (alias Aristo 

Tacoma); malleja, kirjailijat ja 

valokuvaajat myös tekijänoikeudet 

panoksensa kun BERLiNiB oikein 

viitataan. Allekirjoittamaton materiaali, 

jonka editori.

Teknologiaan kuuluu: Nikon DF Nikkor 

w / VR, KDE Neon, Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org (käytämme 

kaupallisesti lisensoitua fontteja heti 

liikevaihto sallii sen), ja PC 

Android-x86. 

Nauttia!



Kuten tiedätte, 

BERLiNiB osoitteessa 

berlinib dot com, julkaistu 

Universal digitaalinen "digitaalinen 

paperimuodossa PDF, ”Alustaa PDF, 

ilmestyy kolme kertaa 

vuodessa. Muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta, 

pääkirjoitukset julkaistaan 

lehden siinä järjestyksessä, 

jossa ne on tehty.

Sivu numerot viittaavat A3 

sivuilla. 
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vapaa-BERLiNiB 

muotilehtiä täällä 

berlinib.com joka 

kerta:

Lisäksi, ja yhdessä edellä 

mainittujen valokuva 

pääkirjoitukset, löydät aina

kirjallinen 

artikkeleita, muoti

kuvitukset

ja pysyvä 

lehden mainoksia, 

antaa BERLiNiB tulot meidän 

täytyy antaa sinulle tämän 

aawesome muotilehti 

ilmaiseksi! Yrityksesi olla 

mukana seuraavassa 

kysymyksiä, lähettää 

mainoksen ehdotuksen, nyt 

on:

mainoksia industrialbabes. com@industrialbabes. com

Nauti muodikas 

BERLiNiB hautua!
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Teksti: Aristo Tacoma

On tarkistuspaine luettelot kaikkialla 

Internetissä kiehtovia pelejä, kuten "Miten tulla 

miljonääriksi" ja "Salainen 

menojen-tottumukset, joka tekee sinusta rikas". 

Tuntuu siltä, useimmat neuvoja näissä 

artikkeleita voidaan tiivistää yhteen lauseeseen: 

"On hämmästyttävää, kuinka paljon voit 

säästää, jos olet valmis olemaan 

kauhistuttavalla niukka."

Näytetään oikea tyyppi anteliaisuus on kuitenkin 

välttämätön osa kasvavaa liiketoimintaa. Jos 

esimerkiksi yrityksesi riippuu kehittää ja 

säilyttää hyvä asiakaspalvelu

suhteita

, liian joustamaton, mitä olet saanut ehkä vain 

työntää ne pois. 

Jotta voidaan kasvattaa liiketoimintaa, sinun 

täytyy käyttää viisaasti eikä piittaamattomasti. 

Suojella mitä sinulla täysin järkeenkäypää 

monissa yhteyksissä, mutta korostaa se on 

niukka. Anteliaisuus järkevää joissakin 

yhteyksissä. Investointi asioita, jotka voivat

rakentaa oman liiketoimintaa pitkällä aikavälillä 

on eräänlaista anteliaisuus itsellesi, ja joitakin 

investointeja ovat viisaita keski-kentällä välillä 

suojaamaan omaisuutta ja antelias. 

Ihanteellinen yritys yhdistää rahaa 

päätöksenteon kanssa, joilla on korkeat 

ihanteet. Kuitenkin liiketoiminnan menestyvä 

järjestelmä on harvoin mahdollista, jos yksi 

päätoimiala on muuttaa järjestelmää. 

Vähemmän idealistinen, mutta ehkä kestävämpi 

ratkaisu on: antaa jotakin, jopa kiinteä 

prosenttiosuus tuloista, että jotain puhtaasti 

idealistinen vaan olkoon kaupallinen, kuten

eettisesti

kaupalliset kuin pystyt, ydinliiketoimintaan 

tavoitteita ja strategioita. Jos aiot kasvaa pieni 

liiketoiminta- aluksi ehkä vain sinä itse, tai itse 

sekä muutamia muita, osaksi hehkuva liike 

saada todellisia tuloja, yrittää muuttaa koko 

maailmaa samaan aikaan on kuitenkin jalo 

harjoittamisesta, ehkä liian kunnianhimoinen 

tavoite. Kuten jotkut buddhalaiset joskus 

huomauttavat, meillä miljoonia vuosia meitä 

saada asiat kuntoon.

Seuraavat kohdat eivät koske yhtä hyvin 

kaikille. Ne ovat nyrkkisääntöjä, samaan tapaan 

mitä ehkä viisas henkilö voisi antaa hyviä 

vinkkejä pienten yritysten omistajat 

aloittamassa.

/ 1 / laatu viestintä 

seen 

Ryhmänjohtajana, sinun täytyy tehdä itsesi 

ymmärretyksi. Aina kun teemme yhteistyötä 

muiden kanssa, sinun on oltava hyvä 

keskustelun. Ei ole väliä mitä tehtävä voi olla, 

se luultavasti saavutetaan tehokkaammin, jos 

otat aikaa keskustella siitä etukäteen, sen 

sijaan haukkuu komennot kaikki läpi. 

Jatkamaan laadukkaiden viestintään kuuluu 

myös tulkittaessa palautetta tiimisi positiivisesta 

näkökulmasta. Jos jokin näyttää loukkaavaa 

aluksi pyrkiä tietoisesti löytää harmiton 

tulkinnan, niin kaksin- tai kolminkertainen 

pyritään ylläpitämään positiivinen tai neutraali 

sävy, vaikka et siltä tuntuu.

Laatu viestintä ja ymmärtäminen todellinen 

sanoma on tärkeämpää kuin 'suojella' ego 

olemalla puolustava ja riitaisa. On tärkeämpää 

suojella mitä hatara bittiä rationaalisuuden siellä 

voi olla keskustelua; ja aina on olemassa 

mahdollisuus, että on paljon potentiaalia 

rationaalisuuden ja hyvää liiketoimintaa tulla 

ulos, jos ei saa kärsimätön. Lyhyesti, on voimaa 

välttää 'on loukkaantunut', etenkin kaikki 

puhuvat, joka tulee sen mukana. Kyse ei ole 

palava siltoja. Ehkä negatiiviset tunteet kulkevat 

nopeammin, jos niitä ei ole tehty painopiste 

keskustelun

ja teki osana jatkuvaa kerronnan. Ehkä kollega 

ollut parhaimmillaan tai ei löytänyt oikeita 

sanoja hetkellä tai ehkä tulkita väärin lauseen 

chat linjaa. Mieluummin kuin syytämään 

loukkauksia solvauksia, kokeile syytämään 

hiljaisuus seuraavan kerran. Sitten tervetuloa 

laatu viestintä takaisin ja katso jos voit saada 

sen toimimaan seuraavan kerran. Jos se ei 

toimi, ainakin annoit rationaalisuus 

mahdollisuuden; ja rationaalisuus tulee tunne 

myötätuntoa-ei 'kaikki on helppoa kaikille' koko 

ajan. Win johdonmukaisesti osoittamalla 

korkean eheyden luonnetta ja anteeksi kun et. 

Yrityksesi ei ole terapiaa ryhmää. Kehittää 

yrityksesi ei ole kyse jakamisesta tunteita. Kyse 

on viljellä positiivisia toimia luoda jotain hyvää, 

joissa tulot voivat kukoistaa.

/ 2 / Beauty 

talouteen

On jotain tarjottavaa, joka inspiroi muille. Ehkä 

se on oikein sanoa: kauneus on pohjimmiltaan 

mitä inspiroi tässä maailmassa. Sinun täytyy 

tarjota jotain todellista arvoa, jos haluat ansaita 

tuloja. Jos se on konkreettinen tuote, jonka 

haluat myydä, undust sitä ennen sen esillä. Jos 

asut Ulkonäkösi, pysy kunnossa. Jos olet 

osaksi mallinnus, oppia suunnittelu ja noin 

kuvaajana paras. On kauneutta

hyödyllinen tuote kestää testin ajan ja pysyy 

hyödyllistä. Vaatetusteollisuuden, tämä voidaan 

kuvata 'kestävä'. Todellinen eettisyys on erittäin 

tärkeää, että brändin. Toinen keskeinen sana 

tässä on seuraavassa hajuakaan.

