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Pakistani bridal makeup 3gp video

TykkääTykättyNäytä kaikki19 ihmistä na merkinnyt tämän paikakseenmakeupbysadafwassan@hotmail.com Wassan on brittiläinen meikkitaiteilija ja kouluttaja. Morsiusvarauksia tai meikkikurssia varten Info Whatsapp at (+44)7794278628Meikkitaiteilija · Kauneussalonki �ytä lisääNäytä vähänn Tietoja Yhdysvaltain tietosuojakäytännöstä Tekijänoikeudet ota meihin yhteyttä Top 15 Intialaiset häämeikkivideot ja opetusohjelmat Jatka
viestejäni intialaisissa häissä, tässä on upouusi artikkeli, häät! ! Jee, mitä sinä teet? Emmekö rakasta perinteisiä intialaisia häitä? Se on niin erityinen päivä morsiamelle ja sulhaselle, että se on aika, jolloin he vihdoin kokoontuvat yhteen ja vannovat rakastavansa toisiaan ja viettävänsä loppuelämänsä toistensa kanssa. Koska niin paljon huomiota kiinnitetään siihen, miltä morsian näyttää hääpäivänään, morsiusmeikintä on tärkeä rooli
hänen morsiamen ilmeen parantamisessa kokonaisuutena ja on nyt erittäin merkittävä intialaisissa häissä. Jos olet budjetissa tai rakastat vain meikkiäsi, tässä on tiivis luettelo YouTube-meikkitaiteilijoiden parhaista morsiamen meikkitutoriaatista, joita voit seurata näyttääksesi täydelliseltä hääpäivänäsi. Morsiamen meikki voi tehdä tai rikkoa hänen koko ilmeen yleensä. Emmehän me tee huonosti tehtyä meikkiämme puhuaksemme
kaupungista häiden jälkeen? Kun monimutkaisia meikkiä ja kalliita intialaisia meikkitaiteilijoita palkataan näihin tilaisuuksiin, omien häiden meikin omistaminen hääpäivällesi voi olla melkoinen haaste. Itse asiassa, et vain itsellesi, voit tehdä sen jonkun puolesta! Jos olet hyvä meikin kanssa ja haluat ansaita muutaman ylimääräisen dollarin, nämä morsiusvideot voivat olla vain sinulle suureksi hyödyksi. Myös sen varmistaminen, että
meikki sopii häät lehenga ja niin ei voi voittaa morsiamen koko ilme kokonaisuudessaan voi olla melko haastava tehtävä, koska meikki pyrkii tekemään morsiamet näyttämään vanhemmilta kuin ne jo ovat, joten oikeiden värien valitseminen häät muodostavat on erittäin tärkeä tehtävä. Aloitetaan sitten. Täytyy katsella morsius meikki videoita intialaisille morsiamia 1. Royal Wedding Look Tämä meikki opetusohjelma sopii niille
kuninkaallisille morsiamet, joilla on raskas lehenga, joka olisi keskellä koko ilmeesi. Hänellä on kauniisti työstut ruskea savusilmä, jossa on vaaleanpunaiset alastomat huulet. Tämä meikkivideo toimii myös hyvin, jos sinulla on todella raskaita koruja, ja se mahdollisesti kiinnittäisi huomiota niihin. Jos olet hidas soveltamaan meikkiä kuten minä, voi kestää jonkin aikaa tulla hirtetyksi, mutta jos vaadit samanlaista kuninkaallista meikkiä,
mene eteenpäin ja keskeytä video tietyin väliajoin. Kaiken kaikkiaan meikki tehdään kauniisti, vaikka se ei ollut täydellinen ottelu hänen pukeutumaansa asuun. Kuparikultasuunnittelija Royal Lehenga toimisi paremmin, mutta silti YouTube-opetusohjelma on erittäin hyödyllinen. 2. Perinteinen morsiusmeikki, vaikka tämä morsiusvideo on melko vanha ottaen huomioon, että muoti ja meikki muuttuvat jokaisen kanssa tästä perinteisestä
perinteisestä video on erittäin suosittu ja erittäin merkityksellinen vielä tänäänkin. Tämä meenakshi dutt -video on melko yksinkertainen, hyvin vähän komplikaatioita ja sopii täydellisesti niille, jotka eivät halua täysin keksityt kasvot hääpäivänään. Joko niin, tai jos olet morsiamen sisko, tämä on meikkivideo sinulle. Rauhallisesti, mutta äänekkäästi, aivan kuten isot lihavat perinteiset intiaanihäämme. Luomiväri voi muuttua toiveiden
