вип гост
гам само когато е необходимо, обичам по-лежерния спортно-ежедневен стил, смятам, че
той има своето особено очарование.
Вярваш ли на хората? На почитателите си?
Вярвам на всеки, който може да мине моя
тест. Е, и аз имам своите малки трикове,
преди да допусна някого близо до себе си !
Кои са хората, които са до теб винаги?
Близките и приятелите ми, те са константа в моя живот. Има и много нови творчески заредени хора, които ми дават много заряд. Един от тях е Светльо Къслев,
с когото заедно работихме по „3 Минути
до Шоу” и сега по „Другата част”. Веси Бонева също е много талантлива освен като
изпълнител и като автор, Rachel Row има
невероятна музикална мисъл. Топлината на
приятелството не признава териториални или каквите и да други граници. А музиката ни свързва. Най-добрата ми приятелка
за всички времена Борянка, с която сме ръка
за ръка повече от 20 години, сега очаква бебе
и съм много щастлива! Невероятно е!
Притесняваш ли се, когато те видят без
грим?
Не, чувствам се добре в кожата си, както казах. А ако Робърт Де Ниро може да пие кафе
сутрин в Манхатън по кецове и спортен
топ с качулка, значи и аз мога да кръстосвам
улиците съвсем свежо и естествено. Гримовете и прикачените коси в ежедневието ме
ужасяват и ме пренасят в света на ориента-

лизма. Съжалявам, че трябва да го кажа.
Чувстваш ли се уязвима, когато си влюбена?
На моменти може би да, но мисля, че преминах тази фаза. Да си влюбен е красиво. Разбира се, с времето и натрупания опит започваме да се страхуваме да не бъдем наранени,
но когато човекът си заслужава, няма защо
да си уязвим.
Как се справяш с другата част от теб –
тъмната?
Забавен въпрос, не мисля, че имам тъмна
страна. Единственото нещо, което е тъмно в моя свят, са щорите, които пускам
нощем, за да спя спокойно. В живота ми е
светло, чисто и красиво, съвсем сериозно.
По-скоро бих наранила себе си, отколкото
да нараня друг.
Кой е мъжът до Галя в настоящия момент?
Много талантлив и безкрайно готин, изпълнен с енергия млад мъж! Кара ме да се чувствам щастлива, подаряваме си свобода и се
стимулираме да бъдем най-доброто от себе
си. Харесвам го достатъчно, за да не допускам
никой друг в живота си и да пазя сърцето си
за него. Как да го кажа иначе, хромозомите ни
си пасват идеално!
Какъв спомен остана за теб КариZма?
КариZма е един от най-хубавите сънища,
по-реален от реалността и по-чувствен от
най-красивата мелодия.

Пърхане с мигли
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Миглите правят очите ни по-изразителни. Тяхната дължина, извивка и
обем в съчетание с формата на веждите правят чудеса и придават на
лицето ни неповторимост и изискан блясък. Коя от нас не е използвала чара на трепкащите си мигли, за да постигне определена цел!? Това
си е доста кокетно умение, само че за целта трябва да имаш дълги и
извити мигли. Не е трудно да го постигнеш, тъй като вече има много
професионални процедури за извиване и удължаване.
В HAIR STUDIO LADIES’ POINT ви предлагат, наред с процедурата по
удължаване и сгъстяване на миглите (косъм по косъм и на цели снопчета), така и химическо извиване на миглите, което е много ефикасно и
трайно средство. Процедурата по удължаване и сгъстяване на миглите се извършва като за основата на собствените мигли се закрепват косъм по косъм удължителите, които впоследствие се сливат
с естествените мигли на клиента. Резултатът е удивителен, като
единственото нещо, което се налага да правите, е да не използвате
водоустойчиви спирали, както и разгримирващи и почистващи продукти, които не са на водна основа. Поддръжка не се налага, но трябва да
имате предвид, че на определен период от време заедно с падането на
собствената ви мигла ще падне и удължителят, така че е необходимо
да посетите салона отново за добавяне на още косъмчета.
Ефектът при химическото извиване на миглите трае повече от месец, процедурата не е сложна и не крие никакви опасности. Всяко косъмче на клепача има живот около 90 дни, за този период ресниците
напълно се обновяват. Така без проблем можете да се подлагате през
два-три месеца на същата процедура, без да се притеснявате, че ще
си навредите. Извършването й продължава около 40-50 минути, като
се използват специални миниатюрни, еднократни ролки, дълги няколко
сантиметра и с дебелина, в зависимост от данните на клиентката и
желания от нея ефект. По-дебелите ролки създават плавна извивка и
са подходящи за дълги мигли, докато по-тънките се подходящи и за
най-късите. Завитите мигли се обработват със специален преперат –
безвреден за очите гел, който ги фиксира в желаната форма. След тази
процедура миглите нямат нужда от някаква допълнителна поддръжка,
избирате си само подходяща спирала и грим.
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