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Piše: MEUTA MERŠOL 3Karin Komljanec:
»Trenutno storim za nego le najnujnejše,

saj mi zaradi natrpanega urnika ostane
malo prostega časa. Večino časa, denar;

in kremic porabim za moja [antalinc:
kremic, seveda, ne marata. Namesto
pri kozmetičarki, ki si ga stalno oblj:
vsak dan preživim uro na svežem
z otrokoma potikam ob Ljubljanici
leče, sem zelo 'pridna " kar zadeva
obraza. Praviloma nikoli ne grem _
razen ko kdaj zaspim že med br.
in se sredi noči zbudim vsa 'zleplj,
sem si kupila prvo kremo proti

Nirvanesque), ker me doslej niso mo
ostajam zvesta parfumu Issey Miyake.
sem uporabljala L'eau d'Issey pour h

dokler mi moj dragi ni kupil ženske raztičice
smeh poskrbita moja [aniolina pa tudi kakšen.
v noč podaljšan večer po predstavi v družbi

prijateljev. Boljša ko je družba, večji
so podočnjaki.«

I

Nina Rakovec, Tina
Gorenjak, Karin

Komljanec. Igralke
aktualne televizijske
nadaljevanke z naslovom
Nova dvajseta. Očarajo
vsaka po svoje. Razkrile
so nam nekatere
skrivnosti svoje lepote ...

2Tina
Gorenjak: »Za svoj

videz ne porabim veliko
časa. Neprimerno več sem ga v najstniških letih, čeprav

bi verjetno moralo biti nasprotno. Obožujem pa dišeča
mila in naravna olja. Kombiniram jih s kozmetiko Kahne,

nad katero sem navdušena. Največje odkritje za mladosten
videz obraza pa je bil zame teenlifting, metoda dr. Sanje
Mlabaša Gošovic iz Zagreba, ki jo pri nas izvajajo le v salonu
Ajna. Gre za elektrostimulacijo obraznih mišic ali po domače-
nekakšenfitnes obraza. Hodim redko, aje rezultatfantastičen.
Obrazne mišice, ki z leti izgubijo čvrstost, se ponovno napnejo
in 'nabi/dajo' in tako učvrstijo celoten obraz. Absolutno
priporočam. Skrivnost za lep nasmeh? Moj oče, ki je

zobozdravnik, čeprav nima veliko dela z mano. Seveda
pa na privlačen videz najbolj vpliva počutje. Za

zadovoljstvo poskrbim s sp rehodi v naravo,
druženjem s prijatelji in družino ter z

navdihujočim ustvarjanjem.«
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