
look of loveddRuhák, kiegészítők & beauty menyasszonyoknak

A NAP szépe

A csodálatosan felújított modern és 
klasszikus Corinthia Hotel Budapest 
adott helyszínt a fotózásnak, melynek 
elegáns környezete kiválóan alkalmas az 
esküvő megrendezésére is. A lélegzetelállító 
sorozat képeit az Erzsébet Laufer Photography 
készítette, aki az egyik legnépszerűbb glamour fotós 
Magyarországon. A menyasszonyi ruhát, melyet Eleni 
visel, a Zhoja Budapest tervezői álmodtak meg, ahol egyedi 
tervezésű alkalmi ruhák kelnek életre. A sellő
szabású ruha tökéletesen kiemeli Eleni alakját és azoknak 
a menyasszonyoknak ajánljuk, akik „homokóra” alakkal 
rendelkeznek.A ruha különlegessége a francia gyöngyös 
csipke, mely nude alapra került, ezzel kiemelve 
a csipke mintázatát.A szoknya anyaga elasztikus 
selyem duchesseből készült, mely kényelmes 
viseletet biztosít.A fejdísz tökéletesen kiegészíti 
aruhát, melyet Virág Anna kalapkészítő 
álmodott meg.

Influencer, tradícionális álmokkal



HABÁR BALOGH ELENI MÉG NAGYON FIATAL, MÁR HOSSZÚ ÉVEK 
ÓTA BETEKINTÉST NYERHETÜNK MINDENNAPJAIBA AZ ELSŐ SZÁMÚ 
FOTÓMEGOSZTÓ OLDALON, AZ INSTAGRAMON. RENDKÍVÜL SUGÁRZÓ 

EGYÉNISÉG, MINDEN KÉPÉBŐL ÁRAD AZ ÉLETVIDÁMSÁG. A ZHOJA COUTURE 

EC: Téged elsősorban az Instagram közösségi oldalról 
ismerhet a közönség, mint lifestyle blogger és divatmo-
dell. Hogyan vágtál bele ebbe a szakmába? Vannak konk-
rét irányelveid a képeid publikálása során? 
B.E.: Szinte már családi hagyománynak mondható a szak-
mabeliség, hiszen édesanyám modellként dolgozott fiata-
labb korában. Mivel gyermekkoromba bepillantást nyerhet-
tem a modellek csillogó életébe, már akkor nagy álmom 
volt, hogy a nyomdokaiba léphessek. Így nem volt meglepő, 
mikor az első szavaim közt a „lúzs” is szerepelt. Ahogy az 
első lépéseket megtettem, rögtön anya magassarkúi között 
találtak rám, így az irányt a karrierem felé már akkor, tudat 
alatt meghatároztam.
Bár lifestyle bloggernek nem mondanám magam, de igen, 
vannak konkrét irányelveim, mégpedig az egyik legfontosabb 
a természetesség, amiben nem adok alább, hiszen ezeken a 
képeken is szeretnék hű maradni önmagamhoz.
 
EC: Most állsz az érettségi időszaka előtt. A tanulmánya-
idat folytatva szívesen helyezkednél el a média területén, 
hogy más platformokon is megmutasd magad? 
B.E.: Bár még nincs konkrét elképzelésem, hogy merre 
tanulnék tovább, a céljaim közt mindenképpen szerepel a 
média világa. Szívesen kipróbálnám magam más területe-
ken, igazán nem feszengek a kamerák kereszttüzében, 
csodálatos dolog, mikor egy stábbal együtt dolgozhatunk. 
Ehhez nagyban hozzájárult, hogy az Instagramon önállóan 
kezdtem nyitogatni a szárnyaim. Sikerült kitapasztalni, milyen 
az egyéni stílusom, milyen közegben érzem otthonosan 
magam.

EC: Az esküvő minden nő életében egy várva várt ese-
mény, egy következő lépés a felnőtté váláshoz. Számodra 
mit jelent és milyen érzés volt ilyen fiatalon esküvői 
ruhában a kamerák előtt állni? 
B.E.: Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy a Zhoja 
Couture Esküvői Szalon felkért, én viseljem a legújabb kol-
lekció darabjait. Felelősségteljesen kellett helytállnom, igye-

keztem magamból a maximumot kihozni. Káprázatos mese-
világot teremtettek körém, amelyben valódi hercegnőnek 
érezhettem magam, különleges és megismételhetetlen 
élmény volt számomra. A csapat minden tagja profi munkát 
végzett, a hangulat is fantasztikus volt. Minden percét élvez-
tem, olykor kissé meg is hatódtam.

