“2015 / Bu dergi sana özel olarak hazırlanmıştır.”
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Marilyn Monroe
2015 senin yılın olacak!
Yeni yıl için 3 saç modeli

Focus grup toplantımıza katılıp, fikirleri ve paylaşımlarıyla kampanyamıza değer katan meleklerimiz; Amine
Kamburoğlu, Şerife Özbilek, Gülderen Başkan, Yasemin Güller, Ayşe Lale Celepoğlu ve Seda Tan’a teşekkürlerimizle…

MUTLU YILLAR

Editör

Bu dergi tek sayılıktır
ve sana özel olarak
hazırlanmıştır.

SEN “ÖZEL”SİN…
L’Oréal’in kurucusu Eugene Schueller, 1907’de sentetik saç boyasını bularak
mucitler arasındaki yerini aldığında, kadınlar için bambaşka bir dünyanın kapıları
da aralanmıştı. Bu bir ilkti; o güne kadar bitkisel kök boyalarıyla saç renklerini
değiştirmeye çalışan kadınlar, artık diledikleri renkleri saçlarına uygulayarak
özgürleşiyor, kendilerini daha mutlu ve özel hissediyorlardı. Ve o günün kadınları
gibi bugünün kadınları da L’Oréal için özel olmaya devam ediyor. Tıpkı “Tavsiye
Melekleri” gibi…
O çok özel meleklerden biri de “sen”sin. L’Oréal Paris’in yeni saç boyası Excellence
Intense, aslında tam da hayal ettiğin gibi bir ürün; saçının sana özel olduğunu bilen
bir ürün. Excellence Intense saç boyası, %100’e kadar beyaz kapama özelliği, uzun
süre kalıcı zengin renk alternatifleri, koyu saçlarda dahi etkili sonuç vermesi ve tüm
saça eşit nüfuz etmesi, 3’lü bakım (parlak, yumuşak ve güçlü) ve saçına katacağı
yoğun ışıltısıyla…
Senin saçın da her kadının olduğu gibi rengiyle, yapısıyla farklı ve sana özel. Fakat
saç rengin ne kadar koyu olursa olsun, Intense ile her zaman yoğun ve parlak renk
sonucu alabileceksin. Saç diplerin beyaz ya da kendi rengin, uçları ise başka koyu
bir renk olabilir. Hiç önemli değil! Excellence Intense saç boyası, tüm saçına eşit
dağılacak ve her saç telin, dibinden ucuna kadar tek bir renkte buluşacak.

Paylaş ve ışıltını yansıt!
Kampanyanın başrolünde sen varsın! Biliyorsun, “iyi bir melek olmanın birinci
kuralı paylaşmak.” Sana ilettiğimiz özel kutudaki L’Oréal Paris Excellence Intense’i
saçına uyguladıktan sonra, yaşadığın bu mükemmel deneyimi paylaşmak için
sabırsızlanacaksın. Tam da bu noktada, dergimizin 14 ve 15. sayfalarındaki
önerilerimizi inceleyebilirsin. Hepsi çok hoşuna gidecek ve en etkili paylaşımları
yapman konusunda sana yardımcı olacak. Yarışmalarımıza katılmak için,
#Excellenceintense hashtag’ini takip et ki, seni ziyaret edelim. Unutma, senin
paylaşımların tüm kadınlar için çok değerli.
L’Oréal Paris Excellence Intense hazır! Eğer, “ben de hazırım” diyorsan, saçını
boyamaya başlayabilirsin. Yıkama için, saatini 40 dakikaya kurmayı unutma sakın! Bu
süre boyunca dergimizin keyfini, 40 dakika sonra ise yoğun ışıltınla saçının keyfini
çıkarıyor olacaksın…
Işıltılı bir yıl dileğiyle…
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Magazin

Sİnema dünyasının
unutulmaz saçları
Beyaz perdeye damgasını vuran filmler ve oyuncuları
unutulmayan sahneleriyle aklımıza kazınırken, detaylar da
gözümüzden kaçmıyor. Hatta o detaylar bir moda akımına bile
dönüşebiliyor. Film yıldızları ve onların unutulmayan saçları gibi…
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Pulp Fiction ve
Uma Thurman

KISA SAÇ
MODA İKONU

Yedi dalda Oscar alan
ve kült filmler arasına
giren Pulp Fiction,
başrol oyuncusu Uma
Thurman saç modeliyle
de gönüllerde halen
hükmünü sürdürüyor.

