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Nadajemy wizualną tożsamość markom na 
każdym etapie ich rozwoju. Projektujemy 

strategię, wizerunek i komunikację.

Wykorzystujemy technologię oraz media 
społecznościowe, by łączyć marki

z konsumentami.

Budujemy doświadczeni, które pomagają 
markom, nie tylko być, ale być jakimiś.

BRANDINGDIGITALKAMPANIE
360

Jedna agencja. Trzy obszary działań. 

Milion pomysłów.
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Odkryj emocje,

obudź emocje!

W MDI tworzymy, inspirujemy i dzielimy się naszym doświadczeniem  
już od ponad 10 lat.
TrendAir to cykl tematycznych raportów, w których pokażemy Ci,  
na które trendy oraz rozwiązania warto zwrócić uwagę przy  
projektowaniu własnej marki. 

Przedstawiony Raport przygotowaliśmy z myślą o osobach, które  
na co dzień związane są z szeroko rozumianą branżą Beauty.  
Jeżeli interesuje Cię:

Jak zmienia się pojmowanie piękna, w kontekście przemian  
społecznych i kulturowych, 

W jakich obszarach będzie rozwijać się branża beauty jeśli chodzi  
kategorie produktowe oraz design, 

Kto i jak wykorzystuje najnowsze trendy w budowaniu komunikacji  
do klientów,

a przede wszystkim, w jaki sposób Ty możesz zaadoptować  
najciekawsze rozwiązania do promocji własnej marki  
– ten raport jest właśnie dla Ciebie.

Małgorzata Wasyl

Concept Manager MDI
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Jeżeli interesuje Cię 
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MEGATRENDY
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Uwolnione piękno

Personalizacja
microBeauty
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UWOLNIONE 
PIĘKNO
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UWOLNIONE PIĘKNO

Promowanie naturalnego piękna już od kilku lat stanowi gorący 

temat dyskusji w środowisku mody, znanych ludzi, czy ogólnie 

branży beauty. Jednak dopiero od niedawna „trend” ten staje się 

wyznacznikiem działań zmierzających do społecznych i kultu-

rowych przemian. W jakim kierunku w 2018 będzie uwalniane 

piękno?

PRAWO DO AUTENTYCZNOŚCI
We Francji nacisk na promowanie autentyczności w kwestii wyglądu 
ma już swój odpowiednik w prawie. Obecnie wszystkie zdjęcia, które 
zostały graficznie poprawione lub promują nienaturalne piękno, będą 
publikowane wyłącznie ze stosowanym opisem: ”Photographie  
retouchée”. Za brak podpisu grożą wysokie kary pieniężne. 
W ślad za działaniami władz idą inni. Meryl Streep zabrania  
retuszowania swoich zdjęć w jakikolwiek sposób, a Alicia Keys  
w pełni zrezygnowała z noszenia makijażu:

– tłumaczy artystka.“Nie chcę już się zakrywać. Ani mojej twarzy, ani mojego umysłu,  
ani mojej duszy, ani moich myśli.
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Pozytywny stosunek do własnego wyglądu to również możliwość 

pokazania tego, kim się jest bez względu na wiek, pochodzenie, 

czy kształt ciała. Kiedyś marka Dove postawiła sobie za cel za-

pewnienie komfortu i dobrego samopoczucia każdej kobiecie 

mówiąc wprost – jesteś piękna, taka jaka jesteś! Teraz na promo-

wanie autentycznego wymiaru piękna zdecydowała się marka 

ASOS.

“GO PLAY” BY ASOS
We wrześniu 2017 marka ASOS uruchomiła “Go Play”, kampanię, która 

ma za zadanie promować kategorię produktów Face + Body, w opar-
ciu o wizerunek modeli o różnych proporcjach ciała, pochodzeniu, czy 

płci. Produkty marki zostały opracowane w ten sposób, by mogły być 
używane przez wszystkie osoby, bez względu na cechy. Dla marki nie 

jest istotne to, jaki typ urody, czy płeć reprezentuje osoba, ale jak czuje 
się we własnym ciele.  W porównaniu do Dove, ASOS tworzy nowy  

wymiar pojmowania naturalnego piękna, nie ograniczając się do płci  
i kategorii wykorzystania produktu – krzycząc wprost: jesteś piękny,  

kiedy czujesz się dobrze w swoim ciele i to od Ciebie zależy co, kiedy  
i jak będziesz stosować by to wyrazić.