mukaan, mutta pidin todella tästä videosta siitä, kuinka minimaalinen se on, mutta myös paikka perus meikissä. 3. Bengalin morsius-ilme: Tämä video Blueroseartistry on tehnyt tarjoilun naisille, joilla on keski- tai tumma intialainen iho, ja niille, jotka tietävät, mitkä värit toimivat tumman ihon sävyn kanssa, tämä Bengalin kaltainen ilmevideo todella auttaa tässä kysymyksessä. Tässä perinteisessä morsiamen meikki-ilmeessa on paljon
meikkitoimenpiteitä, joten jos haluat kevyen kasteisen ilmeen häillesi, se ei voi olla sinulle. Mutta jos raskas meikki on sinun juttusi, tämä voi toimia! 4. Aasialainen morsiusmeikki- ilme: Tämä aasialainen morsiusopetusohjelma on antanut runsaasti painoa mustille savuille silmille, joten jos olet tässä hääilmeessä, anna sille mahdollisuus, muuten voit kokeilla sangeet- tai cocktail-juhlia! Ne olivat ilmeen keskipiste, joten muista, kun
sovitat ilmeen asuusi, koska aasialainen meikki voi ohittaa koko ilmeesi. Hänellä on myös hienoja vinkkejä ja temppuja meikkiin. 5. Häämeikki tummilla intialaisilla morsiamilla Tässä häämeikki-opetusohjelmassa siivekäs silmänrajaus on vallannut koko näyttelyn. Tämä työ voi toimia melkein minkä tahansa vaatekappaleen kanssa, koska sävyt olivat hyvin neutraaleja ja tämä meikki opetusohjelma on tehty niin, että huomiota
houkuttelevat vaatteet ja korut, koska meikki ei ole liian ylivoimainen. Tämä morsius-ilme sopii niille, joilla on suuret, kauniit silmät, koska siivekäs silmänrajaus on parantanut mallin silmiä entisestään ja näyttää suuremmalta ja kirkkaammalta pienellä kimalluksella. 6. Etelä-Intian morsiamen ilme Tämä eteläintialainen meikki näyttää ylivoimaisesti minimaaliselta meikki-ilmeeltä, jonka olen koskaan nähnyt, ja jos hääsi ovat matalan
avaimen suhde ja et halua näyttää hienolta tai erittäin fiktiiviseltä, tämä ilme on sinulle. Se sopii myös morsiamen siskolle tai äidille, koska meikki ei ole äänekäs eikä huuda huomiota. Pientä hemmottelua voi tehdä toiveiden mukaan. 7. Smokey Bridal Makeup Video Aluksi tämä intialainen morsiusmeikki voi olla hieman liikaa, mutta kun se on valmis, se toimii täydellisesti koko asun kanssa. Tämä YouTube-opetusohjelma sopii
paremmin hauskemmisiin tapahtumiin, kuten cocktailiin tai juhlien jälkeen, koska ilme on todella rohkea ja herättää varmasti huomiota tarpeettomasti, jos saan lisätä. Moderni morsiusmeikki näyttää Tämä intialaisen morsiamen muodikas ilme tehdään niin vaivattomasti, ja vaikka on paljon tuotteita, jotka on laitettu käyttöön, mutta se on täysin sen arvoista. Meikin suuresta käytöstä huolimatta kevyt ja kasteinen ja näyttää erittäin
kevyeltä, joten sinun on yritettävä haldi- tai yötoimintoa. 9. Tyylikäs morsiamen look video Tämä on henkilökohtaisesti suosikki morsiameni meikki etsiä intialaisia morsiamia. Se toimii kaiken kanssa ja on ehdottomasti alkuperäisellä meikkiosaamisen tasolla, joten sitä ei ole vaikea jäljitellä ollenkaan. Kokeile sitä tapahtumaa varten ennen häitä, ja jos pidät siitä, kokeile sitä myös häihin! 10. Prinsessa Morsiamen ilme Tämä
