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          BEAUTY  
  блогерска  
          сцена

Блог БУДИ ЛЕПА 
Аутор: Љиљана Маричић Грујић
„Можда нисам прва нити најчитанија 
beauty блогерка - али сам најстарија! 
Претендујем на ту титулу! А с година-
ма иде и искуство. Око двадесет пет 
сам у новинарству - последњих годи-
на уредник сам у часопису „Естетика 
хирургија и козметика”. Око деценију 
и по присутна сам у козметици: од 
властитог козметичког салона фран-
цуске куће Guinot, преко ПР рада за 
познате и велике брендове: Weleda, 
RoC, Neostrata, Dr.Hauschka... Све 
је то праћено и едукацијама у Фран-
цуској и Немачкој. Дакле, сабереш 
новинарство и козметику, ето га блог. 
Моја специјалност је нега коже и ес-
тетска хирургија. Моја љубав су niche 
парфеми. Страст: мали, необични и 
занимљиви брендови.” 
ПС: Љиљана највише воли да вреба 
козметичке куће које се лажно пред-
стављају. Зато, опрез!

Блог MAKE-UP&MORE
Аутор: Златана Ћирица Лисинац
„Без обзира на то што ми посао није 
везан за козметику, одувек сам воле-
ла да се негујем, шминкам и испро-
бавам нешто ново. То је и разлог што 
сам пре скоро пет година започела 
свој beauty блог. Желела сам место 
на коме ћу се дружити са обожава-
тељкама козметике, али добила сам 
много више од тога: сјајна нова иску-
ства, занимљива познанства и много 
добрих пријатеља. 
И после пет година пуна сам енту-
зијазма када је у питању блогерска 
сцена, вечити сам оптимиста, подјед-
нако уживам у читању као и у писању, 
а између осталог волим и музику, 
мирис ваниле, британски акценат, 
бели ентеријер и црну боју.”
ПС: Златана је прва и „најпосећенија” 
српска beauty блогерка. 

Блог ПУДРИЈЕРИЦА
Аутор: Тијана Шипка
„Када сам уписала економију, 
многи који ме познају били су 
зачуђени тим избором, с обзиром 
на љубав коју гајим према писаној 
речи. Страст према козметици и 
жељу за писањем испунила сам 
кроз свој блог, који водим од 
јануара 2013. године. Иако пишем 
о свему што реч козметика под-
разумева, мом срцу најдражи су 
парфеми.” 
ПС: Најлепшим причама које 
Тијана пише о парфемима претхо-
де сати и сати проведени у пар-
фимеријама. Слободно је можемо 
назвати најбољим српским рецен-
зентом парфема.

Блог UNCLE ABADASH
Аутор: Наташа Кузмановић
„По образовању сам психо-
лог. Приватно, љубитељ науке 
и уметности. Сплетом разних 
околности, однедавно се бавим 
шминком. Имала сам „историју” 
проблематичне коже у сусрету 
са традиционалним козметичким 
и дерматолошким процедурама 
и препаратима које су окончале 
поразима 
на мојој 
кожи. Зато 
сам као  
љубитељ 
неконвен-
ционалног, 
одлучила 
да преузмем „своју кожу у своје 
руке”. Волим да истражујем!”
ПС: Иако је једна од beauty блогер-
ки са најкраћим стажом, има блог 
који задовољава највише естетске 
норме. А није ли то и најбитније 
када неко пише о лепоти?  

Блог МОЈ НЕСЕСЕР
Аутор: Јелена Ђукић
„Истраживач. Фриленсер. 
Заљубљеник у класичну књижев-
ност, путовања, фотографију и 
лепе бочице. Сматрам да је време 
уложено у себе највећа инвести-
ција. Блог пишем и уређујем већ 
четири године, јер на посебан и 
леп начин спајају моју страст пре-
ма писању, фотографији и козме-
тици.”
ПС: Фотографије на Јеленином 
блогу заиста су чаробне. Напросто 
пожелите да испробате буквално 
све о чему пише!