UWOLNIONE PIĘKNO WEDŁUG ASOS:
Definicja piękna została przeniesiona na nowy wymiar pojmowania. 
Kiedyś ocena naszego wyglądu należała do opinii społecznej, wzor-

ców, które narzucały nam własne środowiska oraz zewnętrzne wpływy. 
Dzisiaj „odpowiedzialność” za to, czy czujemy się pięknie spoczywa na 

nas samych. To daje możliwość do wyrażania siebie na wiele sposo-
bów, bez konieczności podążania za modami i restrykcjami.

UWOLNIONE PIĘKNO
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JAK WYKORZYSTAĆ TEN TREND?
Marki globalne, które zrozumieją reguły rządzące „nowym pięknem” 
w przyszłości mogą zyskać wiele. Zaangażowanie się w komunikację 
skierowaną do osób reprezentujących różnorodne wymiary piękna,  
nie tylko w wymiarze czysto fizycznym, może stać się podstawą  
do zbudowania trwałych relacji z konsumentami na lata. Otwartość 
na różnorodność piękna zwiększa możliwość promowania produktów 
marki na wiele nowych sposobów. Zagłębienie się w unikalności od-
biorców i ich potrzeb daje podłoże do maksymalnego wykorzystania  
potencjału produktów, które do tej pory „zarezerwowane” były tylko 
dla wybranych grup.

Przenieś pojmowanie piękna  
na poziom ponad podziała-
mi na płeć, wiek czy orientację.  
Jeżeli posiadasz produkty odpo-
wiadające na potrzeby szerokiej 
grupy odbiorców, wykorzystaj 
ich uniwersalność w promowa-
niu konkretnych wartości, które 
zmierzają do równouprawnienia 
piękna. Wzór: ASOS

Promuj inicjatywy społeczne, 
które zmierzają do uwolnienia 
prawdziwego piękna. W opar-
ciu o własne działania CSR lub 
wsparcie istniejących organizacji 
opracuj „niszę” dla własnej mar-
ki. Pamiętaj o zgodności inicja-
tywy z założoną strategią marki. 
Wzór: Rząd Francji

UWOLNIONE PIĘKNO
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TRENDY
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Nowe kategorie

Opakowania

Wygląd

Doświadczenie

Kolory

Przyszłość
zaczyna się teraz

Fresh Lifestyle

Definicja piękna
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DEFINICJA
PIĘKNA
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W dobie promowania autentyzmu i dążenia do prawdy, marki kosmetyczne odwracają się od dążeń do doskonałości i przyjmują nowe, odpowie-
dzialne role w życiu swoich konsumentów. Poprzez promowanie wartości feministycznych i bardziej inkluzywnych strategii, piękno staje się wzorcem 
do czynienia dobra.

DEFINICJA PIĘKNA
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01 DOJRZAŁE PIĘKNO
W 2018 roku wzrośnie udział modelek o dojrzałych rysach twarzy. 

Związane jest to z faktem, że grupa dojrzałych konsumentów, z racji 
starzenia się społeczeństwa wkrótce stanowić będzie znaczną część 

potencjalnych klientów marek beauty. Trend ten związany jest również 
z pojęciem „autentyzacji piękna”, której głównym założeniem jest to, 
że piękno jest w każdym z nas – beż względu na płeć, wiek czy rasę. 

Dzięki „uwolnieniu wieku”  marki mogą zyskać „autentyczny” wizerunek.

DEFINICJA PIĘKNA
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PEŁNY WYMIAR DOJRZAŁEGO
PIĘKNA WEDŁUG VOGUE
Po raz pierwszy w historii Vogue Italia poświęcił cały numer kobietom 
dojrzałym.

Numer z 3 opcjami okładek przedstawiał 73 –letnią aktorkę i modelkę 
Lauren Hutton - najstarszą kobietę, jaka kiedykolwiek pojawiła  
się na okładce Vogue’a na całym świecie.

„The Timeless Issue” składał się z wywiadów i artykułów redakcyjnych 
ze starszymi wpływowymi osobami, m.in. 62-letnią supermodelką  
i piosenkarką Iman; 70-letnią performerką Mariną Abramovic  
czy 66-letnim Tracey’em Normanem pierwszy transgenderowym  
modelem w historii.