prinsessahää-ilme ei ole myöskään kovalla puolella, joten se on täydellinen linnoitus niille intialaisille morsiamille, jotka eivät pidä liikaa meikin, mutta jotka myös tekevät häissä välttämättömän elementin. Se toimii useimpien intialaisten hääpukujen kanssa varmistaaksesi, että näytät prinsessalta hääpäivänäsi. 11. Häät ja vastaanotto Katso Tämä intialainen hää-ilme on erittäin siisti ja hienostunut ja video tehdään kauniisti siirtymällä
päivästä yöhön. Jos olet intialaisissa häissä, jotka ovat yleensä yhden päivän suhde, tämä morsiuspukuvideo voisi toimia sinulle ja sopia ryppyiseksi termiisi. 12. Vaaleanpunainen morsiusmeikkivideo Tämä vaaleanpunainen aatteettinen morsius-ilme on rohkea ja tungosta samanaikaisesti, joten se kiinnittää katsojien huomion asuun ja koruihin, ei meikkiin. Ei vähempää, meikki on tehty kauniisti pitäen mielessä perinteiset intialaiset
häät, joten väripaletti on myös melko tasapainoinen, vaikka se on alttiimpi pohjoisintialaiseen tyyliin häissä. 13. Häät Etsi sitoutumista Vaikka tätä hääopetusta ei ole tarkoitettu intialaisille häille, sitä voidaan ehdottomasti käyttää muissa häätapahtumissa, kuten sangeetissa tai muussa hauskassa juhlassa, joko ennen häitä tai niiden jälkeen. Se on puhdas ja kimalteleva ja olisi täydellinen yötapahtumiin, joissa kaikki meikin paljetit voivat
erottua vielä enemmän. 14. Rohkea häämeikki Ilme Tämä rohkea morsius-ilme on melko hohtava ja jos sinulla on epätavallinen häät lehenga, voit sisällyttää tämän ilmeen. Tai pidä tätä ilmettä ei-häätapahtumassa, luultavasti cocktail-juhlissa tai häissä juhlien jälkeen. Meikin paljetit loistavat kirkkaammin yön aikana kaikkien valojen joukossa. 15. Pakistanilainen meikki Katso Jos lehengasi on kullassa tai metallisessa sävyssä, yhdistä
tämä pakistanilainen morsiusväri, koska se vetää hohteen vaatteissa ja vahvistaa hohtoa morsiamen silmissä. Raskas rajauskynä ja silmäripset vetävät kipinää vielä enemmän hänen silmiinsä. Siinä kaikki häihin nopeasti. Käy läpi aiemmat artikkelini tämän kanssa ja kerro meille, miten pidät siitä. Siihen asti, kippis! Lue lisää: Mikä on lempihäävideosi? Jaa arvostelusi kanssamme. Einige Word-Funktionen können Google Docs nicht
angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte Änderungen anzeigen BY Sakshi | 20 päivänä marraskuuta 2017 | 113061 katselua | 10 minuuttia readGoji, emme ole unohtaneet sinua! Kyllä, tiedämme, että monet meistä haluavat tehdä upean sisääntulon, jossa on paljon. ja valitsimme siihen täydelliset kappaleet! Tuoreista uusista kappaleista vanhuksiin, jotka ovat edelleen klassisia häihin, tässä on yli
35 niistä yhdessä viestissä! Joten aloita poiminta ja suunnittelu NYT! Yhdistetty lista? Tietysti! Tässä on kaikki mitä löydät tästä luettelosta - Sulhasen sisääntulolaulut hääpäivälle (Baraat Entrance) Oldies Ali Goodies (Sulhasen sisääntulolaulut Sangeetille) Sulhanen syöttää kappaleita ensivaikutelmaan (Newer) Ja vain jos et halua sekoittaa ja sovittaa, etsi täydellinen soittolista, jossa on eniten dhamakedaar-kappaleita täältä! Kuva
Once Upon a Time-Wedding Talesin kautta★ 4.8 Groom Entry Songs for Wedding Day (Baraat Entry) #1 Mangalyam Saathiyasta Ajatellen sulhasen sisäänpääsylaulua, joka on perinteinen ja antaa häillesi dharmkik-kosketuksen saamatta sitä kuulostamaan tahmealta? Mangalyam on juuri sitä mitä tarvitset! #2 Mundiya Baghi 2:sta sulhaslaulujen listalta, jotka emme sisällytä tätä? Se ei ole mahdollista. Mundiyan on uudelleenmiksattu
