
PROTI 
DEHIDRACIJI
Dehidracija ali pomanj-
kanje vode je lahko te-
žava vseh tipov kože, 
tudi najbolj mastnih. 
Serum Hydrabio iz La-
boratorija Bioderma 
koži biološko pomaga 
povrniti sposobnost 
naravnega vlaženja in 
zadrževanja vode, ki je 
bistveno za njeno rav-
novesje. Dodatno je 
obogaten z glicerinom, 
hialuronsko kislino in 
ksilotolom, ki poskrbi-
jo za intenziven in takoj-
šen učinek vlaženja. Po 
uporabi bo koža gladka, 
sijoča in sveža.

POLJUB NARAVE
Vlažilni gel BG kozmetike I'm Resource s 
certifikatom demeter za najvišjo kakovost 
sprošča, oživi, prebudi in navlaži kožne 
celice. Ker vsebuje s fermentacijo prido-
bljene naravne mikroorganizme, encime 
in minerale, s svojim celostnim delova-
njem vpliva tudi na naše počutje. Kožo 
pospešeno obnavlja, zbriše z nje sledi 
skrbi vsakdana in poskrbi, da zadiha. Na-
našamo ga na konice las, obraz in dekolte.

Temna šminka
ČE MENITE, DA JE TEMNA ŠMINKA PRIMERNA LE ZA 
NOČ ČAROVNIC, SE ZELO MOTITE: LEPOTNI GURUJI 
SO JO LETOS OKRONALI ZA KRALJICO HLADNE 
SEZONE. NIČ ČUDNEGA, SAJ JE Z NJO NAŠ VIDEZ 
ZAPELJIVO SKRIVNOSTEN, USTNICE SO POLNEJŠE, 
LEPOTNE NAPAKE PA NEVIDNE ZARADI POZORNOSTI, 
KI JO PRITEGNEJO USTA. 

Temna šminka ni za neodločnice: barva mora biti močna, nanos intenziven, celo-
ten videz pa dramatičen. Izbirate lahko med različnimi odtenki vijolične in vinsko 
rdečimi različicami, lahko pa se odločite za drzno in preprosto črno.

ODSTRANITE ODMRLO KOŽO
Pri temni šminki morajo biti ustnice pred nanosom brezhibne. Pred uporabo rdeči-
la naredite piling ali ustnice zdrgnite z mehko zobno krtačko.

VLAGA, VLAGA, VLAGA
Nanesite najprej balzam in preprečite videz suhih, poškodovanih ustnic.

IZBERITE PRAVI ODTENEK
Če imate svetlo kožo, kožni podton pa modrikast, izberite šminko na modri osnovi, 
denimo katerega od borovničevih odtenkov. Če je podton kože rumenkast, se raje 
odločite za topel, denimo vinsko rdeč odtenek. Olivni polti pa najlepše pristajajo 
temne šminke z rjavo osnovo.

OBROBITE USTNICE
Zlato pravilo nanašanja temne šminke je, da obrobimo ustnice, še preden nane-
semo rdečilo. Če nimate svinčnika za obrobljanje primernega odtenka, si lahko 
pomagate tudi s transparentnim – pomembno je, da preprečite razlivanje rdečila 
čez robove ustnic. Ni treba, da obrobite celotne ustnice. Linijo lahko naredite le na 
sredini.

UPORABITE ČOPIČ
Pri temni šminki mora biti nanos natančen, zato je ne nanašamo neposredno na 
ustnice, ampak si pomagamo z ustreznim čopičem. Začnite na zunanjih kotičkih 
ustnic in nadaljujte proti sredini.

DVOJNI NANOS
Nanesite rdečilo enkrat, ga popivnajte z robčkom in dodajte še enega. Po potrebi 
očistite robove ustnic z vatirano paličico.

PREPREČITE OBARVANOST ZOB
Potisnite prst med ustnice in ga nežno povlecite navzven. Tako boste odstranili 
rdečilo, ki bi se lahko sčasoma znašlo na zobeh.

DNEVNI/VEČERNI SLOG
Če boste temno šminko nosili čez dan, naličite samo ustnice, na očeh pa uporabite 
le malce maskare. Ob večernih priložnostih si lahko drznete več – odlično bo videti 
v kombinaciji s temnimi zadimljenimi očmi. Ne glede na to, v katerem delu dneva jo 
nosite, je najpomembnejše, da jo nosite samozavestno.
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