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Megan Fox

Megan
Fox
Hakkında Merak Ettikleriniz…
Bu yılın en seksi kadını
seçilen Amerikalı
aktris ve model

Megan Fox,

mükemmel vücudunu
nasıl formda
tutuğunun sırrını
açıkladı.
22 yaşındaki Megan, “Aslında
programlı bir şekilde diyet yapmam. Sırrım sadece su ve elma
sirkesi. Sirke sindirim sistemimi temizliyor ve bu sayede kilo
almıyorum” dedi. Seksi yıldız
ayrıca rahatlamak için de
evinde sürekli olarak
lavanta yağı
bulundurduğunu
dile getirdi.

Arkeolojiyi çok seviyor. Nuh’un
Gemisi’nin Türkiye’de olduğu
düşüncesi,bu ülkeye merakını
artırmış.
Fransız, İrlanda ve Kızılderili
karışımı genlere sahip. Spiritüel
şeylere inancı,Kızılderili
olmasından dolayıymış.

Dindar biri

Hayatta yaptığı en iyi şey evlenmek.
Daha genç yaşta çocuk sahibi olmak
istediğini söylüyor. Artık kısmetse
gelecekte…
Beyaz Show›da Beyaz›la hiç
ilgilenmedi. Türk basını, Megan›ın
programa konuk olan şarkıcı
Murat Boz›la oldukça alakadar
olduğunu yazdı. (Abartıları çok
seviyoruz ne de olsa!) Murat Boz,
Megan Fox tarafından kendisi
gibi pop şarkıcısı olan «Justin
Timberlake›ten seksi› erkek ilan
edildi.
Megan Fox›un ABD›de en sevdiği
talk showcu Conan O›Brien.
13 yaşındayken Miami Floria›da da
modellik yaparken keşfedildi.
Komedifilmlerindeoynamayıseviyorveson
filmi de komedi olacak.
Nekadargüzelbirkadınolduğuylailgiliyorumları
neredeyse duymazdan geliyor. Onun için bu, hiç
de önemli bir şey değil.
Türkiye›de en çok gözlerine iltifat almış. Ona göre Türk
erkeği esmer ve renkli gözlü kadın seviyor.
Kadınların kendisini kıskanmadığını söylüyor.
Çok sosyal biri değil. Yalnızca bir tane çok yakın
arkadaşı var.

Türkiye›ye
geldiği
gün
paparazilerden kaçmak için
önce arkadaşı havaalanından
çıkmış. Aslında amacı dublör
kullanmak değilmiş ama
bunundahaiyiolduğunu
söylüyor.
Türkiye›deki
paparazziler, Megan
Fox›a göre daha kibar.
Vücudunda
sekiz
tane dövme var. Biri;
Shakespeare›in
Kral
Lear›inden bir alıntı.
Kolundaki Marilyn Monroe
dövmesini ise 18 yaşında
yaptırmış. Onu sildirmeyi
düşünüyor.
Nazar boncuğunun anlamını
biliyor. İnsanın kendisine nazar
boncuğualmamasıgerektiğini
de biz ondan öğrendik!
«Megan Fox›un en çirkin
yeri neresi?» diye soran
olursa Türk insanının
cevabı hazır: Dizleri!

Tatil...
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Biz bayanlar her nerde olursa olsun şıklığımıza gölge düşmesine izin
vermeyip demode modellerle tatil geçirmek istemiyoruz. Bu nedenle tatil
sezonu açılmadan alışveriş yapmamalı ve 2012 koleksiyonlarını takip
etmeyi ihmal etmemeliyiz.

Yaz ayları yaklaştıkça herkesi tatil telaşı
içerisine giriyor. Bir çoğumuz aylar
öncesinden tatil alışverişimizi yapar
ve plaj modasına uygun kıyafetler
almayı da ihmal etmeyiz.

Bikini

Modelleri

2012

M

ayo modası her yıl değişiyor.
2012
mayolarında
farklı
kesimlere sahip tarzlar, renkler
ve desenler ortaya çıktı. Son zamanlarda
birçok bayanın tercihleri arasında
Penti Tattoo 2012 modelleri kendini
gösterdi. Aynı tarz mayo ve bikinileri
kullanmaktan hoşlanmayan bayanlar
için dövme oluşumuna izin veren
değişik modellerdeki bikiniler bu yaz
plajlara damgasını vuruyor. Bir türlü
cesaret edip yaptıramadığınız dövme
desenine bu yaz hiç zahmete girmeden
sahip olabilirsiniz. Sadece Penti’ye özel bu
tasarım bikiniyi sakın kaçırmayın.