Ghost ve Demi Moore

Gilda ve
Rita Hayworth
Sinemanın unutulmaz
yıldızlarından “Gilda”
karakterini canlandıran
Rita Hayworth, göz
alan dalgalı saçlarıyla
harikulade bir görünüme
sahip.

10 ve
Bo Derek
Bo Derek, 10
filmindeki
boncuklarla süslü
muazzam örgülü
saçlarıyla Retro
ruhunun trendi
olmuştu…

Tenenbaums Ailesi
ve Gwyneth Paltrow
Filmde ailenin
şirin kızı Margot
Tenenbaum’un saçları,
hem moda hem de
sinema tarihinde hiç
eskimeyen bir model.
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Marie Antoinette ve
Kirsten Dunst
Iris Apfel aksesuarları
ile ışıldayan
Marie Antoinette
saçları, ihtişamı ile
unutulmayanlardan…

Ghost filminin hüzünlü
kadını Demi Moore’un sade,
erkek modeli saçı nedeniyle
zamanında birçok kadın kuaföre
akın etmişti.

Rosemary’nin Bebeği
ve Mia Farrow

Amelie ve
Audrey Tautou
Birçok kadının kendini bulduğu filmin Amelia karakteri ve
saçları oldukça ilgi görmüştü. Öyle ki saç modasında “Amelie
saçı” akımı halen devam ediyor.

1968 yılında vizyona giren
ve zamana damgasını
vuran korku filminde Mia
Farrow’un ikonik saçları, “pixie
kesim” adı ile ölümsüzleşen
modellerden.
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Test

Hangi̇ rengi̇n
kadınısın?
Şu andaki saç rengin
ve boyamak için
kullanacağın renk seni
ne kadar yansıtıyor?
Hadi küçük bir test
yapalım ve bakalım
hangi rengin kadını
çıkacaksın?

Maldivlere kimle gitmek istersin?
A Sevgilimle
B Ailemle
C Yalnız, orada kimle tanışacağımı kim bilebilir?
Arkadaşının sana aldığı ve hevesle
başladığın 1000 parçalık hediye puzzle’ı
yapmak umduğundan uzun sürdü. Ne
yaparsın?
A Sıkılmışımdır ve hemen bırakırım.
B Hiç başlamam, o sabır yok bende!
C Bir süre ara verir, sonra yine devam ederim.

Ne sıklıkla makyaj yaparsın?
A Gün içinde birkaç kere
B Arada bir
C Her gün
En sık hangi renk ojeyi kullanırsın?
A Kırmızı
B Beyaz, krem tonları
C Siyah ve kahve tonları
Güneş kremini ne sıklıkla kullanırsın?
A Yazları sık sık kullanırım
B Sadece güneşlenirken
C Yaz, kış güneşe çıkarken mutlaka...
Hafta sonu hava kapalı. Bir programın yok
ve arkadaşın seni bir sergiye çağırıyor.
Cevabın ne olur?
A Benim başka bir önerim var.
B Hemen hazırlanıp geliyorum.
C Gelsem mi acaba bilemedim…
#Excellenceintense

İşinle ilgili bir konuda yetkin olmayan bir
kişi sana karışırsa tepkin ne olur?
A Bu durumdan hiç hoşlanmam.
B Dikkatli davranıp anlayışlı olurum.
C Canım sıkılır ama bu uzun sürmez.

Cevaplarını işaretledin mi? Evet diyorsan, artık en çok tercih
ettiğin şıkkın ne anlama geldiğini okuyabilirsin…

A
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Bir alışveriş merkezinde mağazalara
bakınıyorsun. İleride bir etkinlik ve kalabalık
var. Merak edip gider misin?
A Hiç ilgilenmem.
B Enerjimi oraya harcayamam.
in
dir
im
C Sırf merakımdan ne olduğuna bakarım.