/ 3 / heräsi 21. vuosisadan 

pyrkimyksiin

Vuonna 1960, monet nuoret aikuiset ympäri 

maailmaa alkoivat ymmärtää, että maapallon 

luonnonvarat haaskataan, saastunut ja muuten 

vaarantuu läsnäolo asevarastojen ja iso 

pommeja. Oli tunne 'nyt tai ei koskaan', mikä 

johti Flower Power liikettä, joka ei koskaan 

todella kuihtunut-se oli vain vähäistä. Nykyään 

'Flower Power' aikakausi on taas täydessä 

kukassa, mutta täysin eri parametrien ja eri 

nimillä. Oletko hereillä tähän? Liiketoimintaan 

liittyy parhaillaan 'heräsi' siinä mielessä, viritys 

todellisuuteen Millennials ja Gen Z. Tämä ei 

tarkoita pelkästään puhu trendikkäällä talk: se 

tarkoittaa myös sitä ajattelematta mitä on 

mielekästä sanoa ja tehdä, löytää lauseita, jotka 

on järkeä . Kuten environmentalism, ehkä se on 

improvisoida lauseita tapaan 'suojellaan metsiä 

ja resursseja,



[Jatkuu.]

/ 4 / 

Branding: 

Iconic kuvat

Olemme ajassa jossa lyhyitä videoita tai niin 

sanottuja 

'Tarinat' tai 'napsahtaa' ovat suosittuja väline 

tarjoaa yhden verkon Hanko itsensä liikkeessä. 

Mutta se ei poista valtaa suuren photograph- se 

sallii katsojan henkiin omassa mielessään; 

tehdä hänen oma 'sisäinen video'; visualisoida 

itse paikalle, ottaa aikaa tutkia eri piirteitä 

valokuvan. Aivojen tutkimukset näyttävät 

toisinaan suurempaa neuronien aktivaation kun 

kohteet kuunnella radiota tai aktiivisesti 

tutkimuksen jotain vielä, kuin silloin, kun he 

katsoa televisiota. Yleisesti ottaen näyttää siltä, 

että aktiivisempi tech saa, sitä enemmän 

passiivinen oman neuronien tullut (muutamin 

poikkeuksin, kun on riittävästi interaktiivisuutta). 

Videot ovat olleet jo vuosikymmeniä ja on usein 

kuvattu 'tulevaisuuden', mutta valtakunta suuri 

valokuvauksen on oma ainutlaatuinen energiaa 

ja on

osa siitä, mitä myy tuotemerkin. Se on kautta 

kynnyksellä valokuvien yli videon että uusien 

digitaalisten talouden peräti nykyisen 

korkeuksiin. Kasvot, video on tietyssä mielessä 

mitään muuta kuin suuri monta kuvaa 

sekunnissa heitettiin katsojan tietyssä 

järjestyksessä. Hyvin tehty Kuva on suurempi 

lahja. Video on paljon vähemmän 

todennäköisesti katsotaan 'ikoni' sillä tavalla 

kuin klassinen valokuvat on.

/ 5 / 

Anteliaisuus kun 

oikea

Kun on oikein olla antelias, ja kuinka antelias 

jos sellainen ehdotus? Ja kun on se oikeus 

'mikro-kulutus', tietäen, että tuhat kertaa hieman 

tulee paljon? Yksinkertaisesti sanottuna, 

anteliaisuus on paikkansa kaikessa hyvässä 

talousarviossa, mutta tämä olisi ennalta 

määritellyissä rajoissa. Hillitön anteliaisuus on 

holtiton, mutta pitävät tärkeää voida kärki, tai 

maksamaan vähän ylimääräistä ottaa nopeampi 

reitti, kun olet vähän aikaa tai ostaa paremman 

tuotteen, vaikka se maksaa hieman enemmän. 

Joissakin tilanteissa, säilyttäen hyvä tunnelma 

on tärkeämpää kuin frowning yli penniä. Tämä 

myös edellyttää panostamista terveyteen 

yrityksesi sidosryhmien, myös työntekijöiden, 

harjoittelijat, asiakkaiden ja

liikekumppanit. Hyvinvoinnista, joka tulee 

tällaisesta anteliaisuudesta Fosters hyvää 

terveyttä, ja se on hyvä terveys yrityksesi.

/ 6 / Kanavat yh 

ionin

Tässä digitaalisessa maailmassa käytettyjä 

ohjelmointi ja koodin päivityksiä, jotka voivat 

kaatua sivulle napin painalluksella, on parasta 

käytäntö on enemmän kuin yksi tapa 

kommunikoida toistensa kanssa. Tämä sama 

käsite, joka siirtyy RL (internet-puhuvat 

tosielämän) samoin-on tärkeää saada lisää 

keinoja kokouksen, ja meillä on joitakin 

joustavuutta, miten ja milloin me 

kommunikoimme.

/ 7 / Hehku 

sopimusten

Mitä enemmän välitöntä ja "helppo tulla 

digitaalisen viestinnän tulee, sitä suurempi 

merkitys sillä on selvittää, mikä on itsestämme 

tai meidän liiketoimintaa, joka tekee ihmiset 

haluavat tulla takaisin. Tämä on tärkeä askel 

kohti edistäminen Hyvät suhteet kaikkien 

sidosryhmien keskuudessa, sekä sisäisiä että 

ulkoisia. Ei ole hyötyä välittämättä 

sopimukseen; vaikka se voi säästää aikaa 

lyhyellä aikavälillä, se tuhlaa aikaa muille, ja 

pitkällä aikavälillä se tuhlaa omaa aikaa. Jotkut 

ihmiset ovat hengellisen näkökulmasta, että se 

on tarkoituksenmukaisempaa 'tuntuu aikaan' 

eikä sopia sen; tai he kokevat, että he saavat 

omalla tavallaan paremmin, jos ne eivät tartu 

ennalta aikataulussa, joka on jaettu muiden 

kanssa. Sanon vain tässä, että jos et pidä kiinni 

sopimuksista, työtä, kunnes teet, koska se on 

välttämättömyys useimpien yritysten on 

onnistunut. Ja kuitenkin demokraattisessa 

maailmassa, tämä on kysyntää voidaan 

enimmästi tehdä itsestä: jokaisella on hänen 

oma tapansa suhtautua ajan, ja sinun täytyy 

selvittää, miten toisiin ihmisiin älykkäästi ja 

realistisesti, mitä ajoitus he haluavat olla.

/ 8 / Radiat e 

Optimis m

Tämä piste on liitetty aikaisemmin kohta tässä 

luettelossa koskien kauneutta. Se liittyy myös 

myönteisiä säteily persoonallisuuttasi, hahmosi, 

sinun harjoittaa laadun viestinnän ja kiinni 

sopimuksista. Konkreettisemmin positiivinen 

säteily kuuluu käyttäytyä tavalla, joka sallii 

ihmisten menestyä ja kukoistaa ympäristöä: 

kultainen optimistinen henki, siinä mielessä, 

että elämä on hyvä, siinä mielessä, että aurinko 

nousee ja että käyrät tulojen kaikki osoittavat 

ylöspäin menemme vasemmalta oikealle ajassa 

käyrän-ja kaikki tämä menee kaiken 

suunnittelusta logon kielen verkkosivustoja, 

sosiaalisen median tilejä ja shopfronts, jotta 

meikki ja vaatteet ja kuvia ja videoita käytät 

mainostaa tuotemerkin. Riippumatta siitä, missä 

olemme elämässä ja mitä teemme, me kaikki 

tarvitsemme annoksen optimismia. 

Sisällyttämällä se jokapäiväistä toimintaa, 

säästämme toisiaan ajan tai, toinen tapa lause 

on, annamme joka toinen kerta.







SS20 

INSPIRA 

TIONS

sillä BERLiNiB taiteilija Sristhi 

Oinam, blank.canvas ___

@musta kangas___

srishtioinam gmail.com@musta kangas___



DANCE ASTI

KAIKKI

IS DANCE

Jotkut SS20 tyylit tulkittuna 

nykybaletti Kreikan tanssija 

Elli Tsitsipa

Malli: balettitanssija, näyttelijä Elli 

Tsitsipa, @ellitsitsipa

Kuva: Aristo Tacoma

Tyylistä Elli itse, jossa A.Tacoma; 

muotoilu avustaja Myrto Departez

MUA & Kampaus: Myrto 

Departez, @myrtodepartez

Sijainti: Studio P56, Ateena, @ 

studio.p56

Muotiliikkeet: Zara, @zara; Kestävän bambu 

trikoot alkaen Boody, @boodyecowear,

via Life Colosseum Oslo, @lifecolosseum 

korut: Dona Koroi, @donakoroibrand Muut 

vaatteet läpi 

NILZ, Oslo, @nilztekstiltrykkeri.

Suuret taiteilijat ovat ihmisiä, 

jotka löytää tapa olla itsensä 

taiteessaan. Minkäänlaista 

teeskentely indusoi 

keskinkertaisuuteen taiteen ja 

elämän kannalta.