Par

eol
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ar

az aylarında
sahilde,deniz
kıyısında ve havuz
kenarında renkli
uçuş uçuş pareolar
kullanmak hem
rahatlık hem de
estetik açıdan
son derece güzel
görünmektedir.

Pareo modellerini
ve kullanma
şekillerini
bildiğinizde
sizin için
vazgeçilmez
bir
aksesuara
dönüşür.
Straplez
pareo,etek
pareo ve
elbise
şeklini alan
pareolar en
çok tercih
edilen
modellerdir.

L
Lacoste Ojelerle Yazınız
Daha Renkli Geçecek!

acoste 2012 İlkbahar/
Yaz Koleksiyonu rahatlığı
ve şıklığı ayaklarınıza
getiriyor. Bir çok renk seçenekleri
ile herkesin gözdesi olacağa
benziyor. Lacoste’un timsah
logosu ile süslediği Lovina flipfloplar size bir de sürpriz sunuyor.
Dilediğiniz renkteki Lovina flipfloplarınızı alın,uygun renkteki
Lacoste oje size hediye olarak
gelsin. Plaj kıyafetinizi mükemmel
şekilde tamamlayacak Lovina
flip-floplar ile dikkatleri üzerinize
çekmeyehazırolun,uygunrenkteki
Lacoste ojeniz ile tarz yakalayın.
Capcanlı Lovina flip-floplar
ve Lacoste ojeler tüm Lacoste
mağazalarında sizleri bekliyor.

Plaj Havluları

Denize giderken bir çok eşya alırız yanımıza deniz havlusu da bunlardan biridir. Havlu modelleri
çok sayıda tasarımlarıyla bayanların akıllarını karıştırmaya devam etmektedir. Mayo ve bikini ile
kullanılan parçalar havluyla uyum içinde olmasına dikkat eder her zaman bayanlar. Bir çok firmanın
2012 Koleksiyonunda ortaya çıkan modellerden biri mutlaka plajda vazgeçilmeziniz olacaktır.
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Güneş gözlüklerinizle de kombin yaptığınız
zaman şıklığınıza şıklık katacak Luxury Dıvas
şapkaları sezona hızlı bir giriş yaptı.Plajlarda
ilgiçekmekisteyenvebütündikkatleritoplamayı
hedefleyen bayanlar,bu şapkalar tam size göre.

2012
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L

escon 2012
bayan şort
modellerinde
değişik renklerde
tişörtlerle
rahatça kombine
edebilirsiniz.
Bir çok renk
seçenekleri ile
plajda gözleri
kamaştırmaya
hazır olun.

Standart güneş kremlerinden 10 kat daha ince
ve 10 kat daha çabuk emilebilen bu koruyucu
ekran,mikro partikül yapı sayesinde ciltte beyaz
tabaka bırakmasını önlüyor. İçindeki yağ oranının
inceliğinden dolayı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tre
s
Aks
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Birbirinden özel
tasarımlarıyla en beğenilen
aksesuar markalarından
biri olan Tresera, renkli
modelleriyle bu yaz çok
konuşulacak. Küçük detayların
dikkat çektiği koleksiyon farklı
parçaları zevkinize göre bir
araya getiriyor. Tresera bu
yaz farklı renk ve desenleriyle
stil sahibi kadınların tercihi
oluyor.
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İtalyan oyuncu Monica
Belluci verdiği birr
röportajda yaşlandıkça
güzelleştiğini söyledi. Güzel
yıldız hayranlarına güzellik
sırlarını anlattı. 2 çocuk
annesi 47 yaşındaki ünlü
oyuncu güzelliğini 3 ana
esasa dayandığını söyledi.
“Ye,sev,yaşa.”