Cevaplarında A şıkkını daha
çok işaretlediysen “sarı”
rengin kadınısın. Yaratıcı ve
kabiliyetlisin ama bir o kadar
da çabuk sıkılıyorsun her
şeyden. Değişiklik yapmak
senin ruhunda var. Eğer saç
rengin sarı ve tonlarında
değilse, değişikliğin tam
zamanı! Saçın şu anda
koyu olsa bile, L’Oréal
Paris Excellence Intense’in
“Zengin Sıcak Sarı” tonu etkili
sonucuyla seni fazlasıyla
mutlu edecek. Üstelik saçının
dibinden uçlarına kadar eşit
ve aynı renkte dağılarak…

B
Eğer ben daha çok B şıkkını
işaretledim diyorsan siyah ve
kahve tonlarının kadınısın.
Evini, evde olmayı çok
seviyorsun. Sanat sevgin
oldukça yüksek. Biraz
sabırsızsın ve alıştıklarından
kolayca vazgeçemiyorsun.
Fakat alıştığın saça çok yakın
tonlar sadece L’Oréal Paris
Excellence Intense’te var.
Üstelik çok zengin; 3 farklı
kahve tonu, 1 tarçın bakır,
1 bakır, 1 sıcak kestane ve
1 yoğun siyah…

C
Test sonunda C şıkkını
daha fazla işaretlediysen
kızıl renginin ve tonlarının
kadınısın. Şüpheci bir yapın
var ve bazı konularda
kararsız kalabiliyorsun.
Fakat inanılmaz bir enerjiye
sahipsin. Sosyalsin ve
girdiğin ortamlarda neşe
kaynağısın. Eh, biraz da
meraklısın. Eğer Excellence
Intense’in renklerini de
merak ediyorsan hemen
denemelisin. Çünkü L’Oréal
Paris, Excellence Intense ile
senin için 2 farklı kızıl tonu
hazırladı: Yoğun Kızıl ve
Yoğun Mor Kızıl…

Önemli not

Eğer iki farklı şıkkı aynı sayıda işaretlediysen, neredeyse her rengin kadınısın. Çok şanslısın; çünkü unutma
ki, L’Oréal Paris Excellence Intense 10 farklı renk ve ton seçeneği sunuyor!
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Yenilik

YOĞUN IŞILTILI
ZENGİN RENKLER

Koyu
da
saçlar
ark
bile f
renk
edilir u
c
sonu

Birbirinden ışıltılı ve trend renk
seçenekleriyle sezonun öne çıkan yeni
saç boyası L’Oréal Paris Excellence
Intense; tüm saça eşit dağılarak her saç
telini, dibinden ucuna kadar aynı renkle
eşit olarak kapatıyor…

YEN i
YOĞUN IŞILTI FORMÜLÜ
■ KOYU SAÇLARDA BİLE FARKEDİLEN, UZUN SÜRE KALICI, 		
PARLAK RENKLER
■ EŞsİz ÜÇLÜ bakım İLE YUMUŞAK VE GÜÇLÜ SAÇLAR
■ %100’E KADAR BEYAZ KAPAMA

Trendlere yön veren L’Oréal Paris’in, renk
uzmanları tarafından tasarlanan yeni
L’Oréal Paris Excellence Intense krem saç
boyası; birbirinden zengin ve ışıltılı renk
seçenekleriyle kökten uca yoğun ve kalıcı
sonuçlar sunuyor.
Türk kadınlarının genel saç yapısına uygun
olması ve içeriğindeki yoğun ışıltılı formülüyle
koyu saçlarda bile fark edilebilir renk değişimi
sunan L’Oréal Paris Excellence Intense; yüzde
yüze kadar beyaz kapama özelliği ve Pro-
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EŞSİZ RENK
TEKNOLOJİSİ

+

3’LÜ BAKIM

Keratin, Seramid, Kolajen içeren eşsiz üçlü
bakımı ile parlak, bakımlı ve göz alıcı renklere
sahip saçlara kavuşturuyor.
Saç boyasından sadece renk değil daha
fazlasını isteyenlerin tercihi olan L’Oréal
Paris Excellence Intense serisi, 7.43 Tarçın
Bakırı, 6.32 Karamel Kahve, 8.34 Sıcak Zengin
Sarı ve daha birçok renk seçeneği ile sezon
trendlerini belirleyecek ve herkesi Excellence
Intense saç boyalarının yoğun ışıltılı zengin
renklerini keşfetmeye davet edecek.

