
Iščete svoj stil 

Tanjino spogledovanje s športno eleganco 
Tanja Horvat Je 21Wetna mamica Iz BIia (občina Trnovska vu), mamica dvomelačnega sInka, po poklicu živilo 
Ika tehnIca, ki Ja trenutno brez zapeliItve. V pl'Olt8m času rada ko .... rI, uživa y naravi. Sodelovanje y akciJI 
Iščete lvoJ stil Je vzela kot neke Yl.lltemall žlvljenjskllzzly. Meni, da 10 spremembe y življenju dobrodošle, 
vsak SI Jih od časa do ča .. ZlIŽeII. 

V kozmetičnem salonu Neda 
so pri Tanji ugotovili mastno, 
občutljivo in dehidrirano kožo. 
Po površinskem či!čenju, pilin· 
gu in masaži so ji več povedali o 
negi kože doma. Priporočili so ji 
redno globinsko či!čenje kože v 
kozmetičnem salonu, priporoči
li pa tudi mikro dermoabrazijo, 
brušenje kože s kristali, ki pri
speva k zmanjšanju por. 
. V Frizerskem salonu Stanka 
je bila Tanja najprej deležna 
striženja, frizerka Sabina Vajda 
je lase postrigla asimetrično in 
kratko. Posušila pa s krtačo in 
stilirala z bisernim srajle~em. 

Vizažistl<a MInka Feguš je 
ličenje pričela z mineralnim pu
drom v prahu, nanesla ga je s čo
pičem. Veke je obrobila s črnim 
črtalom, zabrisala pa s temno 
vijoličnim in svedejše sivim od
tenkom senčila. Nekoliko je pou
dariJa še obrvi in s črno maskaro 
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trepalnice. V mareličnem odten
ku so zasijale ličnice, svetlejši 
glos pa je nanesla na ustnice. 
Ličenje, ki ga je Minka izbrala za 
današnjo kandidatko, v prvi vrsti 
poud~a njen celoten obraz in 
njeno siceršnjo podobo. 

.Današnja izžrebana kandidat
ka je mlada mamica, ki šele dru
gi mesec uživa v svojem materin
stvu. Torej bo v naslednjem letu 
polno 7.aposlena z razvojanjem 
svojega sina in bo laltko po7.abi
la na vse morebitne probleme, 
s katerimi bi se nebote ubada-
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bluzico s sivo oranžnim poti
skom. Bluzica je iz zmečkanega 
materiala, kar pomeni, da je po 
pranju ni nujno likati. K njej sem 
izbrala še poletno ozko krilo z 
zanimivim detajlom na dolžini, 
ki razbije klasičen videz ravne
ga krila. Model in material krila 
dajeta možnost uporabe tako 
za športni kot tudi za e1egantni 
slog, kar je vsekakor velika pred
nos~ saj menjujemo le zgornji 
del (druga bluza, majica, jakna, 
blazer ... ). Da pa ta slog dobi ne
kaj na svoji drugačnosti in razbi
je monotonijo sivine, sem v trg~ 
vini Alpini izbrala rdeče usnjene 

... In pome]e sandale in k temu še rdečo tor-
bico. Rdeča in siva barva se zelo 

la, če bi imela preveč časa. Ima dobro dopolnjujeta, tako v bolj 
sicer rada naravo, rada kolesari, elegantnem kot tudi športnem 
kar pomeni, da je več ali manj v slogu. Seveda bi kombinacija 
športnih oblačilih , ki pa jo bodo krila s ČIno bluzo in črnimi če
spremljala tudi v času odraščanja vlji takoj vse skupaj dvignila na 
njenega prvorojenca, saj bo mo- visok nivo elegance. Tanja naj to
rala iz dneva v dan biti pripra- rej izkoristi kakšen trenutek tudi 
vljena skakati zdaj sem, zdaj tja. za skok v krilo, ki pa naj ohranja 
Vendar to nikakorne pomeni, da derajle mladostnega in športno 
si Tanja ne more kdaj izbrati tudi elegantnega sloga," je Tanjino 
oblačil, ki se spogledujejo s špor- preobrazbo predsravila stilistka 
tno eleganco. Kako bi to bilo . Sanja Veličkovič. 
videti na njej, ji bomo skušali po- V kozmetičnem studiu Olim
kazati danes. V trgovini Modiana pic si je Tanja izbrala pedikuro, 
sem izbrala zanimivo prosojno saj so redno negovane noge 
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Tanja po preobrazbi: yoblačlllh Iz Modiane, ki Jih dopolnjujejo rde
či čevlJI ln torbica I. prodajalne Alpina y Lackov! ulici na Ptuju. 

pogoj za lahkoten in živahen ko
rak. Klasična pedikura vključu
je namakanje nog v masažni ko
peli, odstranjevanje trde kože, 
oblikovanje ter odstranjevanje 
obnohtne kožice, nego nohtov 
in masažo stopal. Postopek pe
dikure v salonu traja 45 minu~ 
je povedala kozmetičarka Silva 

Čuš. Če imate težave s subo 
ali razpokano kožo, g1ivičnim 
obolenjem, prekomernim po
tenjem, vraščanjem ali zadebe
ljenim nohtom ali ku~im oče
som, je obisk kozmetičarke ali 
pedikerke nujcn za lahkoten in 
živahen korak v poletje. 
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