Ye
sev

yaşa

’nin

Belluci şöyle konuştu: “Bir
erkeğin sizi fark etmesini
istiyorsanız her zaman ruj sürün
ve farklı kıyafetler giymekten
asla çekinmeyin. Ayrıca fazla
makyaj yapmadığım bir günde
bile mutlaka rimelimi sürer öyle
sokağa çıkarım. Bu noktaya
dikkat etmek lazım.”
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Süper model Linda Evangelista,
ünlü oyuncu Salma Hayek’le
evli olan eski sevgilisi, Fransız
milyarder
François
Henri
Pinault’ya 5 yaşındaki oğulları
Augie’nin masrafları için nafaka
davası açtı. Kanadalı manken
11.5 milyar dolarlık servetinsahibi
Pinault’dan ayda 46 bin dolar
nafaka talep etti. 46 yaşındaki
manken bu paranın sadece
Augie’nin bakımı ve eğitimi
için değil korunması için
de
kullanacağını
söyledi.
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Dossa Dossi Fashion
Show’a katılamayacağını belirten
ünlü top model hayranlarını hayal
kırıklığına uğrattı.
İkinci bebeğine hamile olan top
model, twitter’dan Türkçe olarak
hayranlarına seslendi:
“2012 Dossa
Dossi Fashion
Show Antalya’ya
katılamayacağım için
çok üzgünüm.2013
Fashion Show’unda
görüşmek üzere.”
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Turneyi yarıda kesti
Ülkemizde de konser
veren İngiliz grup
U2’nun solisti Bono,
Avrupa turnesinde
en sevdiği şapkayı
unuttuğunu fark edince,
ilk uçakla evine geri
uçtu. Bin dolar verdiği
first class biletiyle uçağa
binen şarkıcı tanındığını
fark edince pilotun
yanında seyahat etmeyi
tercih etti ve şapkasını
alıp geri döndüğü
İtalya’da turnesine
devam etti.

H

arry Potter serisiyle ünlenen ve İngilterenin en
genç zenginleri arasında yer alan Daniel Radcliffe,
uykusuna düşkün olduğunu açıkladı. Şimdilerde ise
farklı projelerde yer alarak çocukluk imajından kurtulmaya
çalışan genç oyuncu kendine özel olarak yaptırdığı yatak için
10bin dolar ödediği belirtildi.
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er daim dış
görünüşüne önem
verdiğini dile getiren
pop yıldızı Rihanna, her sene
bakımı için bir milyon dolar
harcıyor. Bunun dışında özel
spor hocasına her seans için
1.500 dolar ödediği öğrenilen
Amerikalı şarkıcının yanından
ayırmadığı özel aşçısına da
günlük 800 dolar ödediği
belirtildi.
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G

iyim tarzıyla her zaman gündeme gelen
Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, kötü ruhların
turnesini mahvetmesinden korktuğu için
özel elektro manyetik ruh tespit etme aleti aldı. Bu
makineye 50 bin dolar ödeyen şarkıcı,hayaletlerden
kendini korumak için edindiğini belirtti.

Bir Tayta 100 bin
Dolar Verdi
E

n çok
kazanan
şarkıcılar
arasında olan
Amerika’nın
R&B divası
Beyonce,
turnelerindeki
kostümleri şovu
kadar ön planda
tutuyor. Ünlü
İspanyol markası
Balenciaganın
kendine özel
tasarladığı tayt
için ünlü şarkıcı
100 bin doları
feda etti.

James Dean

Stilini Yakalamak İsteyen
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İçin
Erkekler

ünümüzde
bakımlı
olmayı
yaşamlarının bir
parçası kabul eden
erkekler için “şıklık
rehberi” hazırlandı.
Bazı erkekler için
kendi stilini oluşturmanın
korkulu bir rüya olduğu
bir gerçek. Eğer
şıklığınızla görenlerin
dönüp tekrar bakmasını
istiyorsanız tavsiyelerimize
göz atın…

K

özel Bir Sneaker Alın

oşuiçinolansporayakkabılarınasahipolabilirsiniz.Ancakonlarısadece
spor yaparken kullanın. Ama hafta sonu spor bir kıyafetin altına
giymek için basit ve klasik bir sneaker’a ihtiyacınız olduğunu kabul
edin.Klasikmodellerherkıyafetinaltınaçokşıkduracaktır.Takım
elbiselerinizin altına bile…

Saate Yatırım Yapın

E

rkeğin en önemli aksesuarı ve kişiliğinin aynasıdır
saat. Bunun için mutlaka iyi bir saate ihtiyacınız
olacak.Çelikkasabirsaathemsporhemklasikkıyafetlerde
kullanacağınız akıllı bir yatırım olacaktır.

Mutlaka
Size Özel
Terziniz Olsun

E

n iyi markalardan aldığınız
takım elbise bile üzerinize
tam olmayabilir. Pantolon
boyu kısalacak,ceket üzerinize
tam oturacak,kollar daraltılacak
ve iliklerin yeri belirgin
olacak… Takımın üzerinizde
iyi durmasının sırrı ölçülerinize
uygun olmasından geçiyor.
Bu yüzden iyi bir terzinizin
olması sizin yararınıza olacaktır.
Unutmayın giymek için
giymekle şık ve modaya uygun
giyinmek arasında çok fark var.

Çorabınız
Takımınızla
Aynı
Renk
Olmalı
orabınızı ayakkabınıza göre değil takımınıza göre seçin. Lacivert takımınızın altına siyah

Ç

G

ayakkabı tercih ettiyseniz mutlaka lacivert çorap giyin. Takımınız açık renklerde ise
çorabınız takımınızdan koyu bir renkte , ayakkabınızdan daha açık tonlarda olmalıdır.