7.43
TARÇIN BAKIR

6.13
MOCHA KAHVE

6.32
KARAMEL KAHVE

5.52
SICAK KESTANE

5.45
BAKIR KAHVE

6.66
YOĞUN KIZIL

5.3
SICAK ÇİKOLATA

8.34
ZENGİN SICAK SARI

4.26
YOĞUN MOR KIZIL

1.1
YOĞUN SİYAH
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Nasıl paylaşacaksın?

Paylaş ve
ışıltını yansıt!
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Profil fotoğrafınla
ışıl ışıl olacaksın
Profil fotoğrafını yenilemenin tam
zamanı! Saçını boyadığın güne
özel bir profil fotoğrafı planla.
Dergimizden de ilham alabilirsin...
Unutulmaz film karakterlerinin
saçlarından ya da 2015’in en
trend saç modellerinden birini
seçebilirsin. Profil fotoğrafınla
birlikte L’Oréal Paris Excellence
Intense’in 3 temel özelliğinden
bahsetmeyi unutma:
• Yoğun ışıltılı zengin renkler
• 3’lü koruma (parlak, yumuşak
ve güçlü saçlar)
• Koyu renk saçlarda etkili sonuç

Bugün saçların yeni ve ışıltılı bir görünüme
kavuşuyor! Yeni yılda daha güzel görünmek, daha iyi
hissetmek için sana özel öneriler hazırladık.

Yepyeni görünümünü “öncesi-sonrası”
fotoğraflarıyla paylaş!
Saçını boyamadan
önce selfie’ni çek
ve saçını boyadıktan
sonra yeni halinle
bir kez daha poz
ver. Facebook’ta
ve Instagram’da
“öncesi” ve “sonrası” başlıklarıyla bu iki fotoğrafı paylaş.
Bakalım, kimler ne yorum yapacak yeni görüntün
için? Gelen yorumları kampanya sayfamızdan bizimle
paylaşmayı unutma.
Öncesi

Sonrası

İndirim kuponlarını sevdiklerine hediye et
Sana ve dostlarına özel olarak
indirim kuponları hazırladık. Saç
rengini değiştirmek isteyen 6 arkadaşına bu
kuponlardan hediye ederken, sosyal medya üzerinden
#Excellenceintense ile onların paylaşımlarını da takip
edeceğimizi söyleyebilirsin. L’Oreal Excellence Intense
deneyimleriyle, onlar da tüm Tavsiye Melekleri gibi
ışıltılarını herkese gösterebilirler.
Kuponları Watsons mağazalarında kullanabileceklerini
belirtmeyi unutmamalısın. Her bir kuponla, 19.90 TL’lik
bir ürün 9.90 TL’ye alınabilecek…
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İş arkadaşlarını unutma!
İşyerinde sendeki değişikliği fark
edecek arkadaşlarına saç boyama
deneyimini anlat. Yeni ve canlı
renklerimizden, hatta Intense’in
tüm saça aynı renkle mükemmel
dağıldığından da bahsedeceğini
düşünüyoruz... Kupon alan
arkadaşlarından saçlarını boyadıktan
sonra deneyimlerini mutlaka
#Excellenceintense hashtagimizle
sosyal medyada paylaşmalarını rica
et. Ve eğer halen bir Tavsiye Meleği
değillerse, onlara senin de dahil
olduğun bu eğlenceli dünyanın
kapılarını aç.

Tavsiye Kanalı’nı ziyaret et
www.tavsiyekanali.com sitesini
ziyaret edip, kampanya sayfasına
yorumlarınızı bırakabilir, sosyal
medyada kampanya hakkındaki
gelişmeleri ve yarışmaların takvimini
takip edebilirsiniz.

