12 trucuri de ultim moment
care
vă
vor
salva
întotdeauna!
Ultimul
e
absolut GENIAL!
După cum toată lumea știe, cele mai neplăcute surprize se
întâmplă într-un moment în care întârziem undeva. De exemplu,
vă grăbiți să vă întâlniți cu cineva, dar se rupe fermoarul
blugilor. Sau pe bluza albă este o pată de machiaj. Neplăcut,
nu?
Aveți în continuare 12 trucuri care vă ajută să faceți față
unor astfel de surprize, pentru a fi întotdeauna pregătiți.
1. Pentru a desena rapid codițe de tuș simple, aplicați
eyeliner lichid pe cele două vârfuri ale unei agrafe pentru
păr, apoi apăsați ușor agrafa de portiunea exactă în care
doriți să aveți codița eyelinerului. O umpleți apoi și
continuați cu creionul pe pleoapă atât cât doriți
dumneavoastră.

2. Pentru a vă face șuvițe colorate în păr fără să folosiți
vopsea, puteți folosi fard de pleoape. Nu este nociv și
dispare cu ușurință la spălare.

3. Puteți scăpa de praful de pe fotografii cu ajutorul pâinii.
Spre deosebire de un burete, nu va deteriora poza și va păstra
vopseaua.

4. Puteți repara fermoarul blugilor în 7 minute. Pur și simplu

tăiați o bucată mică de la bază, introduceți un glisor acolo
și fixați cu fir.

5. Pentru a găsi mărimea dumneavoastră de blugi fără a îi
îmbrăca, verificați lățimea taliei blugilor cu antebrațul
dumneavoastră.

6. Pentru a împinge șiretul prin găurile pantofilor fără
cablul de plastic, folosește puțină bandă adezivă.

7. Pentru a desface un plasture fără a smulge firele de păr și
fără să lase urme, folosiți uscătorul de păr.

8. Pentru a vă îmbrăca atunci când sunteți machiată, fără să
lăsați urme de machiaj pe bluză, vă puteți folosi de o pungă
pe care să o introduceți pe cap în momentul în care vă
îmbrăcați.

9. Un pulover vechi și întins poate fi ușor transformat într-o
rochie elegantă. Puneți-vă umerii în gâtul puloverului. Luați
mânecile, treceți-le pe la spate lor și fixați-le în față cu
câteva cusături.

10. O altă modalitate de a alege dimensiunea potrivită a
blugilor: luați marginea centurii și răsuciți-o în jurul
gâtului. Dacă se încheie cu ușurință cu capetele la spate,
este dimensiunea perfectă.

11. Vă puteți netezi hainele cu ușurință fără fierul de
călcat, cu ajutorul uscătorului de păr.

12. Există o modalitate prin care puteți elimina gaura din
haine în doar câteva minute. Cu ajutorul unei pânze de
păianjen găsită în magazinele de cusut, și puneți-o în gaura
respectivă.
Acoperiți cu o bucată de material, umeziți și apoi neteziți cu
fierul de călcat locul respective.
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