- - Margot 

Fonteyn



Löydös baletti 

oli 

kuten löytää tämä 

puuttuva pala 

itseäni.

- - Misty 

Copeland



Baletti ei ole vain liikettä.

- - Nina Ananiašvili





Tanssi: Vähintään selitys, 

vähintään anekdootteja - ja 

enintään tuntemuksia. 

- - Maurice Béjart





Elämä [..] kasvaa, eteenpäin, 

[..] olla yhteydessä elämässä.

- - Agrippina Vaganova



 

FIERCE

TYYLIKÄS

Malli: Vicenca Petrovic 

@vicencapetrovic



Vicenca Petrovic kuvannut Aristo 

Tacoman

MUA, hiusmuotoilua: Miss IsabellaLia, @ 

my.beauty.garden

Toimipaikat: Wrangelstrasse, Kreuzberg, 

Berliini; Studio Ramboya, @ramboyastudio.

Muotiliikkeet: BERSHKA, @bershkacollection 

FIGHTER URHEILU, @fightersportnorge 

Gina Tricot, @ginatricot Varusteet Pink 

Cadillac @pinkcadillac_berlin

Metallinen, usein 

kultainen sävyjä tällä 

kaudella ovat 

yhdistettynä SS20 

painottaen 

täyteläinen, 

afternoonish, 

harkittuja värejä. 

Uuden sukupolven 

tehokkaat naisten 

tekevät saataviaan: 

Tällä kiivaasti 

elegantti ja tyylikäs 

arvotapahtumien 

2020 suuntauksia.





















Lisää 

kestävä 

muoti, 

kiitos!

Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

muoti

Kirjeenvaihtaja,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Viime vuosisadan, naisia on mahdollistaa 

yhä suuremman osan 

elinten nähtäväksi, ja riippumatta siitä, elinten nähtäväksi, ja riippumatta siitä, 

mitä tämä sanoo 

seksuaalisuus, se on varmasti ollut seksuaalisuus, se on varmasti ollut 

erittäin käytännöllinen muutos. 

Ensimmäistä kertaa vuosisatoihin, naiset 

ovat voineet nauttia erilaiseen toimintaan 

tarvitsematta vetää pitkin vuoren tekstiiliä. 

Vaatteet on osa persoonallisen, ja osa 

käytännössä välttämätöntä. Trends on 

liitetty alakulttuurien ammateissa ja 

uskontoja. Kyky seurata muuttuvia 

trendejä kunkin kauden voi tehdä meistä 

jäähtyä. Kyky sopeutua kiitotien uutuuksia 

meidän vaatekaappi voi tehdä meistä

trendi antajien joukossa ystävämme. trendi antajien joukossa ystävämme. 

Muoti on kehittynyt mukaan tehty 

toimenpide (moderni Haute Couture), tulee 

pääasiassa ready-to-wear teollisuuden 

sekä ylellisyyttä ja pikamuoti 

segmenteissä. Tämä on luonut uusia 

uravalintoja ja muita mahdollisuuksia. 

Muutama mallit ovat saavuttaneet 

stratosfäärissä tasojen

julkkis

mainetta, ja pystyvät kiivaasti 

vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja 

saada taakse hyväntekeväisyyteen. Yksi 

tällainen syy on se, että huolehtimisen 

planeetan, ja edistämällä

tärkeydestä kestävällä tavalla.

Muotialan on valtava, ja-osittain 

kokonsa-yksi 

saastuttavien

aloista maailmassa. Sinänsä yksittäiset 

yritykset sisällä muotialan on kehottanut 

sitä enemmän ympäristötietoisia kuluttajia 

olemaan avoimesti niiden hiili jalanjälki ja olemaan avoimesti niiden hiili jalanjälki ja olemaan avoimesti niiden hiili jalanjälki ja 

'näyttää määriä'.

Tämä pätee lähes kaikilla osa 

teollisuudelle. Esimerkiksi,

ylellisyys tuotemerkkejä ylellisyys tuotemerkkejä 

muokkaamaan yleisön käsitystä 

tuotemerkin yksinoikeudella. 

Säilyttääkseen tätä käsitystä, 

myymättömiä varastossa joskus tuhoutuu 

ja menee kaatopaikalle.

Nopea muoti on toinen joukko haasteita 

planeetan. On asioita väriaineiden 

käytetään värjäämään vaatteet ja 

vesimäärän ja polttoaineen mukana 

tuottamassa miljoonia vaatteita vuosittain. 

On asioita eläinten nahkoja ja vuotia 

käytetään tehdä tuotteita ja 

ei-niin-valistunutta keskustelua ympäri 

tekoturkisreunus vs. nahka. Ehkä suurin 

ongelma on mielettömän yhteinen käyttö 

muovi- ja synteettisten kuitujen. Muovi 

liittyvät materiaalit ovat usein hyvin

halpa joten ne ovat 'asiakaslähtöisiä', 

mutta tällainen materiaali aiheuttavat 

valtavia kustannuksia planeetalle. Nämä 

ovat vain joitakin niistä ongelmiin 

muotialan ja nykyaikaiset kuluttajat kysyvät 

merkkejä missä mennään suhteessa 

näihin kysymyksiin.

Sillä välin, kun odotamme systeeminenSillä välin, kun odotamme systeeminen

ratkaisut suuremman kestävyyden 

ongelmiin muotialan, voimme antaa 

itsellemme nyrkkisäännöille miten 

pukeutua entistä 

ympäristöystävällisemmin. Ja kuten 

tulemme näkemään, useita merkkejä 

mainostetaan ympäristötietoisen ja 

kestävä.

Nyrkkisäännöt:

. . ostaa vaatteita, jotka kuluvat, ei 

vaatteita, jotka päätyvät roikkuu kaapissa. 

Kuluttaminen on vihollinen kestävyyttä.

. . Tarkista tarrat vaatteiden ennen 

ostoa. Tarkista, mikä kappale on tehty: 

Onko se luonnollista kuitua? Muovi? 

Kierrätettyjä materiaaleja?

. . pitää vuokrata muodikas laatu 

vaatteita mistä tahansa monista enemmän 

tai vähemmän uusia vaatteita vuokra 

vaihtoehtoja, Rent kiitotielle Nuuly lukuisille 

muille kuten H & M.

. . ostoksia käytettyjä. Vintage vaatteita 

on todennäköisesti paras tapa tehdä 

ostoksia kestävästi. Antamalla uuden 

elämän vaate, sinä laajentaa elinikä, joka 

on paljon ympäristöystävällisempi.

Jotkut mielenkiintoisimmista kestävän 

muodikasta tuotemerkit olla tietoinen juuri 

nyt:

. . Ronald van der 

Kemp.

Hollantilainen suunnittelija tuottaa rajoitettu 

painos vaatteita tähteet materiaalien 

markkinoilla saatavilla

. . Uskonpuhdistuksen. Allsizes Uskonpuhdistuksen. Allsizes 

tuotemerkki julkkis Seuraavassa 

käyttötarkoituksia pelastettiin vanhaa 

varastoa materiaalit ja repurposed 

vuosikerta.

. . PURRA. Tukholmassa sijaitseva PURRA. Tukholmassa sijaitseva 

tuotemerkin viljellä ajatus ajaton muodin 

orgaanisten kankaita.

. . People Tree.

Yksi ensimmäisistä kestävää 

tuotemerkkejä hyvittää 

maailmannäyttelyyn kauppajärjestö, mikä 

rajoittaa sen hiilijalanjälki keskittymällä 

työskentelevät käsin.

. . Hyviä uutisia.

Lontoo-pohjainen kouluttajien tuottaja, joka 

käyttää kierrätettyä kumia pohjat ja 

puuvillaa.

. . Matt & Nat. Niin sanottu 'vegaani 

tuotemerkin'. Ne tarjoavat monenlaisia 

tuotteita,

mukaan lukien pussit on valmistettu 

kierrätetyistä muovipulloissa.

. . Kit X.

Australian-pohjainen tuotemerkin, joka luo 

vaatteiden kestäviä materiaaleja-täysin 

orgaanisia kuituja, Upcycled merten 

roskaantuminen ja hävittää polyesteristä. 

Erittäin hankala teema kestävyyden muoti 

on tullut jäädäkseen; Katsotaanpa pitää on tullut jäädäkseen; Katsotaanpa pitää 

tutkia sitä ja worki enemmän ja tutkia sitä ja worki enemmän ja 

enemmän lähestyy kuntoon.
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esityslistalle 

työmarkkinoilla, 

istuva 

niiden tavoitteiden 

mukaisesti:

oikeudenmukainen, 

vapaa, 
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Saatat olla kaukana vegaani tai 

jopa kasvissyöjä, mutta kuten 

lukemattomat muut olet ehkä 

huomannut innoittamana käsite, 

ja olet ehkä tyytyväinen monia 

uusia tarjouksia vegaani tämän 

ja vegaani että tyypillinen 

ruokakauppaan

VEGAN 

SMOOTHIE

on yksi monista vegaani suuntauksia, 

jotka me rakastamme.