DEFINICJA PIĘKNA
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02 SIMPLY MEKE UP WEDŁUG MILK
Milk Makeup to marka trafiająca do młodych ludzi, którzy  

nie identyfikują się z pięknem promowanym za pomocą Instagrama 
czy YouTube (głównie chodzi o czasochłonne tutoriale  

oraz skomplikowane kombinacje stylistyczne). Szukają oni bardziej 
naturalnego podejścia, opartego o wartości, z którymi się identyfikują – 

makijaż jako narzędzie (nie cel!) do wyrażania siebie.

Cechą charakterystyczną marki jest… szybkość.  
Wśród produktów znajdziemy kompaktowe tuby, słoiczki  

i sztyfty, które można nakładać bez użycia pędzla.

DEFINICJA PIĘKNA
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03 SIŁA KOBIET & LIPSTICK LOBBY
Lipstick Lobby to nie tyle marka, a społeczny ruch na rzecz zmian, postępu i równości. Jej motywem charakterystycznym są odważne kolory szminek. 
Malując usta szminką Lipstick Lobby, kobiety przypominają o tym, że małe działania mogą prowadzić do osiągnięcia dużych efektów.

„Label yourself” – dla przełamania barier 
związanych z dyskryminacją.

„Lip statements” – w walce o opiekę zdrowotną dla kobiet i prawa 
w zakresie stanowienia o własnej seksualności, ciele i prokreacji.

DEFINICJA PIĘKNA
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04 PIĘKNO DLA RÓWNOŚCI
Jecca - pierwsza gama kosmetyków dla osób transpłciowych.

Brytyjska wizażystka Jessica Blacker stworzyła markę, która zrywa  
z podziałem konsumentów na płeć. Zainspirowana swoim  

doświadczeniem z różnymi typami skóry/ urody, opracowała gamę 
produktów, które zapewniają pełne pokrycie, dając możliwość ukrycia 

wszelkich cieni i blizn na twarzy. 

Celem marki jest dostarczenie takich rozwiązań, które będą miały  
pozytywny wpływ na wszystkie osoby odczuwające ograniczenia  

wynikające z niedoskonałości we własnym wyglądzie.

młodych ludzi częściej wraca do marek, które  
są przyjazne środowisku LGBTQ (Google, 2015).45%

DEFINICJA PIĘKNA
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W Polsce temat transpłciowości to delikatna sfera, która niesie  
za sobą ogromny potencjał marketingowy, ale może również  
przyczynić się do niezamierzonych konfliktów. Jak skorzystać  
z trendu bez niebezpieczeństwa wygenerowania negatywnej sensacji?

GENDER BRANDING

DEFINICJA PIĘKNA

Trend Trans oraz Gender Branding można zaadaptować  
w tworzeniu produktów i opakowań neutralnych pod względem 

płci, bez konieczności wchodzenia w zbędne dyskusje.  
Przykładem soft marketingu, który nawiązuje do tego trendu jest 
prototypowa marka EAT MY SHORTS! Jest to niezależna marka 

odzieży, która ma na celu złamanie kodów graficznych przypisa-
nych do płci. Opakowanie nie zawiera żadnego odniesienia, które 

mogłoby wskazywać na charakter produktu, który znajduje się 
w środku – opis, wyróżnik, kolorystyka czy fason.  Takie podejście 
pozwala śmiało komunikować się do szerokiej grupy docelowej, 

która pragnie żyć w zgodzie ze sobą, bez narażania marki  
(i konsumenta!) na negatywne komentarze.
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Chcąc dotrzeć do coraz młodszych, coraz bardziej świadomych 
swoich praw konsumentów, odważne marki kosmetyczne przyj-
mują aktywne stanowisko polityczne. Rozwiązywanie problemów, 
takich jak prawa kobiet i dyskryminacja, to dla marek beauty nowe 
pole w zakresie promowania nie tyle konkretnych produktów, ale 
idei marki i jej wizerunku (CSR).

Pokazanie, że piękno należy pielęgnować w każdym wieku, otwiera 
nowe możliwości do promowania produktów, które do tej pory były 
utożsamiane z młodszą grupą docelową. Dla marek beauty w Pol-
sce trend ten stanowi wyzwanie pod  względem przeformatowania 
oferty, oraz doedukowania nowej „dojrzałej” grupy pod kątem moż-
liwości jakie daje „uwolnienie” wieku. Przykładem marki, która na 

rodzimym rynku dobrze zaadoptowała ten trend jest Bohoboco.

JAK WYKORZYSTAĆ TEN TREND?