İnce Kravat Kullanın

eniş kravatlara veda etmenin vakti geldi. Artık ince kravatlar tercih ediliyor. İnce
kravatlar modern ve sofistike görünümünüzün simgesi olacak.

Cüzdanınızı
İnceltin
işkin ve kalın cüzdanlar geride kaldı. Gereksiz kartvizitleri ve not

Ş

kağıtlarını atın. Kredi kartlarınız için ince ve şık bir kart cüzdanı
alabilirsiniz. Böylece hem yükünüz hafifler hem de modern bir hava
yakalamış olursunuz.

Smokininizle Doğru Papyon Kullanın

İ

ki kural çok önemlidir. Sivri yaka smokinle
papyon, normal yakalarla kravat kullanın.
Kravatınız nasıl olursa olsun mutlaka
takımınızınkumaşınauygunolsun.Saten
birtakımgiydiysenizkravatınızdasatenolmalıdır.Klasbirgörünüm
elde etmek istiyorsanız kravatta siyah renkten vazgeçmeyin.

Her seyle
şeyle Kahverengi Ayakkabı Giyin

S

iyah bir kıyafetin altına giyeceğiniz kahverengi ayakkabı dikkat
çekici ve stil görünür. Kahverengi ayakkabı lacivert ve gri renkli
takımlarla mükemmel görünür.

Ne Zaman Kıvıracağınızı Bilin

D

üz kesim modern bir takım tercih ettiyseniz pantolon paçanızı kıvırmayın.Klasik tarzdan
vazgeçemiyorsanız plili modelleri tercih edin. Plili takımlarla stil sahibi görünmek istiyorsanız
paçanızı 3-2 cm kıvırıp giyin.

Atleti
Unutmayın

K

eten veya ince
kumaşlı beyaz bir
gömlek giyecekseniz
içine atlet giymeyin.V yaka
atletlerin çizgileri gömleğinizin
yakalarından görünür ve hoş
durmaz. Yinede V yaka atletten
vazgeçemiyorsanız ince veya içi
gösteren gömlekler yerine kalın
kumaşları tercih edin.

Bir
Kad
Ken
ı
n
ı
dini
ze N
Aşı
k Ed asıl
ebilir
siniz
?
Bir kadının aşık olması çok zor gibi
görülebilir ama işin ayrıntı kısmını bilince
daha kolay gelişmesini sağlayacaksınız.
İşte size kadını kendinize aşık
ettirecek öneriler…

Hazırlıklı Olun

B

ir fotoğrafını cüzdanınızda veya
telefonunuzda saklayın.Her ne
kadar reddetse dahi mutlaka merak
edip telefonunuzu veya cüzdanınızı
karıştıracaktır.

K

Temiz Olun

adınların koku alma duyuları erkeklere göre
daha güçlüdür. Evinize davet ettiğinizde
kıyafetlerinizi ve yatak örtülerinizi mutlaka temiz
olanlarıyla değiştirin. Lavabonuzu ve banyonuzu temiz tutun.

Neden Söyleyin
“Seni seviyorum” cümlesini söylemek
oldukça kolay olabilir. Bunun yerine
ona neden sevdiğinizi anlatın. Onu
neden sevdiğinizi daha iyi anlayacak
ve hoşunuza gidecek şekilde
davranacaktır.

Ona Danışın

S

izin için önemli olan bir konu
hakkında tavsiye
isteyin. İhtiyacınız yoksa
bile fikirlerine değer
verdiğinizi göstermiş
olursunuz.

Geçmişteki Mazilerinizi Unutmayın

M

utlu son için başlangıcı iyi hatırlamalısınız.
İlk buluşma ayrıntılarını,onun ilk
sözlerini,tanışma tarihinizi ve üzerindeki
kıyafetleri… Bu sıralamayı sürekli tekrar edin.
Çünkü bir gün aniden önünüze gelecektir.

Durmayın

Ç

oğu erkek en başlarda harika
sevgiliyi oynar. Sevgi notları
ve vücudu hakkında iltifatlar. Ama
bir yıl sonra hiçbirinden eser kalmaz.
Tamamen size ait olduğunu düşünmeyin ve onu
elinizde tutmak için uğraşın.

Aranıza Dahil Edin

F

Onu Dinleyin

O

na gününün nasıl geçirdiğini
sorun ve dinleyin. Onu
önemsediğinizi hissedecektir.