Işıltılı bir gün için ışıltılı bir albüm...
Hepimiz saçımızı boyadığımız gün kendimizi daha iyi,
daha güzel hissediyoruz. Hadi saçını boyadığın günü
fotoğraflarla daha da özel hale getir... Saç boyanın
kutusunu ve dergini birlikte fotoğrafla... Saçını
boyarken, boyadıktan sonra dergini okurken, saçlarını
henüz yıkamışken fotoğraflarını çek... Bir yandan da
akşam için bir organizasyon planla... İster eşinle baş
başa ister dostlarınla...
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Gardırobundan favori parçalarını seçip giy, hafif bir
makyaj yap ve elbette saçını özenle tara, fönle... Her
bir aşamada eğlenceli fotoğraflar çek. Hazırlandıktan
sonra kendine aynada son bir bakış at... Şimdi
organizasyonuna katılma zamanı. Gece boyunca
fotoğraf çekmeye devam et. Ve işte mini albümün
hazır! Minik notlarla bütün bir günü Facebook’ta ya
da varsa blogunda takipçilerinle paylaş. Herkesin çok
ilgisini çekeceğine emin olabilirsin.

“Senin derginden”
sayfalar
Sana özel hazırladığımız dergiden,
beğendiğin sayfaların fotoğrafını
çekip sosyal medyada paylaş.
Unutmadan! Saçını boyamak isteyen
arkadaşlarına dergi gönderebilirsin.
40 dakika boyunca inanılmaz keyif
alacaklar.
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Portre

MARILYN MONROE
Kumraldan platin sarıya kısa ve hüzünlü bir hayatın başrolünde…

20. yüzyıla ışıltısıyla damgasını
vuran, asla unutulmayacak bir
yıldız. The Seven Year Itch
(Yaz Bekârı) filminin platin
saçlı, uçuş uçuş beyaz elbiseli
meleği Marilyn Monroe…

Sahnede ya da film setlerinde hayattan
intikam alırcasına gülümseyen bir kadın vardı.
Öyle ki gülümsemesi dudaklarına, endamı ve
seksapeli vücuduna doğuştan işlenmiş gibiydi
adeta… Ellili yılların pop ikonu, sahne ışıkları
altında devleşiyor, ışıltısıyla herkesi ve her
şeyi arkasında bırakıyordu. Tıpkı The Seven
Year Itch (Yaz Bekârı) filminde uçuşan beyaz
eteklerinin ardına aldığı rüzgar gibi...
Marilyn ismiyle tarihe adına yazdıran o
unutulmaz kadın önce Norma Jeane
Mortenson olarak dünyaya gelmişti. Los
Angeles Devlet Hastanesi’nde doğmuş ve
dünyaya gözünü açtığından beri mutlu ve
normal bir hayat yaşamamıştı aslında. Hayatın
yalan olduğu ama değişebileceği inancıyla
herkes gibi normal bir hayat düşlemişti. Ama
ummadığı şöhret, bilinmeyen yüzüyle tarumar
etmişti hayallerini…

VE İLK ROL…
Her gün mankenlik ajanslarını, yapım
şirketlerini dolaşan ve şansını zorlayan Norma,
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kötü bir dönemden geçiyordu. Ancak bir
mankenlik ajansından iş alması, uyandığı yabancı
yataklardan, sürüklendiği bu zor hayattan
çıkacak olmasının ilk sinyallerini vermişti. Üstüne
bir de 20th Century şirketinin sahibi yapımcı
Bill Murray ile tanışması hayatının akışını tam da
istediği gibi değiştirecekti.
Bill ona ilk rolünü teklif etmişti. Norma, ulaşmak
istediği yere az bir yolu kaldığının farkındaydı.
Yıllar sonra kendisiyle ilgili şöyle demişti: “İyi
biriyim ama melek değilim. Günaha girdiğim
olur ama şeytan değilim. Ben yalnızca sevecek
birilerini arayan küçük bir kızım.”

