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Schimbare de look!
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Gianina (31 de ani) şi-a dorit 
foarte mult o schimbare de look 
chiar acum, la debutul lui 2009, 
pentru a începe noul an cu o 
imagine despre sine îmbunătăţită şi 
pentru a-i face o surpriză plăcută 
viitorului ei soţ.

„Îmi doresc ceea ce-și dorește 
orice femeie: să arăt mai bine și 
să fi u răsfăţată. Schimbările pe 
care le-am admirat până acum în 
revista Miss Sport m-au convins că 
aceste dorinţe ar putea să devină 
realitate, dacă aș avea curajul să 
vă scriu.” Noi nu putem decât să 
ne bucurăm că ne-a scris, întrucât 
Gianina a fost o prezenţă foarte 
plăcută pentru întreaga echipă. 

La salonul „La Mignonne”, pro-
fe si o niștii o așteptau pregătiţi 
pentru o nouă schimbare. Silviu 
Iuga, talentatul nostru hair-stylist, 
a ţinut cont – pentru alegerea 
tun sorii potrivite –de doleanţele 
Gianinei, care ţinea destul de mult 
la lungime, sperând ca, până la 
nunta care va avea loc anul viitor, 
părul să revină la niște dimensiuni 
rezonabile. Pentru culoare, ci ti toa-
rea noastră a avut totală în cre de re 
în alegerea lui Silviu. 

Pentru a deschide nuanţa părului, 
s-a realizat în primă fază un decapaj 
care permite discriminarea nu mă-
rului de nuanţe anterioare, precum 
și uniformizarea noilor tonuri. Silviu 
a optat de această dată pen tru o 
îmbinare mai deosebită a nuanţelor, 
alese astfel încât să evidenţieze și să 
accentueze culoarea ochilor. 
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Pentru bază, a ales un șaten deschis cu refl exe aurii, 
aceasta fi ind completată de meșe violet, ale căror cărări 
au fost aranjate în zig-zag, astfel încât cele două culori 
să se întrepătrundă perfect și să se evidenţieze reciproc. 
Pentru tunsoare a ales o linie dreaptă, liniară, foarte 
fi n fi lată către vârfuri, pentru ca părul să se așeze mai 
bine. Pentru a corecta ușor zona de sub bărbie, Silviu 
a ales să tundă mai scurt la spate, urmând o linie puţin 
pătrăţoasă, pentru a încadra perfect trăsăturile. Bretonul 
drept și des conturează foarte bine sprâncenele.  

Cititoarea noastră având tenul cu ușoară tentă 
seboreică, pentru machiaj s-a folosit un fond de ten 
cu duo efect: matifi ere și hidratare. Foarte puţine 
corecturi au fost necesare, acestea vizând în special 
zona ochilor, care a trebuit să fi e cosmetizată cu grijă 
atât sub pleoapă, cât și pe pleoapă. Gianinei i s-a 
recomandat ca, atunci când foloseșete anticearcănul, 
să coboare mult spre pomeţi, estompând treptat 
nuanţa, tocmai pentru a evita ca, prin contrast, să 
apară așa-numitul efect de ochelari. Pentru că are 
ochii migdalaţi, cu tentă spre verde, pentru machiaj 
s-a ales o bază de un bej mai închis, adecvată tenului ei 
ușor creol, cu o coadă verde alungind unghiul extern 
al ochiului. Amestecul de galben și verde din pupilă a 
dat și nuanţa folosită pentru pleoapa superioară. 

Impresii ulterioare
„Sunt foarte mulţumită de ceea ce a ieșit: culoare, 
tunsoare, machiaj. Prietenii mi-au spus că îmi vine 
foarte bine și că e o schimbare evidentă, mai ales 
în privinţa culorii. Am renunţat pentru moment la 
coafura gen capișon, care era puţin pretenţioasă 
pentru stradă. Părul mi se aranjează însă foarte bine 
după spălat, fără să fi e nevoie să intervin prea mult. 
Cei de la salonul „La Mignonne” mi s-au părut foarte 
drăguţi și buni profesioniști. A fost o experienţă 
plăcută, pe care o recomand călduros. Vă mulţumesc 
foarte mult pentru tot și urez întregii echipe, dar și 
cititorilor: „Sărbători fericite, aveţi curajul să încercaţi!” 

Material realizat cu sprijinul salonului La Mignonne
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