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Ines nam je zaupala, da ni priča-
kovala, da bo izbrana, in je zato 
bila toliko bolj presenečena in 
vesela, ko smo jo poklicali.
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Škornji, New Yorker, 
Accessories, 44,95 EUR

Mega cool      Stilska   preobrazba
6. novembra se je zgo-
dila – prva cool stilska 
preobrazba. Tokratna 
srečna izžrebanka 
je bila Ines Irgolič iz 
Radencev. 

COOL
outfit

Oblekica, New Yorker, 
Amisu, 29,95 EUR1818

Ines se je v fotograf-skem studiu sprostila in se spogledovala s kamero kot prava profesionalka. 

Ines smo »oblekli« v trgovini New Yorker. 
Odločili smo se za modno kombinacijo 
črne in vijoličaste. Seksi črna oblekica in 
zapeljivo mehak vijoličast telovnik sta Ines 
očarala. In ker brez legic v tem letnem 
času ne gre, smo izbrali svetlo vijoličaste, 
ki celoten outfit odlično poživijo. Za piko 
na i smo Ines obuli v mega črne škornje, 
izbrali eleganten črn plašč in nekaj modnih 
dodatkov – in že smo bili na poti v frizerski 
salon.
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Pričeska, da te kap

Vrhunsko ličenje 

     Stilska   preobrazba
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Ines nam je naslednji 
dan povedala, da so 
bili tako domači kot 
prijatelji nad preo-
brazbo navdušeni. 
Drugim dekletom pa 
sporoča, da se še kako 
splača poskusiti svojo 
srečo.

Ines je naličila odlična  
vizažistka Anja Farčnik. 
Anja se je glede na outfit odločila za malen-
kost močnejše ličenje. Najprej je na kožo na-
nesla podlago in nato s korektorjem popravila 
nepravilnosti ter osvetlila področje okrog oči. 
Tekoči puder je nato utrdila s pudrom v prahu 
in s tem ustvarila mat videz ter podaljšala 
obstojnost make upa. Sledilo je ličenje vek. 
Najprej je občrtala oko s črnim črtalom in ga 
dodatno utrdila s črnim senčilom. Zunanji del 
veke je osenčila s črno barvo, ki se proti no-
tranjosti očesa preliva v nežno peščeno, skoraj 
belo. Na sredino veke je dodala malenkost 
vijoličastega senčila in ličenje tako povezala 
z barvami oblačil. Ličenje oči je zaključila z 
nanosom črne maskare.
Ličnice in ustnice je naličila nežno. Ustnice je 
najprej občrtala s črtalom, malenkost temnej-
šim od same šminke, in s tem poudarila obliko 
ustnic. Za boljšo obstojnost šminke je črtalo 
nanesla kar po celotnih ustnicah. Čez črtalo 
je nato nanesla še svetlo vijoličasto šminko z 
močnim leskom in tako ustvarila svež in sijoč 
videz. 
Za konec je osenčila še lička v nežno rjavih od-
tenkih s pridihom rahlo vijoličastega rdečila.

Ines si je že od nekdaj želela dr-
zno pričesko. V frizerskem salonu 
Simple se ji je želja izpolnila.
Prijazna frizerka Simona je Ines 
najprej oprala lase in naredila 
nego. Postrigla ji je konice in se 
nato lotila pričeske, za katero 
smo se odločili glede na izbran 
outfit. Z rezultatom smo bili več 
kot zadovoljni.

Nepozabni 
fotoshooting

Naša zadnja postojanka je 
bila fotografski studio Fo-
tomedia, kjer je našo Ines 
profesionalno fotografiral 
fotograf Marjan Laznik. 
Snemanje je bilo vsekakor 
nepozabno doživetje, 
saj se je Ines počutila kot 
pravi vrhunski model. Vi-
dno je uživala v tej vlogi, 
o čemer pričajo mega 
fotografije. 