Vuodesta banaanien 

kurkuma, tässä on tulokset 

joitakin erityisen 

mielenkiintoisia yhdistelmiä

VEGANINSPIRED 

smoothie

& Pyrkimys tarpeeksi vitamiineja ja 

mineraalit ETC

Kehosi on majesteettinen 

mestariteos Suunnittelun toisin kuin mestariteos Suunnittelun toisin kuin 

kaikki muut. On täysin ymmärtää täysin, 

monimutkaisempi kuin mikään kone, ja 

aivan liian tärkeä jätettäväksi kyseinen 

elintarvike sanelemaa tiukka ideologia tai 

politiikasta. Mutta ei väliä kuinka rikas olet 

päivittäistä ruokavaliota, missä asut, ei 

väliä kuinka paljon rakastat lihaa, ei väliä 

kuinka monta täydentää otat aamu, kehon 

todennäköisesti hyötyä satunnaista 

vegaani tai nearvegan smoothie. Se on

hyvä asia ne ovat niin herkullisia.

Ehkä ruoka on liian tärkeä jätettäväksi 

varten ideologiaa. Me BERLiNiB 

innostuneita hiljattain improvisoitua 

smoothiet, mutta joskus käyttää jogurttia 

tai jopa kefiiriä sijasta soijaa, riisiä tai 

kauraa maitotuotteita (ja kun ajattelemme 

kukaan etsii, saatamme jopa lihansyöjiä).

Vihje: jos et ole vegaani ja rakkautta 

jogurttia, aivan onneksi lisätä jogurtti 

seuraaviin reseptejä. 

KOKO YÖ SMOOTHIE vadelmat 

mantelimaitoa kookospähkinän 

joitakin vaahterasiirappia 

hyppysellistä: kurkuma, 

kardemumma, inkivääri, Hot Chili

Kasvissyöjä, ja vielä enemmän, vegaani, 

on paljon ajatella, kun se tulee säilyttää 

terveen päivittäistä ruokavaliota. Yksi 

ratkaisu saada tarpeeksi

B12, sinkki, kalsium, kokoproteiinia, B12, sinkki, kalsium, kokoproteiinia, 

rasvahappoja, seleeniä, rautaa, ja koko 

joukko muita asioita, jotka ovat 

välttämättömiä terveen mielen ja kehon, on 

ottaa täydentää ja vitamiini / mineraali / 

proteiinia rikastettua tuotetta. Tietenkin on 

mahdollista olla kasvissyöjä tai vegaani 

eikä luottaa täydentää tai rikastettua 

tuotetta, mutta näin vaatisi paljon aikaa ja 

ehkä paljon rahaa kuin hyvin.

DANCING Goji 

SMOOTHIE

banaanit goji marjat ananas 

soijamaito pieni ripaus maca 

jauhe päälle, goji marjat

Maca jauhe on täynnä voimakas 

hormoneja, ja vaikuttaa epämääräisesti 

kuten ginseng - riippuen tietystä Maca 

sekoitus valitset. Sen maku on erilainen, 

joten muista käyttää sitä maltillisesti.

Jatkaa vitamiinin havainnot: B12 on 

ihmisen elimistöön, mitä auringonvalo ja 

vesi on kasvi: sitä tarvitaan nousta ja 

hypätä noin ja tee niin innokkaasti. Sitä ei 

luoda laboratorioissa, ei eläimillä, mutta 

jotkut eksoottinen, hienostunut, vaikea 

löytää mikro-organismeja, jotka löytyvät 

alunperin vain

yhdessä paikassa: klo syvänmeren missä 

he tekevät kovaa työtä syntetisointi B12 

käyttämällä tällaista erikoinen metalleja 

kuten kadmiumia. Tutkijat kehittävät tapoja 

viljellä näiden mikrobien, mutta ei tapa 

tiivistetään B12 esiintyy vielä ei ole 

todisteita mistään että kasvi tai eläin voi 

valmistaa tätä kamaa. Se kuitenkin 

kulkevat ravintoketjuun hyvin helposti. 

Esimerkiksi, se on tyypillisesti lisätään 

ruokaa, kanat ja lehmät syövät, ja sitten se 

on automaattisesti löytyy muna ja lehmän 

maito ja sen johdannaiset, kuten 

esimerkiksi jogurtti.



[Jatkuu.]

Jotkut ihmiset eivät ime B12 helposti ja, 

kuten kaikki vitamiinit, on yleensä 

helpommin imeytyvät useat edellytykset 

täyttyvät samanaikaisesti:

* Että vitamiinit ovat yhdessä täydentäviä 

vitamiineja, kuten muita B-vitamiineja B12

* Että vitamiinit ovat yhdessä ruoan

* Että ruokavalio vaihtelee hieman 

päivittäin

* Ja että keho saa muutaman päivän 

kuukaudessa ja joka viikko, jossa on 

selkeä vaihtelua millaiset vitamiineja ja 

kivennäisaineita se annetaan, niin se on 

mahdollisuus 'nollata' itse

VICTORY 

CHICK 

SMOOTHIE 

cashewpähkinää 

kookos Chia 

siemenet

mustikka 1 tl 

seesami Tahinin

kauramaidosta 

ripottele: 

kookos jauhe

Niille, jotka rakastavat yrttiteetä: ne voivat 

olla suuri ainesosa sulautua smoothie. 

Jotkin hyvin rikas kasviperäisten tuotteiden 

voi olla negatiivinen vaikutus maksaan; 

elin, joka auttaa puhdistamaan pois 

ongelmalliset aineet ruokaa ja juomaa. 

Soija ei pitäisi ottaa joka päivä joko. Antaa 

kehon säännöllisesti taukoja useita päiviä 

mitään että voisi tulla harmonyaffecting 

tapa.

TROPICAL Comets 

SMOOTHIE mango avokado 

sitruunamehulla soijamaito 

Jäädytetyt kirsikat inkivääri 

ripaus Yerba mate teetä 

ripottele: kookos teho

Yksi hienoa noin vegaani smoothie, jotka 

eivät edellytä jogurtin ja muiden Jäähdytys 

tai pakastettuja tuotteita, on, että voit tehdä 

niistä aikana kaikenlaista matka- ja työtä, 

jossa välitöntä pääsyä jääkaappi on 

rajoitettu. Joissakin tapauksissa ei edes 

sekoitin vaaditaan-hieman valmiste voi 

vain heittää yhdessä, ravista sitä ja nauti!

GREEN FAIRIES 

SMOOTHIE 

matcha jauhe 

kalkki nuoliviini 

acai marja jauhe 

soijamaito touch: 

vaniljasokeria

Yksi kauniita tapoja nauttia todella terve 

smoothie on nopeasti etukäteen (parantaa 

makua siitä) 

ja jälkeenpäin (antaa elimistöä ottamaan 

sen rauhassa). Paasto menee yhdessä 

liikuntaa. Hymyilevä varoitus täten 

toimitettu: smoothie tehty tällä tavalla ovat, 

joidenkin mukaan melkein parempaa kuin 

seksi.



fit

Kauneus

tyylikäs 

koulutus 

nuorille naisille 

etsivät sileä 

sekoitus laiha ja 

vahvoja 

Malli: Sol Mercado, 
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Sol Mercado kuvannut 

Aristo Tacoman

Tarrat pääkirjoitus: SUPERDRY, 

@superdry Levis @levis quechua, 

@quechua

Sijainti: Morgenluft.jetzt GmbH, 

Kreuzbergin, Berliini, @ morgenluft.jetzt, 

Kiitos: Stephan Scholdra & the Morgenluft 

joukkue.

Tausta 

Jokainen meistä on ainutlaatuinen. 

Kauneus ei ole vain 'yhden asian'. Jos olet 

löytänyt menetelmän pysyä kunnossa, joka 

toimii sinulle, pitää sitä. Tämä artikkeli

esitetään joitakin wellresearched ideoita, 

handpicked fashionoriented nuorille 

aikuisille. Vain seurata koulutusta neuvoo, 

jos olet varma, että se sopii sinulle. Jos 

olet epävarma, ota yhteys lääkäriin.