MARILYN OLMAK…
Işıl ışıl parlayan fakat oradan oraya fırlatılmaktan
yorgun taşı işleyen, işleyip paha biçilmez bir
mücevhere dönüştüren maden ustası Bill
Murrey idi. İlk filminin çekimlerinin ardından
Bill’in ofisinde bir şeyler içerlerken Norma, belki
de o gün, milyonların konuşacağı bir hayat
yaşayacağını hissetmişti. Bill o gün Norma’ya
bundan sonra yapması gerekenleri anlattı
ve karşısına geçip ona Marilyn Monroe diye
seslendi. Bu ismin kariyeri için çok daha etkili
olacağını söyledi. Norma elindeki kadehi masaya
bıraktı ve pencereden dışarı bakıp onu yıldızlara
taşıyacak yeni adını tekrarladı. Marilyn Monroe…

PLATİN SARISI SAÇLARLA YENİ BİR HAYAT!
Marilyn Monroe henüz küçük kız Norma iken, aynanın karşısına
geçti. Uzun, hafif dalgalı ve kendi halinde boynundan aşağıya
uzanan saçlarını, son bir bakışın ardından kesti. Platin sarısına
boyadığı kısa saçlarıyla artık bambaşka bir kadın olmuştu ve
sokağa çıktığında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına
emindi. Olmadı da… Saçının yeni kısa modeli ve ışıldayan platin
sarısı rengi, şöhretin kapısına yaklaştırmıştı ünlü yıldızı. O kapı
20th Century şirketinin sahibi yapımcı Bill Murray idi.
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Yeni yıl
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aşla...
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Bugün saçların yeni ve ışıltılı bir görünüme kavuşuyor…
Unutma, ışıltını koruman için yıl boyunca seninleyiz. Yeni
yılda daha güzel görünmek, daha iyi hissetmek için sana özel
önerilerimize kulak ver.

1

2015’e yepyeni bir saç
kesimiyle merhaba de!
Yeni yıla damgasını vuracak saç kesimlerine
göz at.

2

3

SANA
YAKIŞANI
BULMAK İÇİN
ARAŞTIR!

Işıltını yansıtacak daha fazla saç modelleri ve
önerileri için www.modasaclarinda.com’ u
ziyaret et!

4

Işıldayan saçların için
pırıltılı tokalar tak

Bu yıl saçına takacağın tokalarla da sükse yapacaksın.
Toka kutunu yeni modellerle zenginleştirmek için
küçük bir alışverişe ne dersin? İşte sana 2015 için
küçük birkaç öneri…

Trendi saçlarında
yakala

Saçını kestirmeye kıyamayacak mısın? O
zaman belki en moda saç modellerinden
birini yeni yıl akşamı için denersin. Bu
yılın saç modasının trendi ise rahat,
doğal ve dalgalı saçlar…

5

Saç rengine uygun yeni
makyaj malzemeleri al

Makyajın için bu yılın modası doğal tonlar…
Sen de saçının ve teninin rengine göre
malzemelerini seç ve doğallığı yakala.

İpucu: Yuvarlak hatlı bir yüze
sahipsen ensesi ve yanları kısa
modelleri tercih et. Bu seni daha
enerjik bir görünüme kavuşturacak.
Yüzün daha köşeli bir yapıya sahipse
küt kesimlerin net görünümü daha
da güçlendireceğini unutma. Yüzü
çerçeve içine alan katlı modelleri
tercih et.
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#Excellenceintense

•

Koyu renk saçlarınla; ten rengi ve pembe
tonlarında bir ruj seçebilirsin.

•

Kızıl saçlarının rengini daha da ortaya
çıkaracak kahve tonlarında bir ruj
muhteşem bir seçim olacak.

•

Sarı saçların için bordo tonları, kahverengi
ya da pembe bir ruj tercih et. Bu renkler
son derece seksi bir görünüm elde etmeni
sağlayacak.

•

Rujuna uygun bir renkte oje almayı da
unutma!