EC: Természetesen megannyi körülmény befolyásolja, 
hogy kinek mikor jön el a nagy nap az életében. El tud-
nád képzelni, hogy ilyen fiatalon az oltár elé állj?  
B.E.: Úgy gondolom, nem köthető korhoz az esküvő. Ami 
igazán fontos az az, hogy a kapcsolat, amelyben élünk, har-
monikus és kiegyensúlyozott legyen. Számomra lényeges, 
hogy a párommal közös legyen az értékrendünk és a jövőt 
illetően, mindkét részről azonos célokat tűzzünk ki. Ha 
hosszú távon tervezünk együtt, akkor nem kérdés a boldo-
gító igen kimondása. Ehhez csak meg kell találnunk a „Nagy 
Ő”-t.  

EC: Említetted, hogy egészen kiforrott elképzeléseid 
vannak a saját esküvőddel kapcsolatban. Megosztod 
velünk, hogy milyennek álmodtad meg?  
B.E.: Bizony, már régóta pontosan tudom, hogy milyen 
lenne számomra az álomesküvő. A ruhámat is sokszor 
képzelem magam elé, minden apró részletét, tetőtől talpig 
megterveztem. Már kislánykorom óta dédelgetem, ezért 
maradjon ez az én titkom. Annyit viszont elárulhatok, hogy 
romantikus hangulatú, tengerparti esküvőt szeretnék, a 
násznép létszámán azonban még nem gondolkoztam.

EC: Csak úgy ragyogsz a kamerák előtt. Vannak bevált 
szépségápolási tippeid, amelyet ajánlanál a menyasszo-
nyoknak, hogy olyan szépek legyenek, mint te? 
B.E.: Köszönöm az elismerő szavakat. „Titkos recepttel” 
sajnos nem szolgálhatok, valószínűleg az életigenlés és a 
boldogság ül ki az arcomra. Sokan alapvető dolgokra nem 
figyelnek, pedig apróságokon múlik, amelyeket ha életvitel-
szerűen, rendszeresen betartunk, sokkal többet ér, mint 

• Modell: Balogh Eleni • Szöveg & interjú: Ilyés Zsanett • Fotó: Erzsébet Laufer Photography (www.
erzsebetlaufer.com) • Fotóasszisztens: Kiss Andrea • Film: Mirec Film (www.mirecfilm.com , www.facebook.

com/mirecfilm ) • Smink: Kustos Orsolya Amanda (www.facebook.com/koamakeup) • Frizura: Friseur By 
AdriennNovák (www.facebook.com/NovakAdriennHair) • Menyasszonyi ruha cipő: ZHOJA (www.zhoja.hu) 

• Ékszer: Ágneszabó Ékszerbolt (www.ekszerwebbolt.hu) • Hajékszer: Marta Meisels Jewelry (www.
ekitoekszerek.hu) • Menyasszonyi csokor: Fancy Flowers Hungary (www.facebook.com/fancyflowershungary) • 

Helyszín: Corinthia Hotel Budapest (www.corinthia.com/en/hotels/budapest)

A kollekció következő darabja a menyasszonyok által igen kedvelt háthangsúlyos, uszályos ruha. A lágy francia csipke kifinomult meg-
jelenést kölcsönöz. A hosszú uszály látványa impozánssá teszi a bevonulást, mindemellett elegánsan feltűzve nem zavarja a későbbi 
táncot, mozgást. A fotózáson Novák Adrienn hairstylist a 2018-as trendnek megfelelő frizurát alkotott Eleninek. Nem csak képek 
segítenek nekünk nosztalgiázni, az esküvői filmről se feledkezzünk meg. Hogy mindig a felemelő pillanatokra emlékezz, keresd bátran 
a Mirec.Film profi szakembereit.
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A Corinthia Hotel impozáns báltermében készülő so-
rozat királynői megjelenést kölcsönöz a menyasszony-
nak. Eleni fiatalos báját a Zhoja Budapest merész,
mégis elegáns, elöl rövid, hátul hosszú, uszályos 
szoknyájahangsúlyozza. A nyakon összefonódó
pánttal izgalmassá tett felsőrészt a legújabb francia 
trendnek megfelelően 3Ds csipke díszít,
melyet számos kézzel varrt gyöngy tesz még 
ragyogóbbá. A különleges 3Ds csipkék fehér, illetve 
ekrü színben is elérhetőek azok számára, akik a 
klasszikus színvilágot kedvelik. Az ilyen fazonú 
ruhát azoknak amenyasszonyoknak ajánljuk, 
akik bátranbüszkélkednek vékony és formás 
lábaikkal. A ruha fontos kiegészítője 
egy stílusában és színvilágában 
harmonizáló cipő. 

