Beauty chat s... Emily Ratajkowski
Model, glumica, aktivistica, Emily Ratajkowski odbija da drugi definiraju ono što ona
jest. Utjelovljuje cool, slobodoumnu i samopouzdanu ženu. Emily je ultimativna ikona
ljepote, muza nekima od najutjecajnijih frizera. Za nju je kosa simbol snage. Snage
koju zajedno s Kérastase-om dijeli sa ženama diljem svijeta
Definirajte što danas znači biti ženom?
- Danas biti ženom znači živjeti po vlastitim pravilima, samostalno definirati svoj život
koji je samo vaš.
Kako ljepota može biti snaga?
- Ljepota može biti snaga kada ju se doživljava kao nastavak samopouzdanja i
jedinstvenosti.
Kako ljepota čini žene snažnijima?
- Samopouzdanje je ono što nas čini jedinstvenima, a ljubav prema samom sebi
pomoći će vam da budete snažniji u svemu što radite.
Koja je Vaša vizija idealne ljepote?
- Moja vizija idealne ljepote je žena koja je odana sebi.
Koje je Vaše beauty oružje?
- Volim se osjećati da ne moram brinuti o svojoj kosi – čista i blistava kosa koja uz to
ima i volumen su mi važni.
Kako Vas kosa čini snažnom?
- Kosa je izrazito ženstvena, a ja pronalazim snagu u ženstvenosti.
Kada se osjećate najljepšom?
- Kada se osjećam kao ja!
Zašto se odabrali partnerstvo s Kérastase-om? Kako se osjećate kao novo
lice branda?
- Moj frizer voli Kérastase i davno me upoznao s brandom. Ovisna sam.
Opišite kako „bad hair day“ ima utjecaja na ishod samog dana.
,- ,Bad hair days“ su najgori jer mogu prerasti u problem koji te muči cijeli dan!
Koji su ciljevi u Vašoj karijeri?

- Želim se baviti svime! Glumom, manekenstvom, dizajnom, itd.
Na što ste u svom životu najponosniji?
- Na moje predivne prijatelje i poimanje same sebe.
Koji je Vaš omiljeni Kérastase proizvod? Proizvod bez kojeg nigdje ne idete?
- Apsolutno obožavam Elixir Ultime ulje. Nanosim ga na vrhove prije stylinga, a nekad
ga nanosim na dužine prije sušenja sušilom.
Recite nam nešto o svojoj Aura Botanica rutini njege kose i što volite u ovoj
prirodnoj liniji?
- Apsolutno obožavam ovu novu prirodnu liniju u Kérastase-u. Osjećam kao da mi je
kosa potpuno čista i nahranjena, a istovremeno lagana i sjajna. Sviđa mi se što su
sastojci u ovoj liniji izabrani odgovorno što je pomoglo u stvaranju novih poslova za
žene diljem svijeta. To je ono što je meni važno. Snaga žene. Zato volim ovu liniju.
Recite nam kako se Vi i Vaša kosa osjećate pri upotrebi Elixir linije?
- Obožavam ovaj ritual. Opuštanje koje je istovremeno dekadentno. Stvarno osjećam
kao da sam sama sebe počastila dok koristim ovu liniju. Uživam u luksuznom ritualu
njege kose, miješanju dragocjenih ulja koje mogu nanijeti u svakom trenutku u danu.
To je moj luksuzni must-have proizvod za njegu kose. Elixir staklena bočica je
zadivljujuća i doslovno blista u mojoj kupaonici. Ali isto tako je nosim u svojoj torbici
kako bih svojoj kosi mogla pružati sjaj i lakoću tijekom dana. Ovo je linija koju svaka
djevojka treba koristiti kada je nešto treba „podići“. Prekrasna kosa garantirana!