Malum Günleri Drama Çevirmeyin

B

ir kadının özel günleri
olmadan 2 - 3 gün
önce hassas bir ruh haline
girmesi normaldir. O günleri
takviminize not edin, anlayışlı
olun ve gülümsemenizi eksik
etmeyin.

utbol maçı ekibinize bir gün onu da
çağırın. Hakeme ettiğiniz
stres arttırıcı küfürleri
işittikten sonra spora
ayırdığınız vakte laf
edemeyecek.

Para Değil,
Çaba Harcayın

P

aris’te bir hafta sonu
tabiki güzeldir ama
evi temizlemek,yemek
pişirmek ve bulaşıkları yıkamak
sevginizi ispat etmenin etkili bir
yoludur.

Sevginizi Uzakta
Hissettirin

O

şehir dışındayken kaldığı oteli
arayın ve odasına bir sepet
dolusu çikolata gönderin. Orada
olmayışınız karşılığını alamayacağınızı göstermez.

Gözyaşlarını Silin

T

üm kadınlar ağlar,o yüzden doğru
hamleler yapın. Usulca kucaklayıp
gözyaşlarını silin ve problemin ne
olduğunu sorun. Aradaki farkı atlamayın.
Kadınlar sizden dinlemenizi bekler, çözüm
bulmanızı değil.

K

adınlar eski kız arkadaşınızla neden
ayrıldığınızı sormaya ve cevaplar
üzerinden ilişkinizi analiz etmeye
programlıdır. “O senin gibi değildi” gibi basit
cevaplar vermekten kaçının.

Asla Açık Vermeyin

Adım Adım Güzellik Sırları

Sizden yaşça büyük insanların tavsiyelerini
dinlemekten hoşlanmadığınızı biliyoruz.
Ama eğlenceli güzellik ipuçlarını aklınızın
bir köşesine not etmenizde fayda var.
Çünkü 20 yıl sonra aynaya baktığınızda
pişmanlık duymayacaksınız.

Fondöteni Bırakın :
Akne sorunu olan kişilerin
ilk başvurdukları yollardan biri,
fondötenle onları kapatmaya
çalışmaktır. Fondöten 30 yaş üzeri
kadınlar içindir. Sizi doğallıktan
uzaklaştırır. Teninizi fondötenin
arkasına gizlemek yerine hatalı
noktalarınıza kapatıcı ürünler
kullanın ve üzerine hafif bir kapatıcı
sürün.İlla fondöten kullanacaksanız
toz formundaki mineral ürünleri
tercih edin.

Abartmayın:

Kapatıcıyı Yaymayın:

Ya dudaklarınızı ya
gözlerinizi öne
çıkarın:
Eğer yoğun bir göz makyajı yaptıysanız
dudaklarınıza açık renkli parlatıcı sürmeniz
yeterli olacaktır. Kırmızı bir ruj sürmek
istiyorsanız yüzünüzü aydınlık tutun. Koyu
renk allıklardan kaçının ve kirpiklerinize
sadece maskara sürün.

Cildinize kapatıcı uygularken onları
yaymak yerine orta parmağınıza bir miktar alıp
kapatacağınız noktaya hafifçe üzerini kapatın.
Küçük vuruşlarla yaymadan ovalamadan sürün.

Hangi yaşta olursanız olun fazla boyanmak kimseyi
güzelleştirmez. Bütün ürünleri günlük kullanmayı
alışkanlık haline getirdiyseniz, abartılı makyaj
yapıyorsunuz demektir. Gerçekten neye ihtiyacınız varsa
onu kullanın. Sivilceleriniz ve bıraktıkları izler için
kapatıcı ve bir dudak parlatıcısı yeterli olacaktır.

Saçlarınız
Her Zaman
Dogal Olsun:

Saçlarınız beyazlaşmaya
başlayınca her ay dip boyası ile
uğraşacağınız için boya yaptırmak
için acele etmeyin. Eğer saç renginizi
biraz açtırmak istiyorsanız hafif
gölgeler attırabilirsiniz. Ancak yoğun
olmamasına dikkat edin. Buradaki
amaç saçlarınızın güneşten açılmış
gibi görünmesidir.

GüneşCiltKoruyucusu
Kullanın:
güzelliğiniz için yapmanız gereken şeylerin en başında

Çantanızdan
Vazelin
Eksik Olmasın
Dudak parlatıcısı yerine
vazelin kullanın. Kuruyan
dudaklarınız için vazelin kullanın
hem parlak hem de sade bir görüntü
elde edeceksiniz. Zor durumlarda
kaldığınızda makyaj temizleyici
olarak da kullanabilirsiniz.