A Fancy Flowers virágkötőinek különleges, 
hangsúlyos virágokból álló csokora, melyet 
egzotikus virágokkal tűzdeltek, tökélete-
sen passzol Eleni üde sminkjéhez, melyet 
Kustos Orsolya sminkmester álmodott meg. 
Szolídan bújik meg a szőke fürtök közt az 
Marta Meisels Jewelry csillogó kövekkel 
kirakott fejdísze, mely tökéletes kiegészítője 
az Ágneszabó Ékszer statement fülbevaló-
jának. Nyakbakötős menyasszonyi ruhához 
nyakék helyett válasszunk egy igéző, magas 
minőségű Swarovski kristályokkal kirakott 
karkötőt és gyűrűt, mely különlegessége 
abban rejlik, hogy levél mintázata 
a természet közeliséget idézi.
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Eleni egy igazán látványos, izgalmas csodaruhát visel a Corinthia 
Hotel báltermében. A szoknya tüll és organza lágyan hullámzó 
egyvelege, míg a felsőrészt francia 3Ds csipke fedi. A felhasznált 
anyagmennyiség (120m) és a Svarowski kristályokkal díszített 
csipke felső is a ruha volumenét tükrözi, melyet azoknak aján-
lunk, akik királynői megjelenésre vágynak a nagy napon.
A fátyol és a vékony vállpánton található az izolált virág tovább 
finomítja az eleganciát.

Nem csupán a ruha dekoltázsán jelenik meg romantikus 
hangulatú szív formavilág, hanem a Fancy Flowers különleges 
csokorában is, mely szív alakú kaszkádban (vízesésben) készült. 
Ezerféle árnyalatot fedezhetünk fel harmonikus virágválasztásá-
ban, a levendulától a mályván át, egészen az ibolya liláig. Remek 
választás, már csak a különleges formája miatt is. 
A tökéletes összhang eléréséhez hangold össze a dekorációddal 
is, a menyasszonyi csokrod virágai jelenjenek meg az asztalokat 
borító virágkompozíciókban is. A csokor vidám hangulata tökéle-
tes, ha az esküvőnket egy napsütéses tavaszi napon tartanánk, 
mikor ébredezik a természet.

Eleni a rengeteg fodor között hibátlan szépségként ragyog. 
Ha te is kicsit más, a hagyományostól eltérő esküvői kreatív, 
vagy menyasszonyi budoir fotókra vágysz, vagy csak meglepnéd 
a vőlegényed egy izgalmas fotósorozattal, Laufer Erzsébet, az 
Erzsébet Laufer Photography fotósa több éves tapasztalatával 
tökéletes társ lesz ebben.
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A visszafogott menyasszonyoknak nem kell a 
hagyományos fehértől eltérő színekkel kacérkodnia, 
a Fancy Flowers esküvői csokrához hasonlóan a tiéd 
is készülhet ragyogóan fehér tulipánokból, melyek 
levelei annyira élénk színűek, hogy egyéb zöld 
növénnyel nem szükséges feldúsítani. 
A lehelet finom puha francia csipke body kényelmes, 
ugyanakkor látványos viselet. Bármilyen szoknyával 
jól kombinálható. A fotózásra Eleninek egy elöl 
nyitott, modern, selyem taft szoknyát  választot-
tunk, tüll betéttel. Ez a szoknya fazon a teltkarcsú 
menyasszonyok számára is rendkívül előnyös. 
A cipőnek napjainkban már nem kell zártnak lennie, 
a kecseslábfejek remekül mutatnak 
a BADGLEY MISCHKA textil rózsával 
ékesített tűsarkújában

Ne feledkezzünk meg a 
csodás kiegészítőkről sem. 
Ha azt említem gyöngysor, 
legtöbbünk a  szeretett 
nagymamáját idézi fel. 
Örömmel követjük a tra-
díciókat, ám mostantól új 
értelmet nyer a fogalom, 
hisz az Ágneszabó Ékszer 
szolid és visszafogott 
gyöngy-kristály gömbfül-
bevalói a hozzá passzoló 
gyűrűvel és nyakékkel 
igazán időtálló darabok. 
A tökéletes menyasszonyi 
megjelenéshez pedig 
elengedhetetlen az éksze-
rekhez passzoló fejdísz, 
melyet a Marta Meisels 
Jewelry biztosított.
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A nagy napon való készülődésben komfortosan 
öltözhet a menyasszony, süröghetnek a ko-
szorúslányok, vagy ha a vendégek pihennének 
le szívesen a laktató vacsora után, jól jön a 
Corinthia Hotel Budapest tágas lakosztálya, 
amelynek kifinomult színei a regenerálódást, 
a felszerelt berendezések pedig a maximális 
kényelmet szolgálják. Sokak számára külön 
pluszpontot ér, hogy gardrób helyiség 
önmagában hatalmas, így a ruháink-
nak nem eshet bántódásuk. A csipke body és ele-

gáns derékban húzott 
tüll szoknya könnyed, 
kényelmes viselet 
az egész ceremónia 
során.
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Hogy tökéletes legyen az összhang, Eleni 
ruhájához egy visszafogott, mégis ragyogó 
gyöngy ékszerszettet választottunk 
az Ágnesszabó Ékszer kínálatából. 
Fürtjeibe pedig a ruha színeivel 
harmonizáló, csillogó, kék
 hajdísz került 
a Marta Meisels 
Jewelrytől.

