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Denisa Bălan, noua câştigătoare a 
unei schimbări de look pe 
care o oferim celei mai 
convingătoare cititoare, a fost foarte 
surprinsă când a afl at alegerea 
noastră. Ce ne-a convins a fost 
dorinţa ei sinceră de a modifi ca ceva 
în imaginea ei, dar şi încrederea 
totală pe care ne-a acordat-o.

 „Nu știu foarte clar ce vreau, știu 
numai că îmi doresc foarte mult 
o schimbare reală, care să îmi 
împrospăteze viaţa și pe care, 
până acum, nu am avut curajul 
să o fac. De câte ori am mers la 
un salon, am fost întrebată ce 
anume îmi doresc să obţin. În 
schimb, eu aștept un sfat din 
partea unui profesionist, vreau 
ca un om cu pregătirea necesară 
să îmi indice clar ce anume mi 
se potrivește cel mai bine. De 
aceea, vă acord toată încrederea 
și merg pe mâna voastră.”

Silviu Iuga, hair-stylist la salonul 
„La Mignonne”, a dovedit încă 
o dată că este un profesionist, 
reușind să împlinească dorinţa 
Denisei. Pentru a obţine culoarea 
finală, de care câștigătoarea 
noastră a fost extrem de 
încântată, Silviu a combinat 
trei nuanţe: roșu, violet și 
acaju. Pentru mai mult volum și 
luminozitate, el a optat pentru 
șuviţe arămii, foarte subţiri, 
pe verticală. Cu toate că forma 
anterioară a coafurii a ridicat 
unele probleme, Silviu a reușit să 
creeze o tunsoare bob, în stilul 
Vidal Sassoon, care evidenţiază 
trăsăturile fine ale Denisei. 
Conturarea pe oval, cu bretonul 
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rotund și volum pe părţile laterale, încadrează 
perfect fizionomia Denisei. Marele avantaj este 
însă acela că tunsoarea se aranjează foarte bine și 
pe părul ei natural ondulat. 

Pentru că Denisa are tenul uscat, s-a folosit ca 
bază pentru machiaj o cremă ce conferă tenului 
o hidratare profundă, iar apoi un fond de ten – de 
asemenea hidratant – care să ofere feţei o stare 
de relaxare, de bine, atât de plăcută la privire. Prin 
machiaj au fost accentuaţi ochii și pomeţii. Ochii au 
fost puși în valoare printr-un degradeu de nuanţe: 
un bej apropiat fondului de ten la baza ochiului, 
pentru unghiul interior și imediat sub arcadă un 
bej foarte deschis, o nuanţă de prună spre coadă, 
iar pe mijloc o nuanţă de maro-auriu, care se 
regăsește în iris. Pentru a înviora puţin acest colorit, 
spre coada ochiului s-a adăugat o nuanţă discretă 
de piersică. S-au urmărit unele mici corecturi din 
umbre, în special pentru a estompa foarte ușor 
forma nasului. 

Impresii ulterioare
„Prietenul meu a fost foarte încântat atât de 
tunsoare, cât și de culoarea părului, atât cât a putut 
să vadă prin camera web. Impactul cel mai mare a 
fost când am intrat dimineaţa în birou și colegii nu 
m-au recunoscut. Se săturaseră de tunsoarea pe 
care o aveam de atâţia ani. Mi-au spus că arăt mult 
mai tânără și-mi stă foarte bine cu breton.”
 
„Multumesc din suflet pentru că mi-aţi  oferit 
bucuria  unei schimbări majore de look și mi-
aţi oferit plăcerea de a vă cunoaște. M-am simţit 
extraordinar și nu exagerez când afirm acest lucru. 
Sunteţi niște tineri de toată isprava și vă doresc 
mult succes!”
 
Dacă vrei și tu să câștigi o schimbare de look și 
să cunoști adevăraţi profesioniști în domeniul 
frumuseţii, trimite-ne o poză recentă cu tine și 
convinge-ne în câteva rânduri că meriţi această 
schimbare. Trebuie numai să îţi dorești cu 
adevărat! 
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