Akneleriniz İçin Dermatologa Görünün:
Akne sorunu olanların yaptıkları en büyük hata
dermatoloğa gitmemek. Sivilcelerden kurtulmak için
yapabileceğiniz en iyi yatırım dermatoloğa görünmek olacaktır.

güneş koruyucu kremler kullanmak olacaktır. Güneş altında
kıpkırmızı bir cilte sahip olmak istemiyorsanız günlük düzenli
güneş kreminizi kullanın. Unutmayın, UV ışınları bulutları
geçebilir ve bu ışınlar cildinizin yaşlanma sürecini hızlandırır.
Özellikle akne sorunu olanlar bu soruna yönelik olarak üretilmiş
kremleri tercih etmelidir.

Tırnaklarınıza
Özen Gösterin:

İyi Beslenin:

İnsanlar her
zaman karşısındaki
kişinin el ve ayaklarına
bakarak yargılarlar.
Tırnaklarınız her zaman
temiz ve aynı uzunlukta
olmalıdır.

Sağlıklı beslenme düzeninin de
pahalı kremlerden daha etkili olduğu
gerçek. Sebze ve meyveden uzak durup
hamburger ve patates cipsi tüketiyorsanız
problemli bir cilde davetiye çıkartıyorsunuz
demektir. Unutmayın taze sebze ve
meyveler cilt hücrelerimiz için eşsiz birer
besin kaynağıdır.

Bu Ürünleri
Denemeden
Almayın:
Bazı güzellik ürünlerini denemeden
almamak gerekiyor. Ruj,pudra, allık
alırken mutlaka teninize uyup uymadığını
kontrol edin. Eğer parfüm satın almak
istiyorsanız mutlaka önce teninize uygun
olması için denemelisiniz. Çünkü bir
parfüm başkasında harika kokarken sizde
aynı etkiyi yaratmayabilir. Maskara, göz
kalemi, dudak parlatıcısı ve bir çok temel
renk göz farını denemeden alabilirsiniz.

Gözlerinizin İçine Kalem Çekmeyin:
Göz içine kalem çekmek gözlerinizi olduğundan küçük gösterir. Bunun
yerine kalemi kirpik hizasına çekin. Kalemi çektikten sonra parmağınızla
keskin çizgiyi dağıtın ve doğal görünmesini sağlayın.

En Güzel İnsanlar dudaklarınızın güzel
söylüyorsa parlatıcı yardımı ile
Yanınızı olduğunu
dudaklarınızı ön plana çıkartabilirsiniz.
çok gözlerinizin rengine iltifat
Keşfedin: Enalıyorsanız
daha belirgin hale getirecek far
yada maskara kullanabilirsiniz.

İstenmeyen
Tüyler:
Çok şanslısınız. Günümüzde istenmeyen tüyler için lazerli epilasyon teknolojisi hem çok gelişti
hem de ucuzladı. Epilasyonu güvenilir, en yeni teknolojileri kullandıklarına emin olduğunuz yerde işin
uzmanlarına yaptırmanızda fayda var. İşlem sonrası en önemli nokta işlem görmüş olan bölgeyi güneşe
mağruz bırakmamaktır. Aksi takdirde kalıcı lekeler oluşabilir.

Paranızı Anahtar
Ürünlere
Harcayın:
Sınırlı bütçenizi en iyi şekilde değerlendirmek için anahtar ürünleri tercih etmelisiniz. Göz farı
seçerken lüks bir ürünle ucuz bir ürün arasında fark yaratabilir. Kaliteli bir far gün boyu kalıcılığını
korurken ucuz bir far göz kapağınızda çamura dönüşebilir ya da uçup gidebilir. Pudra ve allık için
harcadığınız paraya acımayın. Kaliteli pudralar çok ince zerreciklerden oluştukları için yüzünüze
birkaç kat sürseniz dahi doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Saçlarınız için şekillendirici ürünleri
abartmayın. Bu tip ürünleri çok fazla miktarda kullanmak saçınızı ağırlaştırır ve yağlı görünmesine
neden olur.
Uykuya Özen Gösterin: Geç saatlere kadar eğlenmek tabiki keyifli. Ancak dengeyi tutturmak da
fayda var. Uzmanlar günde 8 saat uykuya ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Uyku esnasında cilt
yenileniyor ve hücreler kendini onarıyor. Sağlıklı bit uyku düzeni, cildi genç tutmak için pahalı
kremlerden daha fazla işe yarıyor.