DEFINICJA PIĘKNA
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Spodobał Ci się

nasz raport?

90 stronnicowa (pełna) wersja raportu  
TrendAir Beauty zawiera: 

 − 3 Megatrendy – szczegółowy opis trendów,  
które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
branży Beauty, 

 − 8 podkategorii inspiracji i rozwiązań dedyko-
wanych wybranym obszarom: opakowania, 
make up, technologie, customer experience 

 − Porady oraz wskazówki, jak wykorzystać  
przedstawione rozwiązanie w komunikacji 
własnej marki

Jeżeli interesuje Cię pełna wersja TrendAir Beauty 
lub chcesz żeby nasz zespół przygotowała raport 
dedykowany Twojej marce, skontaktuj się z nami:

Ula Konopacka

B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T  D I R E C T O R

u.konopacka@mdigroup.pl
mobile: +48 533 353 939
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ŹRÓDŁA:
Uwolnione piękno: 
https://greatist.com/sites/default/files/AliciaKeys.jpg
https://unsplash.com/photos/BKhFTUd8PKc
http://www.cosmopolitan.com/uk/beauty-hair/makeup/news/a43804/alicia-keys-
-stopped-wearing-makeup/
https://www.popsugar.com/beauty/photo-gallery/43975685/image/43975898/
ASOS-Face-Body-Makeup-Launch-2017
https://dollupbeauty.com/blogs/alldolledup/alicia-keys-no-makeup
https://www.youtube.com/watch?v=KCi7y4U4eO8
http://www.refinery29.com/2016/03/105576/aerie-american-eagle-photoshop-
free-aeriereal-campaign
https://www.hercampus.com/school/utah/i-dont-want-be-perfect-girl-and-you-
shouldnt-either

Personalizacja: 
https://1.bp.blogspot.com/-DcPdUe_wwD0/V3A9WyTLH8I/AAAAAAAAvpM/
nfM_-jj6T683gvSoXZNNA2wtdnLou84WwCLcB/s1600/eSalon%2Bcu-
stom%2Bmade%2Bhair%2Bdye%2B1.jpghttps://www.forbes.com/sites/
richardkestenbaum/2017/08/10/subscription-businesses-are-exploding-with-
growth/#77b8d3a46678
https://www.ipsy.com/
http://www.mysubscriptionaddiction.com/
https://www.shopleadershipbox.com/
https://www.instagram.com/p/Bdf1MqTgdhF/?taken-by=leader_ship_box

Nowe kategorie produktowe: 
https://www.pexels.com/photo/light-fashion-art-close-up-view-136651/
https://pl.pinterest.com/pin/304767099769375886/
https://www.allure.com/gallery/probiotics-skin-care-products
https://www.gallinee.com/
http://www.ebay.com.sg/itm/171631913335
http://www.mariefranceasia.com/beauty/whats-new/quand-y-shape-dyves-saint-

Przyszłość zaczyna się teraz: 
https://www.designideas.pics/delicious-dryer/
https://www.lisabradkin.com/temptu-1/http://www.loreal.com/media/press-re-
leases/2017/jan/kerastase-and-withings-unveil-worlds-first-smart-hairbrush-at-
ces-2017
https://www.stylus.com/gvzrmk
https://idna.works/

Wygląd: 
https://www.yahoo.com/lifestyle/tried-glos
https://i1.wp.com/riddlemagazine.com/wp-content/uploads/2017/10/Glossier-3.
jpg?fit=2000%2C1333&ssl=1
https://www.wellandgood.com/wp-content/uploads/2017/08/Stocksy-Beauty-Ani-
-Dimi.jpghttp://thebeautylookbook.com/wp-content/uploads/2017/03/Glossier-
-Cloud-Paints-swatches-blended.jpgsier-cloud-paint-blush-4-different-skin-tones-
impressed-123315643.html
https://www.wellandgood.com/good-looks/the-biggest-indie-beauty-trends-2018/
https://casaydiseno.com/tipos-de-maquillaje-2017-2018.html
https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/colorful-eye-makeup-trend-joan-
smalls-billie-lourd-more/tk-2-235/
https://www.pinterest.com/pin/341921796686064298/https://www.youtube.com/
watch?v=NpnUaz-GEqs
https://www.teenvogue.com/story/glitter-hair-roots-beauty-trendhttps://hellogig-
gles.com/beauty/gigi-hadid-glitter-lips-fendi-paris-fashion-week/
http://www.harvardbroadcasting.com/syn/348/46206/glitter-tounge-is-the-latest-
instagram-beauty-trend-and-just-no/
https://www.patmcgrath.com/products/liquilust-007-everything-kit?va-
riant=1868314050584
https://www.allure.com/story/dries-van-noten-spring-2018-swarovski-crystal-
makeup-hair
https://www.instagram.com/p/BZjJmJ5nBLh/?taken-by=peterphilipsmakeupht-
tps://glowsly.com/fall-winter-2017-2018-makeup-trends/
http://dentalfeeds.com/the-best-makeup-trends-for-the-next-year-that-you-need-
to-know/

