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Nu se “machiază”, ci își „aplică
make-up”.

Tutorialele de make-up de pe
Insta sunt un fel de cursuri cu
participare 24/7.

Știe mult mai mulți make-upartiști decât artiști.

Ghid ul

O găsești prin tot felul de locuri
dubioase, cu fața într-o formă
ciudată și 10 feluri de pensule
împrăștiate în jurul ei.
Urmărește lumina naturală
pentru a aplica corect umbrele…

AJUTOR, VINE

VALENTINE’S

Vorbește cu pasiune despre
machiajul de zi, machiajul de
seară, machiajul de birou,
machiajul de club, machiajul
natural (adică machiaj cu care
pare nemachiată dar de fapt e
machiată).

Pentru fericirea ei (deci și a ta) iată câteva sugestii de cadouri de
V-Day.

DAY

Ruj

Vizită

Eye Shadow

Iubita
Iubita Cărticică
CUM O RECUNOȘTI

CUM O RECUNOȘTI
Știi momentul în care pleci în
vacanță și îți pui neapărat și o
carte în bagaj, deși tu nu citești
aproape niciodată? Ei bine,
asta e diferența dintre tine și
iubita ta. Ea are mereu o carte în
mână. Și în vacanță, și acasă, și
peste tot.
Știe foarte multe lucuri. Muuult
mai multe decât tine. Despre
orice.

„Good vibes”, „mindfulness”,
„energie pozitivă” sunt genul de
cuvinte de care nu mai ai loc în
discuțiile voastre. Așa cum nu
mai ai loc în casă de cărțile de
dezvoltare personală.
Vrea o iubire ca în povești și
dacă o întrebi în ce sens, poate
să îți spună exact ca în care
povești.

Tot ce ți-ai imaginat vreodată
despre fete s-a dovedit a fi
adevărat. Și asta pentru că
iubitei tale nu „îi plac” pantofii,
ci ÎI IUBEȘTE. E o diferență.
Deține mai multe genți decât
prieteni.

Nu mai există „șifonier”, „dulap”
și alte denumiri cu care erai tu
obișnuit. Se numește dressing și
arată ca în Sex and the City.
A botezat diferite chestii cu
nume de designeri.

Colecțiile de primăvară sunt deja în magazine așa că va fi ușor
să îi arăți cât de mult o iubești. Uite câteva recomandări potrivite
pentru fashionista ta.

Una peste alta, știi și tu că ai o iubită deșteaptă și te bucuri la
maximum de asta. Și pentru că noi știm exact care sunt ultimele
trenduri în materie de lectură, o sa pară că știi și tu.
Uite recomandările noastre pentru un cadou pe gustul ei.

Carte

Puzzle

Cană personalizată

Pantofi stiletto

Sneakers

Eșarfă

Iubita Bling-Blingy
CUM O RECUNOȘTI

În primul rând, o recunoști după
zgomotul pe care îl face când
merge. Mâna plină de brățări e
trademark-ul ei.
Dacă își pierde un cercel și seara
ta este pierdută. Și săptămâna.
Luna. Anul. Viața. Depinde de
cercel.

CUM O RECUNOȘTI

De fapt, ultima ceartă serioasă
ai avut-o când ai întrebat-o dacă
și-a pierdut un cercel, fără să
apreciezi alegerea ei
îndrăzneață de a purta un
singur cercel. Nu știi nimic.

Acestei tipologii de iubite îi plac cel mai mult cadourile simbolice,
știi, un lanț care să simbolizeze iubirea, (din aur, pentru că simbolizează stabilitate) ochelari de soare care să simbolizeze vara...
d-astea. De Valentine’s Day, ți-am pregătit o serie de accesorii cu
care să impresionezi.

Cercei

Fundiță

Iubita Pufosenie
,

Inel

Supranumită și iubita „Acăsică”,
iubita ta preferă oricând un
hălățel pufos+papucei pufoși+păturică pufoasă, în locul
unei ieșiri în club.
E genul care nu bea cafea
pentru a se trezi, ci se trezește
pentru a bea cafea.
Iubește serile pentru că abia
așteaptă să se întoarcă în
pătuțul pe care l-a părăsit cu
greu dimineața

Iubește weekendurile pentru că
poate să se ascundă între
pernuțe și să se uite la seriale
toata ziua.
Îți trimite toată ziua filmulețe cu
pisicuțe și, dacă
întâlnește un cățel drăguț pe
stradă, trebuie să depui
eforturi reale pentru a o despărți
de noul ei prieten.

