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be glamorous year-rounD With siX 
magniFicent cosmetics

Hat pazar kozmetikum, mellyel egész 
évben garantált a ragyogás

Az évszAkok váltAkozásávAl nem csupán Az időjárás miAtt cserélődik  
A ruházAtunk: A téli fehérségnek, A tAvAszi fArügyezésnek, A nyári vízpArti 
álmodozásoknAk és Az őszi ArAnybArnA fAleveleknek más és más testünkön 
viselt kommunikáció áll jól. ezzel A hAt kozmetikAi termékkel viszont biztos 
lehetsz benne, hogy Akármit is viselsz, Az év első nApjától Az utolsóig 
ugyAnúgy fogsz tündökölni!
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· Bájos rózsaszíntől az érzéki vörösig  
a legszebb ajkakért
Crushed Lip Color ajakrúzsok, 

Bobbi Brown / 9100 forint

· From lovely pink to sensual red 
for the most beautiful lips
Crushed Lip Color Lipsticks, 

Bobbi Brown / 9100 HUF

· Tökéletesen puha és hidratált bőr 
a körte és frézia játékosságával
English Pear & Freesia testápoló 175ml, 

Jo Malone London / 20 900 forint

· Perfectly soft and hydrated skin with 
the playfulness of pear and freesia
English Pear & Freesia Body Lotion 175 ml, 

Jo Malone London / 20 900 HUF

· A púder, amely nemcsak bronzosít, 
hanem minden hibát elrejt
Bronzing Powder púder, 

Bobbi Brown / 12 600 forint

·  powder that not only bronzes but 
also covers the smallest flaws
Bronze Powder, Bobbi 

Brown / 12 600 HUF

seasons CHange and so do our ClotHes, but not only beCause of tHe weatHer: 
winter wHiteness, blossoming trees at springtime, summer daydreaming by 
tHe beaCH and golden brown autumn leaves Can seriously affeCt our moods 
wHen it Comes to outfits. your moods and ClotHes may CHange, but witH tHese 
six CosmetiC quality produCts, you Can be sure tHat wHatever you wear, you will 
look glamorous from tHe first day of tHe year all tHe way to tHe last.
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  Ha valaki, Palvin Barbi biz-
tosan tudja, hogyan lehet még egy hajnali 
négykor lőtt képen is bámulatosan mutat-
ni – úgyhogy megkértük címlapsztárunkat, 
adjon pár jó tanácsot szelfikezdőknek és 
haladóknak! 

1  Ha van a közelben, állj egy ablak vagy 
valamilyen fehér anyag, például függöny 
mellé! A fehér szín kiemeli a szemfehérje 
és a fogak fehérségét. 

2  Rengeteg múlik azon, hogy viseled  
a hajad egy-egy képen! Míg a kiengedett, 
hajdús képek legtöbbször keskenyítik az 
arcot és kedves, aranyos benyomást kel-
tenek, addig a szorosan összefogott haj 
dögös és szexi hangulatot sugároz.

3  Álljon jól az állad! Sokan automatiku-
san behúzzuk az állunkat, és alulról nézünk 
a kamerába; pedig ha felemeljük a fejünket 
és előretoljuk az állunkat, sokkal jobban ki-
jön az arcélünk V alakú, vonzó íve.

  If anybody, Barbi Palvin 
knows how to look amazing on a photo 
snapped anytime – even at four am. So, 
we asked our cover star to share some 
professional advice for both beginner and 
advanced selfie takers!

1  If there is a window or some white 
material, like a curtain around, stand next 
to it. The white colour will highlight your 
eyes and teeth.

2  A lot depends on your hairstyle. 
While wearing your hair loose makes your 
face appear thinner and creates a cute 
girlyimpression, a ponytail can give you  
a hot and sexy look.

3  Chin up and chin-chin! Many of us 
automatically press our chin down and look 
at the camera from below. But if we lift our 
heads and stick out our chins, the naturally 
beautiful V-shaped angles of our chin and 
face are accentuated.

Így lehetsz tökéletes egy 
fotón: Három profi tipp 
Palvin Barbitól

How to look perfect in a photo: Three 
professional tips from Barbara Palvin
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· Egy relaxáló gyertya, mellyel 
százszor hatékonyabb lesz 
a beauty sleep
Peony & Blush Suede otthoni 

gyertya 200gr, Jo Malone 

London / 16 300 forint

· A relaxing candle that will make 
beauty sleep a hundred times 
more effective
Peony & Blush Suede Home 

Candle 200 gr, Jo Malone 

London / 16 300 HUF

· Hosszan tartó, mégis 
légiesen könnyű fedés
Skin Longwear Weightless alapozó,  

Bobbi Brown / 14 500 forint

· Long-lasting yet 
lightweight cover
Skin Longwear Weightless Primer, 

Bobbi Brown / 14 500 HUF

· Vágy, szabadság és  
természetesség – egyetlen  
illatba zárva
Wood Sage & Sea Salt 

parfüm 100ml, Jo Malone 

London / 36 000 forint

· Desire, freedom and 
nature – in a single fragrance
Wood Sage & Sea Salt 

Perfume 100 ml, Jo Malone 

London / 36 000 HUF

A termékeket keresd a Fashion 

Street-i Bobbi Brown és 

Jo Malone üzletekben!  

Our productas are available

at Fashion Street Bobbi Brown 

and Jo Malone stores.
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JoyFul holiDay 
or holiDay Joy?