Cildinizi
Temiz Tutun:
Yüzünüzü sabah ve akşam
olmak üzere günde iki kez
temizleyin. Sert sabunlar
yerine, cilt tipinize uygun
temizleyici jeller kullanın. Cildi
yağlı olan kişiler yüzlerini çok
yıkarlarsa yağdan ve sivilceden
kurtulacaklarını düşünürler.
Ancak bu yağ bezelerini uyararak
daha fazla yağ üretimini tetikler
ve cildin nem kaybetmesine neden
olur. Her cildin ihtiyaç duyduğu
bakım farklıdır.

Aslolan
İçUnutmayın,
Güzelliktir:
asıl güzellik
içtedir. Kendinizi güzel
hissederseniz başkaları da sizin
güzelliğinizi görür. Hiçbir makyaj
malzemesi kendine güvenen
ışıltılı bir gülüşün yapabildiğini
yapamaz.
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1987 İzmir doğumluyum.İlk,orta ve lise öğrenimimi İzmir'de
tamamladım.Üniversite'ye de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
başladım ama içimdeki müzik aşkına ve hayallerime engel
olamayıp sonrasında İstanbul'a yerleştim.

Ne zamandır müzikle ilgileniyorsunuz?
Müzik hayatınız nasıl başladı?
Kendimi bildim bileli hayalim hep şarkı söylemekti. Attığım her
adımda da müzik vardı. Öncesinde İzmir'de şan ve gitar dersleri
almıştım ama her şey aktif olarak İstanbul'a geldikten sonra
başladı.

Albümünüz için kimlerle çalıştınız?
Size bu konuda destek olan özel isimler var mı?
Öncelikle Sıla ve Efe Bahadır destek olmaktan öte prodüktörlerim
oldular. Onlarla menajerimiz Yasemin Kağa aracılığıyla şirketim
Sony Müzik ile anlaştıktan sonra tanıştık. Albümde "En Kötü
Günümüz Böyle Olsun" şarkısının sözlerini Sıla ile beraber yazdık,
müziği ise bana ait. Albümde sözü ve müziği bana ait olan bir
de "Kaçış Yok" diye bir parça var. Diğer tüm şarkılar Sıla ve Efe
Bahadır imzası taşıyor. Aranjelerde ise; "En Kötü Günümüz
Böyle Olsun"da Burak Erkul ve Arzu Alsan, "Unutulmuşum"da
Nedim Ruacan diğer şarkıların düzenlemelerini aynı zamanda
prodüktörüm Efe Bahadır yaptı. Ve bana destek olan şarkılara
notalarıyla hayat veren diğer müzisyen arkadaşlarım var.

Albüm hazırlıkları ne kadar sürdü?
Albüm hazırlıkları yaklaşık 2 sene sürdü. Sıla ve Efe Bahdaır ile bir
yandan il il konserlere gidiyor bir yandan da albüm çalışmalarını
sürdürüyorduk. Bu albüm uzun ve yoğun bir çalışmanın ürünü
oldu.

Modellikten müzik piyasasına geçmeye nasıl karar verdiniz
ve bu geçiş hakkında nasıl eleştiriler aldınız?
Modellik 14 yaşımda hobi olarak başladığım bir işti. O dönemde
çok güzel işler gerçekleştirdik ama herhalde 5 senedir modellik
yapmıyorum. Bu yönde olumsuz hiçbir eleştiri de almadım.

Artık yolunuza müzik piyasasında mı devam edeceksiniz
yoksa modellik konusunda teklifleri değerlendirmeye
devam ediyor musunuz?
Dediğim gibi 5 senedir modellik yapmıyorum. En başından beri
istediğim şey şarkı söylemekti, bundan sonra da ilk sırada her
zaman müzik olacak.

Best Model'den sizi tanıdık.
Ondan önce neler yapıyordunuz?
İzmir'de yaşıyordum. Ailem hala orada yaşıyor. Öncesinde de
hem eğitimimi sürdürüyor hem de modellik yaparak harçlığımı
kazanıyordum.

Yarışmadan sonra neler değişti hayatınızda,
size kattıkları ve sizden götürdükleri neler?
Yarışma bana İstanbul kapısını araladı. Gelen tekliflerden sonra
İstanbul'a yerleşmeme vesile oldu ve adımı daha da duyurup daha fazla iş
imkanı sağladı.

Kadınlar kadar erkek hayranlarınızda size ilgi gösteriyor.
Bu dengeyi kurmayı nasıl başardınız?
Sevilmek, yaptığınız işin takdir görmesi gerçekten çok güzel bir şey. Güzel
dilekler duyunca, görünce çok mutlu oluyorum. Ben işimi yapabildiğim
en iyi şekilde yapmaya çalışıp sonrasında da hep daha iyisini yapmak
için çalışıyorum. Sizin aracılığınızla sevenlere ve ilgi gösterenlere tekrar
teşekkür ederim.

