лепота тема

Блог САСВИМ ОБИЧНА ДЕВОЈКА
Аутор: Дијана Голубовић
„Овај блог нуди прилику да сазнате
више о различитим козметичким производима и то из угла, како и сам назив говори - сасвим обичне девојке.
Трудим се да представим производе
реално и без хваљења нечег за шта
нема основа, водећи рачуна у првом
реду о њиховој функционалности.
Иако су углавном заступљени производи средњег ценовног нивоа, с времена на време читатељке почастим и
описом неког луксузнијег производа
или пак неком веома повољном
алтернативом за одређену намену.
Уз негу тела иде и нега духа, тако да
ћете на овом блогу наћи и препоруке
за културне садржаје, али и неке интересантне ствари које свакодневицу
чине потпунијом.”
ПС: Дијана као ћерка професорке
српског језика сматра да, уколико се
неко одлучи да пише блог, треба да
буде, пре свега, писмен. Слажемо се
с њом.
Блог ШМИНКА ЈЕ ЉУБАВ
Аутор Соња С.
„Блог сам почела да пишем 13.
априла 2012. године. Филолог сам по
струци, а блоговање је мој најдражи
хоби који ми доноси задовољство
и опуштање. Зато се, и поред пуно
обавеза, трудим да нађем времена за
њега. Кроз блоговање научила сам
како треба да дам шансу оном шта ме
привлачи, чак и ако се то не уклапа у
мој свакодневни шаблон. Донело ми
је много
радосних тренутака и
била би
штета
да се из
страха
од непознатог нисам упустила у то.”
ПС: Соњин пост (текст) о мицеларној
води за негу лица написан је као да је
била део истраживачког тима једне
познате француске козметичке лабораторије. Овогодишња награда јој је,
за само пола бода, измакла.
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Блог ANA 2 CATS
Аутор: Ана Јанковић
„Волим козметику, шминку, моду,
животиње, Лену специјално, и Лакија.
Добро, можда неким другим редоследом. Такође, волим шопинг, море,
јапанке и млевену Плазму са млеком
(хладним). Волим и сваку особу која
посвети макар и минут свог времена
мом блогу који постоји три године.
Већ шест месеци активан је и мој
Youtube канал. Пре свега бавим се
рецензијом шминке, са идејом да
жене упознам са квалитетним makeup-ом без обзира на ценовни ранг.”
ПС: Анин Youtube канал на коме држи
„Малу школу шминкања”, све је бољи
и бољи. Зна
много тога,
будући да је
2014. године почела
да ради за
козметички бренд
M.A.C.
Блог HEALTH ALT
Аутор: Теодора Литваи
„Блог сам почела да пишем у фебруару прошле године. С обзиром на
то да сам другарицама често давала
савете у вези са негом и увек имала
неко природно решење као предлог,
пало ми је на памет да своја размишљања и савете ставим на једно место.
Назив „HealthAlt” је скраћеница од
„healthy alternatives”, јер главном
темом свог писања сматрам здравље,
природне алтернативе за конвенционалне козметичке производе. Већ
неколико година користим искључи-

во природну козметику. Разлог? Нисам била задовољна учинком конвенционалних индустријских шампона,
лосиона и крема.”
ПС: Теодора је једна од најмлађих
блогерки, али доста обећава!

НАЈБОЉИ
У 2014. ГОДИНИ
Српске
beauty
блогереке
ове године
први пут су
изгласале и
своје фаворите! У свету
је уобичајено
да се произвођачи и
продавци
козметике
поносе чињеницом да су
њихови препарати
омиљени међу блогерима. Они такве
производе промовишу ознакама
„Bloggers approved”
или „Bloggers
Favourites”.
„Beauty Bloggers
Favourites” покренуле су четири
блогерке (Љиљана
Маричић Грујић,
Златана Ћирица
Лисинац, Јелена
Ђукић и Тијана
Шипка) са идејом да
ова акција сваке
године буде све
масовнија и значајнија. Тако су
добијени фаворити српских
блогерки у
22 категорије - од неге
лица и тела,
преко шминке до парфема. Победнике у свим
категоријама можете да
видите на веб страници
www.beautybloggersfavourites.com

