Iulia Albu, mesaj dur după ce a jignit-o Luana, fosta soție a lui Cabral
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Descriere foto:

Luana Ibacka, fosta soție a lui Cabral, a jignit-o pe Iulia Albu după ce jurata de la "Bravo, ai stil!" i-a criticat una dintre
ținute.
"Este una dintre cele mai slabe apariții și o vom nota cu un trofeu BAU", a spus Iulia Albu la rubrica ei de modă de la Kanal D.

Reacția Luanei Ibacka nu a întârziat să apară: "Această nălucă ce suge agrafe a găsit de cuviință să-mi analizeze ținuta (purta
lansare de restaurant). Concluzia: sunt "sinistră", iar cârpa cu nasturi pe post de colier mă plasează în adâncurile prost îmbrăc
Întrucât televizorul este mobilă în viața mea, iar baletul ăsta de vedetisme copiate e la ani lumină de preocupările mele, mă
când cineva care arată în halul ăsta, în loc să caute consiliere psihologică, cheltuie banii pe accesorii și obiecte care nu îi po
(după cum se prezintă femeia) vreo identitate stabilă. By the way... cine caută verdicte în zona fashion, găsește în social med
la televizor. Și avem și noi "pretty princess" bloggerițe care informează cu bun gust și vocabular fashion. Îi recomand acestei e
otrăvite să își dezvolte studiile și viața sexuală pentru că strigă în ea aceste lipsuri!".
Cum a reacționat jurata de la "Bravo, ai stil!"
Iulia Albu a reacționat vehement când a aflat ce a zis Luana Ibacka despre ea.
[citeste si]

"Prefer la orice oră "să sug" o agrafă, dar să am o carieră bazată pe realizări concrete și studii superioare la facultăți de pre
neplătite, decât să ﬁu raportată strict la a ﬁ fosta soție a unui star tv. Firește că mă amuză teribil declarația stimabilei și no
personalități marcante a culturii românești, ofuscată de un comentariu pertinent și, sinceră să ﬁu, nu știu exact ce "aș su
momentul acesta, însă cu siguranță am mulțumirea faptului că am avut șansa de a nu mă naște talent și a muri speranță
adevărat, cu toții avem nevoie de psiholog pentru că trăim în România. Fiecare este liber să-și caute sursa de informați
dorește, eu citesc mai mult presă ﬁnanciară decât modă și niciodată de pe bloguri. O informez pe stimabila absolventă de Jur
la Spiru Haret, pe această cale, că forma corectă este "cheltuiește", nu "cheltuie", și îi doresc o viață frumoasă și îmbelșug
măsura "succesurilor" sale jurnalistice", a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru Wowbiz.