En fotojenik erkekler arasında yerinizi bizce çoktan aldınız.
Fotojenik olmanın sırrı nedir?
“En Fotojenik Erkek” modellik dönemimde "Manhunt International"
yarışmasında aldığım bir ünvandı. Uzak doğudaki birçok fotoğraf
sanatçısının seçimiyle verilen bir ödüldü. Her şeyin temelinde çok
çalışmak var sanırım; tabii şans da gerekiyor. O dönem çok gözlem
yapıyordum, birçok farklı katalog çekiminde bulunduğum bir dönemdi.
Büyük markaların kataloglarına bakıp evde kendimi daha çok geliştirmek
adına çalışmalar yapıyordum. Onun dışında belli bir sırrı var mı,
bilmiyorum.

Yakışıklı’’ olarak anılmanın ve ilgi toplamanın müziğinizin
ve yaptığınız diğer işlerin önüne geçebileceği konusunda
korkularınız var mı ?
Göz önünde bir iş yaptığımız için görsellik tabii ki önemli ama bir yere
kadar. Müziğin önüne geçebilecek bir şeyin olduğuna inanmıyorum.
Sonuçta fotoğraf albümü çıkarmıyoruz.

Bütün çekimlerinizde çok pozitif ve güler yüzlü görünüyorsunuz? ‘’Gökhan’’ da özel hayatında
pozitif bir insan mı?
Olduğum gibi davranıyorum. İnsanın kendini anlatması çok zor ama arkadaşlarımın söylediği
kadarıyla eğlenceli bir insanım. Herşeye iyi tarafından bakmaya çalışırım; tabii bir yere kadar:)
Sizi daha önce çok izlenen bir dizide seyrettik. Yeni dizi projeleri ve ya film teklifleri alıyor
musunuz?
2009’dan beri hiçbir projede bulunmadım. Bu süreçte de birçok dizi/film teklifi geldi ama
müzikal kariyerime odaklandığım için reddetmiştim. Bundan sonra da asla bir projede yer
almam demiyorum. İlk planda müzik olacak ama güzel bir teklif olursa ve müzik kariyerimle
beraber sürdürebileceğime inanırsam değerlendirebilirim.
Sıla’nın klibinde farkedilen bir yüzdünüz. Başka çalışmalarda sizi birlikte görebilecek miyiz?
Şu an için bir çalışmamız yok. İlerleyen zamanlarda ne olur onu bilemem..
Bu albümünüzde ‘’En Kötü Günümüz Böyle Olsun’’ ile adınızdan sıkca söz ettirmeyi
başardınız. Aynı etkiyi yaratacak yeni bir parçayla klip çalışmanız olacak mı?
Albüm ilk çıktığı günlerden beri "Bazen" isimli şarkımız büyük ilgi görmüştü. Onun klibini de
prodüktörlerimden sevgili Efe Bahadır'ın yönetmenliğinde geçtiğimiz günlerde paylaştık.
Sizi siz yapan en belirgin özelliğiniz nedir?
Çok sabırlı ve inatçıyımdır. Bir de haksızlığa asla tahammül edemem.
Sette, konserde ya da stüdyoda çalışırken mutlaka olmalı dediğiniz özel bir isteğiniz oluyor
mu?
Öyle bir isteğim veya ihtiyacım yok. Sadece rahat olmam ve hissetmem yeterli.
Biraz da duygusal tarafınızı tanıyalım. En son ne için ne zaman gözyaşı döktünüz?
Bir yakınımı kaybetmiştim, o zaman..
Aşk acısı çektiniz mi? Unutamadığınız ve geçmişinize imzasını atan bir kadın oldu mu?
Aşk acısı çekmeyen sanırım yoktur :) Tabii ki çektim. Hayatıma giren kişiler her zaman benim
için özel kişilerdir. Hepsinden iyi-kötü bir iz kalmıştır.
Şuanda hayatınızı paylaştığınız şanslı bir kadın var mı?
Şu an hayatımda kimse yok.
Yakışıklı bir adam, iyi bir şarkıcı ve iyi bir oyuncusunuz. Peki iyi bir baba ya da eş olma
fikrine sıcak bakıyor musunuz?
Bunlar şu an için bana biraz uzak mevzular ama ileride Allah nasip eder baba olursam, kendi
babam gibi bir baba olabilmeyi umuyorum.
Coupon Magazine okurları için bir mesajınız va mı?
Bu röportajda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar
görüşmek dileğiyle...

