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BB-kreme so za tiste, ki nimajo težav s 
kožo, ker niso tako prekrivne, CC-kreme pa 
so bolj prekrivne, zato jih lahko uporabljajo 
tudi ženske z nepravilnostmi na koži. Pa 
tudi pudre lahko s čopičem nanašamo zelo 
različno. Če puder tapkaš v kožo, je bolj 
prekriven, če ga s čopičem razvlečeš, pa je 
videti bolj naravno. Pri izbiri bi opozorila 
predvsem na oznake podtonov. Oznaka 
C pomeni, da ima puder hladen podton, 
oznaka W, da ima toplega, oznaka N pa, da 
je podton nevtralen. Če veš, kateri podton 
imaš, znaš izbrati tudi puder. Svetujem, da 

se ženske ravnajo po tem, kako se njihova 
koža odzove na soncu. Če takoj pordečite, 
ima vaša koža hladne podtone, če porjavite, 
ima tople, če ste nekje vmes, pa so podtoni 
nevtralni. Svetujem tudi, da puder vedno 
preizkusite na obrazu, ne na roki ali 
zapestju, nanesite ga na lice in čez čeljust, 
tisti, ki se najbolj zlije z vašo kožo, bo pravi.

Kaj pa večna dilema, ali so dražja ličila 
zares boljša?
Dražje je boljše, a pogosto tudi izdelki 
nižjega cenovnega razreda presenetijo.

Bordo rdeči nohti, rdeča šminka in 
črtalo za oči, to so zapovedi vsake 
jeseni. Je letos kaj drugače?
S tem ne morete zgrešiti. (nasmeh) Še 
vedno je sicer moden monokromatski 
videz, torej enaka barva ustnic, senčila 
in rdečila za lica. Modni so tudi grafična 
črtala za oči, modro senčilo za oči, izrazito 
poudarjena lička, nežne konture, mat rjave 
in rdeče šminke. In sijoča naravno lepa 
koža, ki jo pričarajo naravni kremasti pudri 
ter kremasta rdečila in osvetljevalci. Pa 
srebro, bleščice in kovinske barve.
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DIŠAVA ZA VSAKO RAZPOLOŽENJE

Rdeča šminka in nohti ter črtalo 
za oči, preverjeno zmagovalna 

kombinacija za jesen

Modna ostaja enaka 
barva ustnic, senčila in 

rdečila za lica.

Namesto klasike lahko 
preizkusite grafična črtala 

za oči.

Modro senčilo je poleg 
srebrne barve in bleščic to 

jesen modno.