Koska Alessandra Ambrosio ja joitakin 

muita longlimbed huippumalleja tunnetusti 

ilmoitti ohella joukko erittäin suosittu 

koulutus videoita, että tavoite koulutus on 

saada ” pitkä, laiha lihakset sen saada ” pitkä, laiha lihakset sen saada ” pitkä, laiha lihakset sen 

sijaan kuohkea itse”, koko internet on 

pullollaan käsite. Monet sivustot toteaa 

lihakset ovat muscles- ne eivät ole 

koskaan 'kömpelöitä', vain iso tai pieni, 

mutta rasvaa voi tehdä se näyttää

muuten. Me BERLiNiB ole juuri lukenut 

harjoitusvinkkejä kuuluisien kouluttajien ja 

lue syvälle tieteellinenlue syvälle tieteellinen

artikkeleita aina pikkutunneille saakka ja 

aamulla: Tutkimuksen ohella vähän 

koulutettuja 

arvaamaan,

Joissakin luotettava intuitio, ja joitakin 

henkilökohtaisia kokemuksia kaiken 

kukkuraksi pois, on se, mitä ilmoitettiin 

tämän artikkelin. 

Meillä on joitakin tuloksia. Koska on niin 

paljon helppoa, nopeaa reseptit 

menestykseen, jotka ovat olleet painopiste 

paljon puhetta, emme aio lisätä

vielä yksi nopea helppo resepti 

keskusteluun. On tullut aika käsitellä 

kysymystä siitä, miten todella tehdä malli kysymystä siitä, miten todella tehdä malli 

harjoitus hienovaraisuudella 

se vaatii.



Ensinnäkin, 

harjoitustyyppien do asiaa: lihakset harjoitustyyppien do asiaa: lihakset 

eivät ole vain lihaksia-ne kasvavat eri 

tavoin riippuen siitä, millaisia koulutusta 

teet monien muiden tekijöiden mukaan. 

Ihmiskeho on usein kuvattu kone, mutta 

todellisuudessa se on enemmän kuin 

orchestra- rakennettu vaikeimmista 

liikkuvat, rytmistä sarja prosesseja 

prosesseja, ja monet tärkeimmistä asioita 

kehon ei vielä voida selittää tieteellisen 

teorian. 

Siksi on totuus kuten tunteita kuin tämä: 

Jos haluat 

tyylikäs elin, koulutuksesi tulee olla tyylikäs elin, koulutuksesi tulee olla 

tyylikäs. Jos haluat pitkänomaisen rungon, 

sinun täytyy sisällyttää venymään omaan 

koulutukseen.

Älä mene äärimmäisyyksiin ja muistaa 

"orkesterin metafora. Haluat tasaisuus 

kattaa lihaksia. Haluat lihakset olla 

näkyvissä, mutta hienovaraisesti 

muodossa kaunis ääriviivat ja varjot 

säteilevä, terve iho.

Myös pidettävä mielessä, että on 

olemassa monenlaisia 

lihas kuitua,

ja ne kommunikoivat rasvaa ja muita soluja 

ja prosesseja elimistössä. Ehkä meidän 

pitäisi tarkastella kehoa myös seuraavasti: 

'suunnitteluprosessia,

työskentelevät mukaan aikomus'. Joten, 

mikä on tarkoitus? Jos tarkoituksesi on 

tanssia, sitten enemmän tanssia teet, sitä 

enemmän elimistö näyttää, että on

tanssija. Tarkoituksena takana jokaisen tanssija. Tarkoituksena takana jokaisen 

liikkeen tulee tekijä, joka muovaa ruumis ja 

piirustusten "miten keho kehittyy. 

Jos tavoitteena on nostaa veneet pois 

rannalla, niin se ei ole pitkänomainen 

lihakset tanssija, joka kehittyy yhtä paljon 

kuin niiden keskiosaan. Supistumaan lihas 

tarkoittaa, että sen keskiosa halkaisija 

kasvaa. jotta

pitkänomainen lihas pitkänomainen lihas 

hitaan 'kestävyys', kuin silloin, kun 

tanssijana varovasti alentaa jalka, lisää 

lihaksen kuidut enemmän yleistä. 



Monet sivustot, jotka keskittyvät 

koulutuksen ja lihasten rakennus väittävät, 

että se on järjetöntä erottaa erityyppisten 

lihasten kasvua pitäisi vain saada alas se 

ja nosta raskain tavaraa voi, niin nopeasti 

kuin voi. Mutta monet naiset, polttaa 

rasvaa on vaikeampaa kuin kehitysmaiden 

lihaksia. Jotkut naiset polttaa rasvaa 

helpommin kuin toiset, mutta rasvaa 

polttava on merkitystä naisten 

saavuttamiseksi tyylikäs koulutuksen 

tulokset

ja näkyviä ja näkyviä 

lihaksia sävy.lihaksia sävy.

On toistoa liikkeitä, joka luo 

mielekäs muutokset kehossa. Josmielekäs muutokset kehossa. Jos

säännöllistä koulutusta on kova, kova, 

kireät, hikinen, jossa tuskainen ilmeet ja 

raskas keskittyä erityisesti lihasryhmiä, niin 

kokonaistulos ei pitkänomainen raajoissa 

ja elegantti kauneus-se

'Bulk'. Siksi epäilemme, että paljon 

koulutusta neuvoja, joka löytyy verkossa 

on kirjoittanut ihmiset, jotka pitävät 'joitakin' 

lihakseen olevan samanarvoisia 'ei' lihas, 

ja joiden näkemykset siitä, mikä on 

'tyylikäs' lean

enemmän kohti 

Kehonrakentaja kuin 

Huippumalli.

Tämän korjaamiseksi, keksimme joitakin 

ajatuksia siitä, miten tuottaa 'fit kauneutta'. 

Kaikki tämä on sanottu täällä on 

suunniteltu

ajatellut ja improvisoidun yli. 

Todellakin, 

ajattelu polttaa 

rasvaa.

Oikeasti. Aivot on tehty neuronien ja

hermosolut pudota melko paljon 

luokkaan lihassolujen -ja aivot syö luokkaan lihassolujen -ja aivot syö 

kaloreita massat (minkä vuoksi pidennetty 

paasto ei ole loistava idea). 

Niin mitään, mikä stimuloi aivoja, 

stimuloi fatburning. Kahvia, esimerkiksi tai 

caffeineenhanced juomat; jotkut 

B-vitamiinit kuten B12; jonkin verran 

kalsiumin, magnesiumin, ginseng, maca, 

tai schisandra; teetä, Etelä-Amerikan mate 

teetä tai

vihreä tee (mutta viimeaikaiset tutkimukset 

osoittavat, että mate teetä on parasta 

humalassa kylmässä muodossa ja 

seoksena muiden teetä). Tämä koskee 

myös lukemista, kirjoittamista ja radion 

kuuntelu; mitään mikä aivot on aktiivinen, 

mutta ei hukkua. Videoiden katselu mutta ei hukkua. Videoiden katselu 

yleensä voittanut t auttaa 

polttamaan 

'T auttaa polttamaan 

kalorit, koska mitä enemmän työntävät kalorit, koska mitä enemmän työntävät 

aistejasi, sitä vähemmän aivojen tuntee 

tarvetta olla itseaktiivinen kuroa puutetta 

ärsykkeitä. 



Dreaming on toinen suuri Dreaming on toinen suuri 

calorieburner. Tämä on yksi syy siihen, 

miksi alkoholia, joka estää REM-unta, on

yhteensopimaton ottaa tiukasti, litteät 

lihakset, jotka osoittavat todella hyvin. 

Alkoholia kohtuullisesti pari kertaa 

kuukaudessa on kunnossa, mutta on 

paljon suurempi negatiivinen vaikutus kuin 

elintarvikkeiden kannalta rasvan ja 

laihtuminen. alkoholi myös

menee kaikki väärissä paikoissa; 

paikkoja, että liikunta voi helposti 

korjata.

Lihaksen rakennuksen tekee sinusta lihoa, 

mutta se on laiha tyyppi paino. Se koska 

siellä on enemmän mielenkiintoista 

tavaraa lihaksen soluissa kuin rasvasoluja. Joten tavaraa lihaksen soluissa kuin rasvasoluja. Joten 

katsomassa mittakaavassa 

mitään järkeä aikana Fit Kauneus mitään järkeä aikana Fit Kauneus 

koulutusta. Sen sijaan sinun pitäisi katsoa

miltä sinä näytät. Jos miltä sinä näytät. Jos 

näyttää hyvältä, 

hyvä. Jos näin ei ole, työtä hyvä. Jos näin ei ole, työtä 

korjata sen. Älä laske kiloa.