Opakowania: 
http://www.refinery29.com/2017/10/176051/brandless-new-fall-products-cheap
http://www.threecosmetics.com/en/
https://www.glamour.com/story/brandless-product-reviewhttps://isometricstudio.
com/function-of-beauty/
http://www.businessinsider.com/function-of-beauty-custom-shampoo-
conditioner-2017-6?IR=T
https://www.behance.net/gallery/13921353/Cure-Life-Products
https://sidewalkhustle.com/glossier-announces-los-angeles-pop-up/
https://hypebae.com/2017/10/glossier-you-perfume-fragrance
https://www.allure.com/story/milk-makeup-eye-pigments
https://www.birchbox.com/product/26032
https://twitter.com/milkmakeup/status/889457227542736897
http://www.refinery29.com/2017/04/150453/suave-evaus-beauty-product-bias
https://www.youtube.com/watch?v=h9WJnPyeRnIhttps://www.dollarshaveclub.
com/our-products/oral-care
https://hellogiggles.com/beauty/makeup/lips/sephora-lip-stories-lipstick-collec-
tion-2017/
https://www.beautyalmanac.com/article/sephora-collection-debuts-lipstories-lip-
sticks/3741
https://www.insupportof.us/shop/herb-essntls-lip-balmhttps://herbessntls.com/
collections/herb-essntls-all-products/products/holiday-gift-box

Doświadczenie: 
https://www.pexels.com/photo/ball-black-bubble-colorful-35016/
https://www.pexels.com/photo/person-s-face-covered-with-white-powder-682501/
https://www.trendhunter.com/trends/my-mask
https://www.iloveskininc.com/my-mask-cocktail
https://www.prismologie.com/about-us/
https://dailyvanity.sg/beauty-reviews/kailijumei-jelly-flower-lipstick-review/
http://kailijumei.tictail.com/products/lipstick
https://www.vogue.com/article/kailijumei-pixie-rose-flower-lipsticks-ph-lip-color-
spring-makeup
https://www.youtube.com/watch?v=3nsmW-tUHFY
http://styluscurve.com/internal/wah-unveils-tech-enhanced-nail-bar-future/http://
www.uxus.com/project/sephora-beauty-tip-workshop
https://www.pymnts.com/news/retail/2016/sephoras-high-tech-chicago-outpost/

Nowa definicja piękna: 
http://www.silverfoxmgmt.com.au/
https://www.nytimes.com/2017/09/27/fashion/covergirl-maye-musk-elon-musk.
html
https://www.instagram.com/p/BLK_o_ohqp6/
https://www.stylus.com/lddsmq
https://www.glamour.com/story/vogue-italia-timeless-issue-women-over-60
https://www.instagram.com/milkmakeup/
https://thelipsticklobby.com/pages/campaigns
https://www.stylus.com/gvkzwb
https://jecca-makeup.com/about-jecca/
http://www.thedieline.com/blog/2017/1/11/eat-my-shorts

Microbeauty: 
http://www.fashionmonitor.com/#/article/Pw/The-Age-of-Social-Influence/3
https://unsplash.com/photos/4nulm-JUYFo
http://huba.news/LittleMooonster96/news/2848/littlemooonster96---kto-to-jest-i-
skad-sie-wziela-nowa-krlowa-snapchata
https://www.instagram.com/p/BUOV6sojljW/?taken-by=jestrudo
https://www.instagram.com/lecitykitty/https://community.sephora.com/t5/Custo-
mer-Support/Sephora-Collection-What-You-Want-Sweepstakes/m-p/2517107
https://www.spredfast.com/social-marketing-blog/8-social-statistics-beauty-buyers-
shape-your-strategy-now
http://michellevillasenor.com/wp-content/uploads/2017/07/SephoraCollection_
Full2.jpghttps://www.spredfast.com/social-marketing-blog/best-content-beauty-
-micro-influencers-instagram