Iubita ta e super și merită toată atenția ta, de Ziua Îndrăgostiților.
Iată câteva sugestii cu care să o răsfeți.

Mască dormit

Halat pufos

Mască

Ajutorul de Valentine’s Day vine

un pic

ALTFEL

Câștigă ingredientul pentru cadoul perfect:
Invitații duble la concertul Freestay 14.02,
începând cu ora 19:00.
11.02, 17:00 - 21:00 Ciocolată personalizată
12.02, 17:00 - 21:00 Povestea voastră ilustrată
13.02, 17:00 - 21:00 Serenadă
15.02, 17:00 - 21:00 Roata Norocului (în dragoste)
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Lunea joacă Rapid în cupa
UEFA, marți are Barca meci
în liga campionilor, miercurea
merge la fotbal cu băieții, joi
joacă Simona, vineri își ia Rapid
revanșa...
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Devotamentul cu care se ține
de sală este depășit doar de
devotamentul cu care se ține
de pariurile sportive. Din care,
desigur, vă veți îmbogăți la un
moment dat.

Povestește mereu cu mare
entuziasm despre anul în care
a facut box (deși tu știi că nu au
fost decât vreo două luni).
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Dacă iubitul tău se regăsește în această descriere, va fi foarte
ușor să îi arăți cât de mult îl iubești. Iată câteva cadouri perfecte
pentru sportivul tău.

Pantofi sport
Adidas

Bluză alergare
pentru bărbați

Minge de fotbal

Pretty

Boy

Gadget
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Toți prietenii știu că întârziați
mereu din vina lui. Până își face
freza și își alege o camașă, ai
timp să îți usuci părul și să te
machiezi, dar și să citești o carte,
să redecorezi casa, să înveți
ebraică...

Ați împărțit dulapul frățește. Tu
un raft și el restul casei.
Când vezi colecția lui de adidași,
îți pare rău că nu purtați același
număr.

Dacă iubitul tău e pasionat de fashion, ești exact unde trebuie.
Ți-am pregătit câteva propuneri perfecte pentru V-day.

Cămașă

Papion

Man

Șosete colorate

După căștile wireless, tableta,
smartphone, smart pen, smart
watch și tot ce mai are de
oferit tehnologia secolului 21.

Dovada supremă de iubire este
atunci când îl lași să fie liber.
Liber să se joace pe PS4 oricât
își dorește. Adică tot timpul.

Ideea lui despre o seară
romantică este să vă uitați a
zecea oară la toate Star Warsurile.
E clar, iubitul tău este un nerd și nu e tocmai ușor să îl nimerești.
Te ajutăm cu niște gadget-uri prin care să îi spui „te iubesc”, pe
limba lui.

Gadget selfie

Căști

Joc Playstation

Iubitul

Papa Bun

Adventure Boy

CUM ÎL RECUNOȘTI
Este cel mai îndrăgostit de tine
atunci cand porți ceva sexy.
Gen o farfurie cu pizza, în brațe.
Dacă vrei să îi faci o declarație
de dragoste, trebuie doar să
folosești cele doua cuvinte
magice: am gătit.
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Rețeta fericirii voastre este chiar
o rețetă. De paste.
Nu înțelege cum în unele zile
tu uiți să mănânci. Întreaga lui
zi e planuită în jurul mâncării și
orice oră e ora mesei.

Pentru iubitul tău, dragostea nu doar trece prin stomac, trăiește
în stomac. Uite recomandările noastre pentru un Valentine’s Day
delicios.

La început erai fascinată de
spiritul lui de aventură, apoi ți-ai
dat seama că mersul cu
cortul chiar este foarte frumos.
În poze.
Nu știe el exact unde și-a pus
șosetele sau în ce moment
trebuie să ducă gunoiul, dar
măcar nu trebuie să îți faci griji
pentru cum veți supraviețui dacă
vă rătăciți în jungla amazoniană.
În viață nu le poți avea pe toate.

Aveți un balcon plin de chestii
dubioase, care stau
mărturie pentru toate
tentativele de pasiuni. Undițele
pentru când se apucase de
pescuit, kitul de alpinism,
costumul de scafandru și alte
chestii care „nu știi niciodată
când îți trebuie.”

Iubitul tău este un adevărat aventurier pasionat de natură,
sporturi extreme și călătorii. De Ziua Îndrăgostiților, completează-i
colecția de chestii dubioase, cu câteva idei perfecte:

Mănuși de gătit

Gogoși

Bruschete
Rucsac

Pantofi sport Nike

Bocanci

