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presežek

1Jutranja zarja je osvetlila sadovnjake v Provansi. Zrak, ki ga je nočni hlad zbistril 
in prežel s svežino, boža pokrajino, bleščečo se v jutranji rosi. Ko vzide sonce, rožnat 
sij zbledi z neba in zdi se, da se je preselil v krošnje češnjevih dreves, kjer se nežni 
brstiči začnejo odpirati in svetu predstavljati svoje lesketajoče se sanjave cvetne lističe. 
Kaj lahko lepše naznani pomlad? L’Occitane je ta romantični utrinek ujel v novo 
čudovito dišavno kolekcijo v omejeni izdaji Cerisier Pastel – Pastelni češnjevi cvetovi, 
ki je sveža kot pomladno jutro in sanjava kot cvetni lističi.

3Letošnje novosti Max Factorja so združene 
pod udarnim sloganom »rule breakers«, saj je zanje 
značilno, da kršijo zapovedana pravila ličenja. Med 
njimi so prvo mesto zavzele šminke Colour Elixir 
Velvet Mattes, ki združujejo dva učinka – mat barvo 
in nego ustnic. Običajno so takšne šminke zelo 
suhe, saj vsebujejo večji delež pudrov, ki ustvarijo 
mat učinek. Pri Velvet Mattes pa je puder zamenjala 
fino mleta mica, ki daje enak mat učinek, vendar 
so negovalna olja ohranjena. In prav to je skrivnost 
žametno mehkih mat ustnic, ki jih ustvarijo šminke 
v mikavnih odtenkih. 

ličenje 

senčenje, 
nasvidenje!
Povsem nove smernice že 
narekujejo stile ličenja za 
prihajajočo pomlad in poletje. 
Končno se poslavljamo od 
zloglasnega senčenja in 
osvetljevanja, s katerima so 
svet obnorele članice klana 
Kardashian. Čas je za naravnejši 
ten, ki je v toplih mesecih 
dobrodošla zamenjava težke 
podlage. 
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Svež in lahkoten videz je vsekakor zaželen, dosežemo pa ga tako, da 
posežemo po pudru, ki je odtenek svetlejši kot tisti, ki smo ga vajeni. 

Za piko na i poskrbi rdečilo, ki obrazu pridihne življenje in še dodatno 
poudari svežino. Naravni videz, ki bo jasno sijal z vašega obraza, dopolnite 

še s senčili v paleti svetlejših rjavih in oker odtenkov. Nepogrešljiv je 
tudi bronzer, saj nežni sledovi bleščic razigrajo obraz na delih, kjer se ga radi 

dotaknejo sončni žarki. 

Za nočne 
izhode 

preprosto 
dopolnimo 

dnevno ličenje 
z zatemnjenimi 

vekami. Upornice so 
aktualne, zato mačjo 

črtico nad trepalnicami brez 
skrbi nadaljujete s črnim 

senčilom. 

Naj bo sredi belega dne ali romantičen večer, 
rdečila za ustnice ne omejujejo več pravila, kam in 

kdaj. Tako ženstvene so, poudarjene in sočne. Bodite 
drzne in si šminko temnejših barv privoščite, kadar koli 

vam ustreza. Edini pogoj je, da jo nosite samozavestno. 