Kuvia mallien 

hämmästyttävän elimet 

voivat olla innostavaa 

joku, joka työskentelee 

kuntoon, mutta voi 

joskus tuntua hieman 

liian 'täydellinen'. Tästä 

pääsemmekin tutun 

kysymyksen: Pitäisikö 

meidän ihannoida näitä 

täydellisiä lukuja? Onko 

se terveellistä? Tässä 

valistunut luvulla, on 

voitava sanoa: Onko 

selvä asia.

Aikuisena, olet vetoa joku tai jotain, ja 

että 

vetovoima on energiaa ja vetovoima on energiaa ja 

elinvoimaa ja motivaatiota, jota voidaan 

hyödyntää harjoittelussa. Se on syvempi ja 

enemmän myönteisiä kuin bodyenvy. 

Jokaisella yksilöllä on jotain erityisen 

houkutteleva, joka tekee niistä 

ainutlaatuisia. Ei ole motivaatiota 

tarkastelemalla kuvia ihmisistä, jotka eivät 

välitä niiden ulkonäköä: se voi toimia 

emotionaalinen hoito aikoina masennus, 

vaan henkilö, joka on korkeintaan noin ja 

haluaa nopeita motivaatiota koulutukseen, 

mikään ei ole paremmin kuin syvään 

sukeltaa kauneus, jo hieman hypnotisoinut 

sitä, ja sitten asettamalla aikeissa tehdä 

harjoituksen, joka myös sattuu olemaan 

hieman

seksuaalisesti korkea. Että 

muuten, on toinen tapa polttaa 

kaloreita

todella hyvin, sekä antaa ihon että 

ylimääräistä hehkua ja kiiltoa. 









Olkaamme hieman tarkempi tästä 

nottoo-usein puhuneet asiasta: todella 

vahva seksuaalinen toiminta, vaikka vain 

yksin, on vahvasti myönteisiä vaikutuksia, 

mitattavissa olevia vaikutuksia, minkä 

vuoksi jalkapalloilijat voivat saada 

äänieristys yksityinen puoli-tuntia 

kumppaneitaan ennen tärkeitä otteluita. 

Pelkkä flirttailla, kevyt suudelma, lyhyt 

hyväillä on mukavaa, mutta ei palava 

tantristen liekki että voittaneen sielu haluaa 

ennen raskas haaste.

Testosteroni: niille, jotka ovat riippuvaisia 

raskaan koulutus on kahdenlaisia, laita 

laaja- eli niille, joille hieman ylimääräistä 

testosteronia vain lisää niiden kauneuden, 

ja ne, joille se ei ole. 

Testosteroni johtaa loistava 

seksuaalinen aktivointi

molemmilla sukupuolilla ja erittäin kova ja 

paljon koulutusta kasvaa sitä. Testosteroni 

johtaa myös isompia lihaksia vähemmän 

vaivaa - mikä on mielenkiintoista, että 

panostus on yksi niistä asioista, jotka 

voivat stimuloida sen - ja enemmän nopea 

rasvaa polttava. Toisin sanoen, on 

olemassa jälkivaikutuksia koulutusta, joka 

pitää kehon kunnossa ja paistaa myös 

silloin, kun koulutusta ei meneillään. Vahva 

Aasian muodot ginseng tekee jotain 

vastaavaa kuin testosteroni tekee, ilman 

keinotekoisesti testosteroni taso; ja se 

myös mahdollistaa kehon käyttämään 

enemmän testosteroni sillä jo on. (Siksi 

tutkimusta ginseng on ylitettävä 

yksinkertainen syy-seuraus-ajatus 

testosteronin: pikemminkin, ginseng on 

eräänlainen "orkesterin johtajan, ja se voi 

olla niin myös useimmille nuorille naisille.)

Kuten punaviiniä, ginseng on 

hämmästyttävä terveyshyötyjä, kuten 

voitelu naisen sukupuolielimissä. Yleisen 

elinvoimainen energia vaikutuksia, kuten 

ginseng ja maca myös tyypillisesti johtaa 

henkilö on helpompaa saada motivaatiota 

tehdä juuri sellaista koulutusta suoraan 

johtaa testosteronin lisäystä.

Joillekin testosteronitasot voivat 

lisättävät 



jo hallitseva joukko liian miehekäs 

ominaisuuksia, mutta jotkut naiset ovat 

tällaisia toocute ominaisuuksia ja voisi 

hyötyä on palkittu

mukaan tomboyishmukaan tomboyish

vaikuttaa luonnon made-in-the-body 

testosteroni. Se myös lisää 

klitoriksen-koko, joka - vaikka 

konservatiivinen ajatus että kuvitellut ilmiö 

'puhdas emätin orgasmin' in 

malechauvinistic 

'lähetyssaarnaaja-asentoa' on tavallaan 

eettisesti suositeltavaa, on tärkein lähde 

seksuaalisen ekstaasin tytöille.

Useimmat ei pitäisi ottaa testosteroni 

tabletteja, koska se voi tehdä aivojen 

aggressiivisesti pilaama ja 

keinotekoisesti testosteronia veressä voi 

tyhjetä luonnollista sisäänrakennettu kyky 

laitos on tehdä tavaraa.

On kaksi asiaa voi tehdä, jos sitä koskaan 

junat: ensin mennä kävelylle pikemminkin 

kuin syöminen, joten kovaa nälkää on 

rakennettu. Tuona nälkä, eli koulutus- 

kuten energia rakentuu, ja yksi voisi 

todeta, että kukaan voi laittaa viisi 

minuuttia koulutusta, kun kaikki. Ja 

palkkio: ruoka maistuu yhtäkkiä 

taivaallinen, jopa pienen budjetin, ja vaikka 

se on erittäin kestävä ja boringly eettisesti 

oikein tässä maailmassa. Toiseksi omassa 

työympäristössä, sietää joitakin kuvia 

ihmisistä, jotka ovat aiempaa parempia 

versioita itsesi-mutta niin ihanasti tehty 

valokuvat, että ne ovat täysin innostavia 

eikä ärsyttävän mahdotonta. Olkoon nämä 

kuvat olla kanssasi tuntikausia joka päivä. 

Anna heidän hiljaa rakentaa oman halu 

harjoitella. Sitten, kun huomaat voi enää 

jarruttaa,

sinun pitää tarkastella kuvia ja pitää 

haluavat alkaa junaan

real-niin tee se-alkaa junaan! Mutta jatka

olento leikkisäolento leikkisä

siitä nopeudesta ja muodon vaikutuksista, 

monille halutuin koulutus vaikutukset 

tulevat kahden vuoden jälkeen, ei 

kolmenkymmenen päivinä halpa 

tietolähteitä olisi se. 

Tutkimus Linkit

Onko ginseng toimii? Jos terveillä nuorilla 

aikuisilla tekemässä harjoituksia ottaa 

jotain Panax ginseng (suosituin muoto 

Ginseng)?

Vaikutukset ginseng jakautuvat 

kahteen pääryhmään: Lihaksikas ja 

seksuaalinen. Vaikutukset ovat vahvempia 

aikana stressiä.

Säännöllinen käyttö Panax ginseng 

näyttää johtavan tiiviimpään:

* verenkierto

* Lämpötilan säätö 

* Happi / lihasten 

vuorovaikutusta

* Aivojen hapen käyttöä Paljon uutta 

tutkimusta tarvitaan seksuaalista vaikutus 

ginseng. Alustava tutkimus viittaa siihen, 

että ginseng Parantaa:

* Sukupuolielinten verenkiertoa ja happea 

käyttöä

* Koosta clit, jotka liittyvät tehostetun 

verenkiertoa

* Sukuelinten ilo tasolla jokaisen sukupuoli

Katso myös: 

www.bmccomplementalternme

d.biomedcentral.com/ artikkelia / 

10.1186 / 14726882-14-265

www.journals.plos.org/ plosone / 

artikkeli? id = 10,1371 / 

journal.pone.0059978

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ artikkelia / 

PMC3659633 /

wmv.ncbi.njm.njh PubMed / 

23596810



Uuden sanat auttavat 

meitä olemaan 

ennakkoluulotonta ja 

vapaa jel me kiirehdin 

sisällyttää

P 

Panoroida, & P Panoroida, & P Panoroida, & P 

poly

Teksti: Aristo Tacoma

Yksi syy meidän pitäisi omaksua 

digitaalinen media on - teksti ja kuvat ovat 

ympäristöystävällisempiä välittää avulla 

digitaalisen tavaraa kuin avulla paperin. 

