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Која е тајната на изгледот 
на Каролина Гочева?

Каролина: Искрено, немам некои посебни 
тајни освен секојдневна хидратација на 
лицето и задолжително темелно чистење 
навечер пред спиење. Освен за јавни 
настапи, не сум голем љубител на тешка 
шминка, но признавам дека не излегувам од 
дома без малку пудра, маскара и кармин 
или сјај за усни. Одвреме навреме сакам и 
сама да експериментирам со шминката 
и веЪе добивам пофалби и од мојот 
стилист дека добро сум ги совладала некои 
од тајните и вештините при нанесување 
„мејкап“. 

Мегапопуларната пејачка 
Каролина Гочева,  почнувајЪи од 
Кампања 16 2015, па сè до крајот 
на 2016,  Ъе биде заштитно  лице 
на линијата за шминка Luxe.  
Елегантна,  префинета и секогаш 
во полн сјај,  не е ни чудо што 
токму КаролинаќЪе ги претставува 
најлуксузните премиум производи 
на AVON.

Нашиот најлуксузен бренд на  производи 
за шминкање Luxe е обновен со неколку 
нови производи. Линијата е освежена со 
нова маскара со зацврстувачки серум и нов 
луксузен кармин за брилијантен сјај, а некои 
од производите се во комплетно нови, 
компактни пакувања. 

А, што вели Каролина  
за линијата Luxe?
„На подарок добив палета од шминките 
Luxe уште пред да ја започнам 
соработката со AVON и навистина се 
одушевив од квалитетот и трајноста 
на боите, па станаа неизоставен дел од 
мојот „мејкап“ ритуал. Особено ми се 
допаЬаат песочните нијанси кои најмногу 
ги користам кога сама се шминкам и 
тврдам дека овие палети стојат рамо 
до рамо со брендовите за професионална 
шминка.“

Сигурно сте се запрашале која 
е тајната на беспрекорниот 
изглед на Каролина Гочева. 
Како ја негува својата кожа, 
каква шминка користи, кои се 
нејзините секојдневни ритуали, 
на што се должи нејзиниот 
совршен, блескав изглед и 
многу повеЪе! Откриј што се 
крие зад нејзината убавина!

Маскара за гламурозни 
трепки Luxe
Со ексклузивен зацврстувачки серум 
кој спречува паЬање на трепките

Каролина: „Маскарата за мене е 
неизбежна, особено за вечерни прилики. 
Моите природни трепки не се многу 
густи, но ефектот кој го дава оваа 
маскара е навистина неверојатен.“

„За крај, би сакала да потенцирам 
дека најважното нешто со кое ме 
освои шминката Luxe е нејзината 
трајност, а истовремено е многу лесна 
и без проблем можам да ја носам во 
текот на целиот ден. Се уверив зошто 
скапоцените состојки кои ги содржи оваа 
линија не се случајни и како навистина 
придонесуваат за беспрекорен, луксузен  
   и професионален мејкап.“

Камена пудра Luxe
За бестежинска, хидрантна и луксузно
беспрекорна шминка

Каролина: „Признавам, никогаш не 
сум била љубител на камена пудра, 
иако сум свесна дека понекогаш е 
неопходна, особено при телевизиски 
појавувања. Но, по искуството со 
пудрата од линијата на Luxe, сите 
предрасуди ми паднаа во вода. Конечно 
пронајдов лесна пудра која го дава 
посакуваниот мат финиш, а притоа 
не ја чувствуваш тешко на лицето.“

Кармин за брилијантен сјај 
Luxe
Со бисери кои ја рефлектираат 
светлината за блескава боја и сјај

Каролина: „Карминот и сјајот за 
усни се моите најомилени парчиња 
од шминката и дури и да не нанесам 
никаква друга шминка, што преку ден и 
често се случува, задолжително имам 
кармин или сјај за усни. Во новиот 
кармин за брилијантен сјај на Luxe го 
пронајдов совршениот спој за мене 
бидејЪи истовреме ми овозможува и 
полна боја, но и неверојатен сјај.“
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