2015’te bir günü
sadece ama sadece
kendine ayır…

Bugün yine bir sonraki saç boyama
günün olabilir… İşte önerilerimiz:
✻ Güne erken başla.
✻ Spotify.com’a gir ve kendine şarkı
listesi hazırla.
✻ Bir büyük şişe detoks çayı yap. (1 litre
suya 2 çorba kaşığı Yeşil Çay, 1 adet
taze sıkılmış limon suyu, 1 tatlı kaşığı
Mate Çayı, 3 tane karanfil, 3 tane
karabiber, 1 adet yeşil elma, 1 adet
kabuk tarçın ilave ederek 2-3 dakika
kaynat ve 5-10 dakika demlemeye
bırak)
✻ Eşofmanlarını giy, dışarı çık ve yarım
saatlik bir yürüyüşle temiz havanın
tadını çıkar.
✻ Saçlarını boya (L’oréal Excellence
Intense’in saç teline uygun ışıltılı
renklerinden birini dene).
✻ Beklerken arka fonda en sevdiğin
müzikler çalsın ve Loreal’in cildine
uygun yüz maskelerinden birini sür.
✻ Işıltılı saçlarına önerdiğimiz
modellerden birini ver (bakınız
2 numara).
✻ Sevdiğin bir arkadaşınla buluş, kahve
iç, kendin için küçük de olsa yeni bir
şey satın al.
✻ Sinemaya, tiyatroya, konsere git.
Hayata karış. Unutma bugün senin
günün.
✻ Uyumadan önce kendine ayırdığın
güzel güne dair fotoğrafını
Facebook’tan sevdiğin herkesle paylaş
ve onlar için bir mesaj yayınla.
✻ Rahat bir uyku çek…
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Trend

Dünden bugüne

YILDIZLARIN RENGİ
1

2

3

Onlar hep göz önündeydiler ve farklı saç renkleriyle karşımıza
çıktılar... Gelin kısa bir tur yapalım ve beyaz perdenin ünlü
yıldızlarını farklı saç renkleriyle tekrar hatırlayalım.

4

Nicole Kidman

5

6

7

8

Yenİ yıl İÇİn 3 saç modelİ!

Julia Roberts

Yeni yılın trend
saç modelleriyle
her anın özel
olsun. Tıpkı
senin gibi…
Madonna
1

1

2

2

3

3

4

4

5

Jennifer Lopez
6
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#Excellenceintense

7

8

9

10
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Çünkü biz buna değeriz.

Bulmaca
#Excellenceintense
Ardahan'n bir
ilçesi

Romatizma
ağrs

İlgi eki

Hububat
ambar

Tapnak,
ibadethane

Ankara'nn bir
ilçesi

Bir tahl
ölçeği

Muş'un bir
ilçesi

Yavru, çocuk

Sodyum'un
simgesi

Bir iskambil
oyunu

Eski bir Msr
tanrs

Kta
İsim

2

Kan kanseri

Karşk renkli

Ulaştrma

Bir renk

Adana'nn bir
ilçesi

Hatrlamak

6
Taşkn su

Şarap, içki

Ankara (ksa)

Bağml halk

Anlaml işaret

Yolcu evi

Açkgöz

Küçük bir
zurna türü

Yalova'nn bir
ilçesi

Yurdumuzda
bir nehir

Kromozom
fazlalğ
Anma,
hatrlama

Devletçilik
Çorum'un bir
ilçesi

4

Şeffaf

3

Fas'n plakas

Düzen, hile

Favori

İtalya'da bir
nehir

Tanr

Ticaret eşyas

Beyaz

Rutenyum'un
simgesi

Akc, sv

Altn'n
simgesi

Büyükbaş
hayvan
barnağ
Bir mürekkep
balğ türü

Sarkmak

Çin para
birimi

Kiloamper
(ksa)

Akarsu yatağ

Santimetre
(ksa)

Devlet
büyükleri

İncinmek,
krlmak

Tibet öküzü

Tabaklanmş
ceylan derisi

Bir bulunma
hali eki

Bir ac ünlemi

Kadmiyum'un
simgesi

Akl

Yrtc bir
hayvan

Rutubet

Yürek
Köpek

1

Gelincik

Bir nota

Eşkenar
dörtgen

"...Thurman"
(aktris)

Nesnel,
objektif

Bulut

5

Çokbilmiş

Kuzu sesi

Limited (ksa)

Yanlşlk

Müslüman din
adam

Gelecek

Yeterli

Bölüm

Gün, gündüz

Başçoban

Asmalk

Fizikte direnç
birimi

Mert olmayan

"... Derek"
(aktris)

İsviçre nehiri

Rodyum'un
simgesi

Bir nota
Mahkeme
sonuç belgesi

Elma, armut
kurusu

Tümör
Bir binek
hayvan

Zehir, sem

Demans

7

Anahtar Sözcük
1

2

3

4

5

6

7