Eleni ragyogó kék szemeit és hamvas 
bőrét a Zhoja Budapest halvány égkék 

csike bodyja és hozzá passzoló tüll 
szoknyája emeli ki. A felső része 

káprázatos,hisz a meleg barack szín 
kompenzálja ahideg hatást, mely 

a domború textilvirágokonjelenik meg. 
A body közkedvelt darab, hiszen 

az átöltözésnél elegendő a szoknyát 
átváltani és színben eltérni az 

előzőtől, így máris egy új szettben 
léphet a menyecske 

a vendégsereg elé.
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 Az est emlékezetes fordulópontja, mikor
a menyasszonyrablás után „vöröset” ölt a

menyecske. Ritka a hosszított fazon ebben
a kategóriában, ugyanakkor nem jelent

akadályt a mozgásban, mivel a leheletvé-
kony selyem muszlin uszály lecsatolható, 

illetve a ruha rövid változatban 
iselkészíthető. A felső rész puha csipké-
ből készült, ez a fazon szépen kiemeli a 

vállakat,hátat, a nyakpántot
pedig az elegáns masni teszi még

izgalmasabbá.

Az egész násznép kedvére válogathat a
ZHOJA BUDAPEST Szalon kínálatából, mi-

vel az örömanyára, és koszorúslányokra egy-
aránt gondoltak a tervezők. Idei sztárszínük 
a smaragdzöld, amelyben tengerkék árnya-

lat is megjelenik. A púder is igen sokszínű 
arcát mutatta már, a menyasszonyi ruhák-
ban is gyakran előfordul, de közkedvelt szín 

egyéb alkalmi ruhák esetében is. 
Elegáns kombináció, ha a ruhát fejdísszel

ötvözzük. Ebben a modern kontyban,
melyet Novák Adrienn hairstylist alkotott,
tökéletesen illik a napjainkban felkapott,

geometrikus stílusú masni. 
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Backstage – Eleni szépsége

 Frizura  Elenivel nem volt nehéz 
dolgom, hiszen természetes szépség 
így a különböző stílusú, 2018-as fri-
zura trendek is jól állnak neki, melyek 
modern és klasszikus stílusjegyek 
ötvözéséből születnek meg. Először 
egy romantikus, középen elválasztott, 
laza hullámos hajat készítettem, ami 
lágyan keretezte modellünk gyönyörű 

arcát. Utána ezekből a laza loknikból alakítottam ki a 
oldalra tűzött frizurát, amely egyben szexi és kislányos 
bájt is kölcsönöz viselőjének a Nagy napon. Majd a végén 
egy fonattal díszített kontyot készítettem. Végig a Wella 
Professional termékeit használtam. A legújabb trend-
nek megfelelően stílusos hajékszereket választottunk a 
ruhákhoz, melyekkel a frizuráknak plusz ragyogást adtunk. 
Igyekszem a menyasszonyok saját stílusát megtalálni. Idén 
áprilistól pedig nagy álmom vált valóra, hiszen Budapes-
ten is megtaláltok az Ajtósi Dürer sor 5 szám alatt!
Friseur By Adrienn Novák, +36 30 661 6721, 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5

 Make-up  Minden sminkelés előtt 
haszáljunk hidratáló krémet, hogy az 
arcbőrünket megfelelően előkészítsük 
a sminkeléshez. A fotózáson Bobbi 
Brown hidratáló krémet használ-
tam Eleni arcán. Az Estée Lauder 
korrektora remek választás a szemek 
alatti karikák ellen, melyből egy 
keveset használtam, alapozáskor 

a MAC FACE AND BODY-ra esküszöm, melyel köny-
nyen tökéletesíthetők az apró bőrhibák. Szemhéját Too 
Faced Chocolate Bar paletta árnyalatival sötétítettem, a 
tekintetet pedig 3D hatású soros műszempillával keretez-
tem. A bőre természetes csillogását minimális púderrel 
mattítottam. Arccsont és áll magasságában 2B gold & 
silver highlightert vittem fel. Az ajka színeit a ruhákhoz 
igazítottam, nem használtam kontúrt, enyhén csillogó 
rózsás és mályva árnyalatokkal játszottam, a pirosítónak 
szintén mályvát választottam a Mac-től. 
Kustos Orsolya Amanda, +36 20 533 8196,  
www.facebook.com/koamakeup

Nézd meg 
videónkat a
fotózásunkról a 
xxx
jóvoltából!

xxx

xxx
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