Toinen: monimuotoisuus, kunhan 

tietoisesti päättää etsiä

Eri uutisia toimittajien sijaan tarkastella 

tiettyyn paikkaan tarjota yhteenlaskettu 

sinulle. (Tämän saavuttamiseksi tämä 

kirjailija käyttää päivittäin sivustoon 

linkkejä eri uutisten tarjoajia.)

Niille, jotka ovat avautumassa kuten CBS 

News, CNN, LA Times, The Guardian, 

BBC News, Sky News, ja muut, ne ovat 

hyvin mahdollisesti viime vuonna 

enemmän kuin kerran kohdanneet 

nimikkeisiin tämmöinen: ”Xxxx [julkkis], 

joka sijaitsee Polyamorous suhde Yyyy 

[Toinen julkkis] sekä Zzzz [vielä toinen 

julkkis] on viime aikoina tullut ulos kuin 

Pansexual.”Tai:’Kuinka Xxxx tehty 

panseksuaalisuus valtavirtaa.’

Jossain vaiheessa tämä kirjailija, joka on 

aina hiljaa nyökkäsi sekä 

panseksuaalisuus ja (vielä enemmän) 

Polyamoria ilman täsmälleen tietämättä 

mitään näistä sanoista, nousi istumaan. 

Mainstream? Pansexual? Minä kiirehdin 

Wikipedia jne imeä syvyys juttua kahdesta 

P: n. Polyamorous hallussa ei salaisuuksia 

minulle: se tarkoittaa sinun on tarpeeksi 

suuri sydän on kaksi tai useampia 

ystäville, ja ovat riittävän vilpitön että et 

piilottaa sitä heiltä. Tai laittaa hieman 

kauniisti: voit olla luottavainen ja melko 

yksinoikeussuhdetta usealle kumppani 

kerralla (no pun tarkoitettu). Hieno. Se 

minua idealisoitu versio itsestäni. Mutta 

pansexual? Mielessäni, sana on viime 

aikoihin asti pääasiassa olleet yhteydessä 

(ilman hyvää syytä) ja syö sushia, jossa 

bikinit tyttö tilapäisesti ottaa roolin pöydän; 

tai laittaa kissan viikset ennen seksiä. 

Kuitenkin, ”Pan” tarkoittaa ”kaikki”, 

kreikaksi. Ja kaikki on kaikki.

Tutkimus net osoitti minulle, että 

vastaus oli enemmän henkinen, ja oli 

ripaus vivahteita vuotiaiden viiniä. 

Siteeraan: 'henkilö, joka on pansexual 

hylkäykset biseksuaalisuus kuin

liian binary'. Aha. Liian 'binary'. Kissa 

viikset mennyt. Ei enää sushi-bikinit. 

Nonbinary johti tämä kirjailija hetkellä 

ajatella muuta kuin musiikin juliste lennätin 

napainen Kreuzbergin - DJ Nonbinary, tai 

ehkä koko musiikki puolue kutsuttiin 

Nonbinary. (Olen hämmentynyt sanoa, että 

olen vääjäämättömästi tieni 

kestämättömän taksi ja ei lukenut julisteen 

vakavasti, sillä tiedän, se olisi voinut olla 

parempi kuin Woodstock

1969. Nonbinarystock.) 

Toinen lainaus: "En suostu antaa henkilölle 

Olen puoleensa määritellä minun tyyppiä 

seksuaalisuudesta," yksi XXXX Yyyy tai 

Zzzz sanoi. Toinen: "En ole houkutellut 

pelkästään henkilö. Se on seksikkyyttä. 

Olen puoleensa Sexy." Ha! Nämä asiat 

sanoi ruoskinta varmuudella Gen Z 

kuuluisuuksia, joiden lausunnot tarkastavat 

Hollywood asiantuntijat. Gen Z on nostettu 

- kuten joku niin ytimekkäästi huomautti - 

Gen Y. Ja Gen Y kamppaili treenata ei 

vain Wikipedian määritelmä Polyamorous 

ja Pansexual, mutta myös Wikipedia itse - 

ja mahdollisti digitaalisen super-koulutus 

swap yhden ajatuksia prcentury ihmisen 

seksuaalisen historian tulla eräänlainen 

pyörteisiin imploded super-nova (Yritän 

olla sanoa 'musta aukko')

realisaatioita, oivalluksia, tuomioita, 

mieltymykset ja 'tulossa ulos' kohtauksia. 

Yritän kuvitella, että ihmiskuntaa esiintyy 

yhtä suuri täydellinen tai epätäydellinen 

terveyttä sadan vuoden päästä, ja tämän 

kehityksen mentyään päälle jos 

mahdollista vieläkin äärettömän 

nopeammin. Hämmästyttävää on kuva, 

joka toimii. Se vie minut ehkä takaisin 

1960 Dune Frank Herbert: Alice in 

Wonderful, Lewis Carroll; mutta se osoittaa 

myös, että on vapautunut luvulla, että 21. 

saattaa hyvinkin olla, jos olemme niin 

siunattuja emme saa vetää liikaa alas 

omilla saastumista ja taipumus sotaan ( 

'me', eli ihmiskunta) - kaikkein hallitseva 

haaste tulee olemaan, miten saada 

tarpeeksi suuri sydämensä välttää saada 

ajautunut maelstroems kateutta. Kirja, joka 

on ollut jo muutaman vuoden ajan, 

saatavilla Amazon, nimeltään Polyamoria 

Toolkit, Dan willians ja Dawn Williams 

(Kyllä, polyamorously aviopari),

Heidän "Työkalu # 18" (29.) kutsutaan, 

pyrkimättä kirjoittaa niin, että 

Shakespearen tai muut klassiset kirjoittajat 

olisivat ymmärtäneet, "Draft sähköposti". 

Se ehdottaa, että kun on Polyamorous

tilanne, tuntee itsensä impulssi istua 

nurkassa ja loput poly ihmiset ovat 

hauskaa, ratkaisu on kuvata tunteitaan 

sähköpostissa yksi ei lähetä (huomiota 

menee miten välttää lähettämistä 

vahingossa : ratkaisu, älä täytä "Lähetä 

kenttään). Sitten kun myöhemmin, kaikki 

on oletettavasti hyvin poly eloon, yksi avaa 

pullon viiniä, poimii hyvä juusto ja lukee 

laatinut koostumukseen ulos kuorma niille, 

joille se koskee. Tunteet on puhuttu, 

vaikka yksi on kynnyksellä aikakauteen 

valaistumisen ei anneta eri kulttuureissa jo 

ennen meidän.

Olemme myös huomautus tämä ei ole 

pelkästään erityinen etu: mikä tahansa 

muotilehti kunnioittaen itse keskustellut 

aiheista kahden P: n äskettäin. Jotkut 

heistä tekevät niin verkossa diaesityksiä, 

esim 'nämä julkkikset ovat tällaisia ja 

tällaisia asioita tapahtuu, kuten yhden tai 

toisen P: n'. Muoti sallii monimuotoisuuden 

maailmankuva, henkisyydestä jne, mutta 

joskus, joillekin, tunnetta yhtenäisyyttä 

kuvitella, että jotenkin, 'kauneus pelastaa 

meidät jotenkin' sekä ottaa joitakin käsite 

ylin tyyli on ylin motivaatiota tekemiseen 

mitään, nauttia

anything-- musiikista ruokaa, kirjoittamasta 

rahaa. Ja siitä lähtien 

yhdeksäntoista-o-Chanel-5 paikkeilla, 

muotiteollisuuden on ollut paljon kahden P: 

n, mutta ilman hyötyä Wikipedian tai Urban 

Dictionary tms antaa heille tällaisia 

puhdistetut, tunnistettavissa, erottaa tarrat.

Nyt Gen Z, joka on ollut heidän 

lapsuutensa mielensä kätkeytyneenä 

lämmössä Wikipedian, olemme asetettu 

mielenkiintoinen sivistyksen kehitys 

todellakin ja kaksi P: n, riippumatta siitä, 

kuinka syvälle ununderstood ne ovat olleet 

eniten 1900-luvulla jo asetetaan joitakin 

taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia 

esityslistat kaikille vähintään melko 

demokraattiset maat. 

HUOMAUTUS: Kaksi P: n eivät sovi 

kaikille, eikä sopivia kaikissa kulttuurisissa 

yhteyksissä. Tarkoituksena tässä 

artikkelissa oli pidättyä moraalisen, mutta 

tunnustaa tavalla puheen ja joidenkin 

kohdalla ajattelin, läpi virtaava digitaalisesti 

vaikutteita pop-kulttuuria presentday. Se, 

että käsitteet ovat rikkaampia merkit 

ajattelua helpompaa, mutta ei ratkaise 

moraalisia kysymyksiä.
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Käsintehdyt kultaketjut 
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kultaseppä Ioakeimidis 

yhdessä keväällä 2020 
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Sense myös metallisen 

eleganssin: 14-18 ja jopa 

22 karat kulta päälle 

titaania, vismutti jne 

metallisen rungon maalilla. 