laurent-redessine-notre-visage-43377.html
https://www.facegym.com/
https://www.makebeauty.com/products/moonlight-primer-1?siteID=TnL5HPStwNw-
mRcYihCfUnATufiBMfbgQA
http://www.atelierdore.com/theminis/i-cant-stand-the-rays/
https://amareta.com/pages/our-story
http://steillustrates.co.uk/pour-moi-beautymoisturiser-beauty-illustrations/
https://www.youtube.com/watch?v=rqq9YjOJurM
http://eu.feelunique.com/p/REN-Atlantic-Kelp-And-Magnesium-Anti-fatigue-Body-
Cream-200ml
https://www.espaskincare.com/
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Kolory: 
https://www.pantone.com/
https://www.pinterest.com/wwmirandasay/millennial-pink/http://melissahoyer.
com/melbourne-central-throws-millennial-pink-party-vaefno-friday/
http://www.health.com/style/millennial-pink-workout-clothes
http://www.refinery29.com/eco-friendly-makeup-los-angeles
http://www.nykaa.com/beauty-blog/millennial-minded-brands-breaking-beauty-
stereotypes/
https://www.youtube.com/watch?v=2qeoqh19SCohttp://www.kellilash.
com/2017/05/soaper-duper-guilt-free-luxury-bodycare.html

Tekst: 
Małgorzata Wasyl

Grafika: 
Damian Leśniowski 
 
Agencja reklamowa MDI
www.mdigroup.pl 
 
Kontakt:
MDI Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 21/2
31-031 Kraków

biuro@mdigroup.pl
tel: 12 376 48 14

Fresh lifestyle: 
https://www.thesun.co.uk/living/3380352/starbucks-unicorn-frappuccino-uk-infor-
mation/
https://www.thisiswhyimbroke.com/uk/fluffy-rainbow-unicorn-pizza/
https://www.fodors.com/news/photos/eat-like-a-goth-with-these-13-foods-from-
around-the-world
https://pune365.com/gothic-food-trends-punes-trending-activated-
charcoal/https://shopee.ph/Colourpop-x-My-Little-Pony-Eyeshadow-Palette-
i.16918037.620746597https://www.allure.com/story/tarte-make-believe-in-
yourself-collection-additions

Kolory w modzie: 
http://www.liputan6.com/tag/new-york-fashion-weekhttp://fashioncow.
com/2014/03/gaby-special-meat-nicolas-coulomb-novembre-magazine/http://
www.dummymag.com/photos/illustrations-by-kilian-enghttps://glowsly.com/
pantone-spring-2018-colors-trends/https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-
-2018-ready-to-wear/dries-van-noten
http://nastekoptymista.blogspot.com/2017/05/czy-mozna-nie-miec-pasji.html
http://trendcouncil.com/web2/index.php/en/ladies-juniors/womens/color-lab/15-
-ladies-juniors/9038-ss18-key-color
http://trendcouncil.com/web2/index.php/en/ladies-juniors/womens/color-lab/15-
-ladies-juniors/9038-ss18-key-color
https://intenselifestyle.wordpress.com/2017/08/31/self-expression-2/
https://patterncurator.org/https://i.pinimg.com/originals/85/55/af/8555afd91c-
18076baeed1b4881e52961.jpghttp://gqportugal.pt/portuguesa-susana-
bettencourt-vence-concurso-frances-moda/http://blog.patternbank.com/
vision-3-springsummer-2018-print-trend-report/http://design-junkie.com/index.
php/2017/04/05/print-pattern-trend-spring-summer-2018/http://www.vestalmag.
com/Flashpoint.phphttps://intenselifestyle.wordpress.com/2017/08/31/self-expres-
sion-2/http://monshellie.blogspot.com/2017/05/wspoczesna-bogini-widziana-
-oczami-karla.htmlhttps://www.bloglovin.com/blogs/fashion-vignette-2437575/
trends-trend-council-da-vinci-ss-2018-5270011487

https://vogue.com
https://www.pinterest.co.uk/pin/374643262726064649/
https://www.popsugar.com/beauty/photo-gallery/44040253/image/44044991/
Soft-Curls-Public-School-NYFW-Spring-2018 http://forums.thefashionspot.com/
f78/vogue-arabia-november-2017-rihanna-greg-kadel-295075-3.html


