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V i các thành ph n linh ho t, BB cream
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HANAMAI TEA COLLAGEN

Hanamai Tea Collagen t Nh t B n,
thành ph n chính là Collagen và tinh ch t
trà xanh c a Kyoto, ng n ng a lão hóa,
gi m tác h i t ánh n ng m t tr i, lo i b
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thâm nám, gi m n p nh n hi u qu . Có th u ng
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Xuất hiện khá dày trên sàn catwalk và các bộ ảnh thời
trang trong năm 2014, giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013
Tô Uyên Khánh Ngọc đang tiếp tục khẳng định tên tuổi
của mình trên những sàn diễn thời trang trong và ngoài
nước theo những dự định sắp tới.
Bước ra từ cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam” năm 2013, tuy chỉ “ẵm” giải
đồng nhưng Tô Uyên Khánh Ngọc là một gương mặt “đắt show” và
rất có tiềm năng trong làng người mẫu Việt Nam. Chiều cao lý tưởng,
gương mặt biến hóa đa dạng đã giúp người đẹp Sài thành này gặt hái
được nhiều thành công trong sự nghiệp.
Tuy thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn thời trang, các bộ ảnh
thời trang ấn tượng hay trên các tạp chí có tiếng trong nước, nhưng
chỉ đến khi đoạt giải đồng và giải “Gương mặt được yêu thích do khán
giả bình chọn” trong cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2013” thì Tô Uyên
Khánh Ngọc mới được đông đảo khán giả biết đến. Đây chính là một
mốc son đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp làm người mẫu
chuyên nghiệp của Khánh Ngọc. Với một gương mặt góc cạnh, khả
năng catwalk tốt và diễn xuất trước ống kính đa dạng giúp Khánh
Ngọc có một bước tiến khá dài trong sự nghiệp. Cô là gương mặt quen
thuộc của nhiều sàn diễn, chương trình thời trang như “Phong Cách
Trẻ”, “Thời trang và Cuộc sống” hay gần đây là “Việt Nam International
Fashion Week 2014” và “ Elle Fashion Show 2015”.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng một tinh thần cầu tiến, tác
phong chuyên nghiệp, Khánh Ngọc dần trở thành một cái tên quen
thuộc của làng người mẫu Việt. Chia sẻ về thành quả một năm qua đã
đạt được, Khánh Ngọc cho biết: “Tôi cảm thấy mình đã làm việc hết
mình, thể hiện tất cả khả năng của mình trong một năm qua, tôi thấy
vui vì những gì hiện tại mình có được. Tuy vậy, với tuổi đời còn khá
trẻ, tôi cho rằng mình vẫn còn thời gian để thực hiện ước mơ, và năm
2015 hy vọng sẽ là năm thuận lợi để tôi thực hiện những ước mơ đó”.
Chia sẻ cùng CNMS trong số đặc biệt này, siêu mẫu Khánh Ngọc đã
rất vui vẻ gửi lời chúc mừng đến CNMS: “Rất may mắn được là một
trong những gương mặt trang bìa của CNMS, tôi muốn gởi lời chúc
mừng đến tất cả độc giả cũng như ban biên tập của CNMS. Tôi mong
muốn độc giả sẽ tiếp tục dành tình cảm cho CNMS cũng như ủng hộ
và theo dõi những bước ngoặt của tạp chí".
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Sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao lý tưởng và
danh hiệu giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2011 là
những nhân tố đã đưa Vương Thu Phương đến
với thành công trong sự nghiệp và được công
chúng biết đến.
Xuất thân từ một vận động viên bóng chuyền thi đấu
cho đội tuyển Hà Nội trong vòng 5 năm và đạt được nhiều
thành tích cao. Vì niềm đam mê với nghề người mẫu, với
ánh đèn sân khấu cùng với yếu tố khách quan đến từ
những chấn thương trong suốt quá trình làm vận động viên
đã thôi thúc Vương Thu Phương theo đuổi con đường làm
người mẫu chuyên nghiệp.
Đặt mốc son đầu tiên với giải thưởng “Siêu mẫu ăn ảnh”
tại cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2010” và giải Vàng tại Siêu
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mẫu Việt Nam 2011 đã mang lại cho Vương Thu Phương
những kinh nghiệm quý báu trong nghề. Có lẽ nhiều
thành công sẽ đến với Vương Thu Phương hơn nếu không
xảy ra scandal đáng tiếc vào năm 2012, nhưng đến thời
điểm này Vương Thu Phương vẫn là một cô gái mạnh mẽ
khi vẫn đứng dậy và tiếp tục thể hiện khả năng và bản
lĩnh của mình trong từng bước đi trên sàn diễn thời trang.
Năm 2014, công chúng thấy một Vương Thu Phương
nền nã, dịu dàng và đằm thắm hơn khi xuất hiện trong
các album ảnh thời trang và các sàn diễn. Người đẹp chọn
lối sống khép kín và hài lòng với cuộc sống yên bình sau
những ồn dào đã qua, tuy nhiên trong năm mới sắp đến
cô cũng mở lòng hy vọng bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực để
phát triển, vì theo cô còn duyên sẽ còn tiếp tục gắn bó với
nghề.
Chia sẻ chân thành cùng CNMS, Vương Thu Phương
không ngần ngại cho biết: “Có những người lao vào scandal và có những người scandal tự tìm đến. Mỗi người có
một con đường riêng và những cách thức riêng để phát
triển sự nghiệp của mình. Nghệ sĩ cũng là con người, cũng
có mặt tốt mặt xấu, không ai hoàn hảo cả… Tôi mong công
chúng hãy quan tâm đến những gì mà nghệ sĩ cống hiến
và cởi mở hơn với cuộc sống riêng của họ. Tôi tin là ai
cũng muốn được công chúng yêu thương và tôn trọng.
Với tư cách là người mẫu đã từng cộng tác cùng CNMS,
và cũng là một độc giả thường xuyên của tạp chí, tôi rất
thích CNMS vì tạp chí đẹp, có nhiều hình ảnh bắt mắt và
nội dung phong phú. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của
CNMS, tôi chúc cho tạp chí ngày càng phát triển hơn, luôn
có những thông tin hữu ích dành cho độc giả. Tôi mong
rằng CNMS sẽ mãi mãi trong lòng mọi người!”.
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