Vuonna SS20, kuten kulta, 

et voi turvallisesti olettaa 

enemmän on enemmän
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@nastia_kasprova 

valokuvannut Aristo 
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Tyylistä A.Tacoma, koruja tyyli 

Savvas Ioakeimidis; muotoilu apu 

Myrto Departez

Kiitos kultaseppä Savvas Ioakeimidis, 

@ioakeimidis_collection malli esitetään 

uusia käsintehtyjä kulta ketjut, kuten 

vuonna Basiliko, venäjän, Perdika ja 

Bysantin tyylejä. 
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Jumala 

kaikkivaltias 

ensin istutti 

puutarhan. 

- -

Francis Bacon, 

1625







Tyyli on tietää 

kuka olet, mitä 

haluat sanoa, 

eikä antaa 

hemmetin.

- - Orson 

Welles 





Katso sitä 

ensimmäistä 

kertaa 

vastasyntyneen 

lapsen, joka ei 

ole nimeä. 

- - 

Rabindranath 

Tagore









 

kenkä

Kartta 

todennäköisestä 

ylös-

tulevina kenkä 

suunnittelutrendejä

Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB muoti Correspondent 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com 

Piirustusten mukaan Aristo T.

Tyyli voi olla ikuinen,

ja varmasti myös silloin, kun se tulee kenkiä. 

Hyvännäköinen korkeakorkoiset kengät, joissa 

on näyttävät paljon kuin suunnittelun käyttöön 

legendaarinen kengän kuvanveistäjä Manolo 

Blahnik vuonna 1970 pitää edelleen paikkansa. 

Korkokengät ja teräväkärkiset ja kaikki 

klassisen muodikkaita malleja viime 

vuosikymmenen ovat tämän päivän kiitotien 

osoittaa ja luultavasti olemaan mahdollisesti 

useita vuosikymmeniä. Viime vuodet ovat olleet 

paljon lenkkarit siellä, ja tämäkin luultavasti 

mennä; Urheilullisen glam on unerasably osa 

muodin kulttuuria. Silti on olemassa joitakin

allekirjoitus tyylejä Kesän allekirjoitus tyylejä Kesän 

/ kevät 2020, ei välttämättömyys mutta 

kannattaa olla tietoinen kuin valmiita 

ominaisuuksia.

Hengessä muoti kestävyyttä, jota käsitellään 

myös toisessa artikkelissa tässä lehdessä, 

olkaamme huomauttaa, että ei ole vain tyyli 

ikuinen mutta tällaiset 

ajaton styleawareness auttaa meitä ajaton styleawareness auttaa meitä ajaton styleawareness auttaa meitä 

suojelemaan ympäristöä valitsemalla tavaraa, 

joka voi kestää yhdestä kasvukaudesta toiseen, 

jopa läpi monia vuodenaikaa, ilman ongelmia. 

Myös ilo tämä lähestymistapa on yhdistetty 

henkilön taloudessa: suuri osa

asu talousarvio voidaan tyhjentää asu talousarvio voidaan tyhjentää asu talousarvio voidaan tyhjentää 

jopa olemalla muoti fetissi kenkä jako. 

Sanottuani niin paljon, olkaamme kaivaa 

suoraan elitismi tunnistamaan juuri jalkinetyypit 

enemmän kuin muita on infrapuna teksti 'SS20' 

salaa enscribed niihin. Ensimmäisessä kohteita 

ovat myös

mukava

(Verrattuna moniin klassisen korkokengät 

malleja):

> > < Korkokengät > < Korkokengät 

voi olla suuri

Tämä on se, mitä me kutsumme SS20 

mukavuutta pelastus # 1: Miu Miu ja Givenchy 

ovat tulleet pelastamaan kävely vakautta 

edistämällä lohko korot.edistämällä lohko korot.

> > < Varpaat > < Varpaat 

saada tilaa

Comfort pelastus # 2. Varpaat ansaitsee 

(joskus) tilaa; nyt myös oma fashionista varpaat 

saada tilaa, vaikka oikein kengittää. 

Neliökärjellä oli osa minun pilaantunut 

suuntauksia edellisen numerossa BERLINiB. 

Sen suosio on vasta syntymässä silloin - nyt se 

on menossa täydellä voimalla. Alullepanija 

teollisuuden kiinnostus hyvin pitkä kärki - 

Demna Gvasalia (Balenciaga) on soveltanut 

uuden ilmeen kokoelmaansa. Neliön kärjet 

hänen suunnittelu ovat itse asiassa hieman 

kovera.

> > <

Birkenstock 

rajoittamaton

Comfort pelastus # 3. Proenza Schouler on 

äskettäin esitelleet yhteistyössä Birkenstock, 

aikana kevät / kesä 2020 kiitotien Näytä. 

Aiemmin tänä vuonna, Birkenstock on tehnyt 

yhteistyötä Valentino ja Rick Owens. 

Tuotemerkki joka ei koskaan todella yritti 

kovasti olla viileä on nyt niin sen jäähdyttäminen 

on nähty jaloille Kendall Jenner ja Gigi Hadid ja 

hiljattain, kannessa Elle Saksa (lokakuu 2019), 

jossa he olivat pariksi Chanel asu.



> > <

Sandaalit voi olla 

ohut hihnat

Jatkakaamme tämä maku mukavuutta 

pelastamiseen kahdella sandaali toteaa. Voit 

turvallisesti mennä suuri määrä ohuita, herkkä 

hihnat korkokengät sandaalit. Ne voidaan sitoa 

takana nilkan - ehkä selvä showstopper 

illanviettoon.

> > <

Sandaalit 

voidaan 

sidottu

Nahka sandaali että lisämäärärahat nahan 

sido sitä nilkan. Sandaalit voidaan jopa 

terästetty yli jalka housut, suuntaus kannustaa 

Hailey Bieber, jotka ovat anna hänen julkkis 

jalat sidotaan tällä tavalla.

> > < Korkokengät > < Korkokengät 

saada vyöt

Slingback, koska hihna saatettu kantapää, on 

SS20 asia. Mutta eivät täysin luokkaan 

viihtyvyyttä pelastus ", se varmasti voi

edistää helppous kävely korkokengät (joka 

eräiden tieteellisten tutkimusten on jotain 

vaikutusta tietyn muodon harjoittelun lihaksia). 

Omat suosikkini olivat lowheeled Giada 

slingbacks sinisellä, jossa on ripaus harmaata. 

Sopusoinnussa suuntauksia kauden kärki oli 

suora, mutta kärki kärki katkesi. Jos löydät pari 

samanlaisia kuin, sanoisin, he saalis, mennä 

niihin.

> > < Korkokengät > < Korkokengät 

w / o kupit

Cup-vähemmän kengät korkokengät: korkean 

kallistuneena muuli. Brändi olla tietoinen tässä 

suhteessa on Bottega Veneta. Veneta on 

noussut suosio johtuu Lucky ponnisteluja 

suunnittelija Daniel Lee.

> > < Voit käyttää > < Voit käyttää 

messedup nukke 

kengät

Muodikkaasti sekaisin-up nukke kengät ja 

koulu-tyttö saappaisiin Mary Jane ja Oxfordin 

tyyppejä on lanched Chanel, Prada ja vielä 

vähemmän konservatiivinen merkkejä Jonathan 

Cohen. Joissakin yhteyksissä, se saa liian outo; 

mutta onnea, kun kaikki toimii yhtenä koko tyyli, 

se voi olla huippu SS20 asia.

> > <

L eather sukat L eather sukat 

ovat kunnossa

Italian suunnittelija talo Salvatore Ferragamo 

tulee pelastus jotka inhoaa normaali sukat, 

niiden nahka sukat, antaa paljon vaikutelmaa 

on hoikka boot kengän sisällä. Enemmän 

normaali sukat ovat olleet kiitoteiden Simone 

Rocha ja Anna Sui.

> > < Voit > < Voit 

näyttää luonto 

tulosteita kengät 

Tulosta tyyppi # 1: animalier: Shoe nahkaa 

gepardi, seepra (uloskirjautumisen Jeremy 

Scottin saappaat); jopa lehmä. Riccardo Tisci 

klo Burberry painettu 3D valokuvia viidakon 

eläimiä pari muuten konservatiivinen korot. 

Tulosta tyyppi # 2: flower power. Tavaramerkit: 

Fendi, Versace.
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