versio ikälaulusta, jonka olemme kaikki todennäköisesti kuulleet lukemattomia kertoja, mutta tämä on vain parempi - nopeammalla lyönnillä ja paremmalla musiikilla! #3 Soch Na Sake Airlift Slowista ja superromanttinen - tämä kappale muistuttaa kumppaniasi kaikesta, mitä pidät sydämessäsi hänen puolestaan. Ei, emme laske leikkiä. Sielukas lyriikka yhdistettynä Aryito Singhin romanttiseen ääneen sulaa varmasti ja voittaa sydämiä
- mitä muuta tarvitset? #4 Azeemo Shaan Shehenshah Jodhaa Akbar Dham-da-dum-dum-dhamista! Tämä laulu asettaa sävyn ensimmäisistä lyönnistä. Jos etsit kappaletta, joka ilmoittaa saapumisestasi samalla tavalla kuin he ilmoittavat palatsikuninkaan saapumisesta elokuvateatteriin, tämä on hyvä valinta! #5 Jashne Bahara Jodhaa Akbarista - miettien jotain releavousta, jotain romanttista? Ehdotamme Jash-e-baharaa - yhtä niistä
harvoista sulhaslauluista, jotka voivat heti sijoittaa pallon ja ilmoittaa sisäänpääsysi todellisessa kuninkaallisessa hengessä! #6 Bahubali Track Ok, se on erittäin dramaattinen, mutta sitten on olemassa erittäin dramaattisia sulhasia, eikö niin? Merkitkää hänet sulhasen häälaulujen listalle! #7 Badri Ki Dulhaniya Title -kappale Sulhasen sisääntulon olennainen kappale - emme laske leikkiä! Se on hauskaa, peppy, lyönnit ovat nopeita ja
leikkisiä - mitä muuta voit pyytää nyt? Oldies But Goodies (Groom Entry Songs for Sangeet) #8 Balle Soniya de Rang morsiamesta ja ennakkoluulosta Haluatko tanssitaistelun polttareiden ja pojan välillä vai tarvitsetko vain hyviä sulhaslauluja päästäksesi sisään, mikä tahansa luettelo, jos se on epätäydellinen ilman tätä! Optimistinen ja leikkisä, se todella pitää hauskojen häiden henget elossa ja miten! #9 Tenu Leke Main Jaawan
Salaam-E-Ishqistä etsimään jotain, jossa on paljon energiaa, nopeita lyönteja ja dhol-lyönnit? Vaikka Tenu Leke on vähän vanha, se on täydellinen valinta baraat-lauluun sulhasille! #10 Banja Tu Mary Rani Tumhari Sulusta Tämä saa sinut viheltämään ja laulaa laulun, luota meihin! Vaikka hieman hitaasti, sanoitukset ja lyönnit ovat erittäin tarttuvisia, vähän ennen kuin löydät itsesi hyräilemässä sitä! #11 Hone Na De De De De De De
desi Boyz Super Addictionista alusta alkaen, tämä on todellinen mielialan kohottaja ja mielialan kylki! Meneekö Desi Munda naimisiin? Tämä ansaitsee paikan listallamme! #12 Shaadi Karogin mujhse-nimiraita hyvin, eikö siinä ole kyse kumppanisi kosimisen pyytämiseen? Muuta se sitten lauluksi ja sano se ääneen. Mujhse shadi karogi, nimikkobiisi tulee avuksesi - seuraava lisäys lauluun morsiamen tuloa varten! #13 Desi Boyz desi
Boyzille Desi Boyzista miettien, miten tehdä dramaattinen sisääntulo, jossa kaikki on sulhasen yli hinauksessa? Tässä on vaihtoehto sinulle! Ehdotus: murtaudu nopeaan esiasetettuun koreografiaan kesken matkan – varmista nyt, ettei kukaan missaa suurta sisääntuloasi! #14 Malhari Energy Bajirao Mastani Ranveer Singhistä, jossa on peppy-lyönnit ja paljon rasvaa - Malhari on toinen loistava vaihtoehto, jos aiot päästä ystäviesi
kanssa hinauksessa! Varaudu paljon huutelemiseen matkalla sisään! #15 Bachna Ae Haseeno Title -kappale Be the Movie Hero You Always Wanted to Be - nyt se kuulostaa joltain, mitä olet aina halunnut tehdä? Kirjoita tyylillä ja ilmoita se paremmin tällä peppy-kappaleella. Mitä voin sanoa? #16 Rom Whiskey Vicky Donor Upbeatilta, nopea ja peppy- Rum Whisky saa sinut vahingossa murtautumaan vatsaasi. Mitä väliä, vaikka
tietäisitkin? Nämähän ovat sinun hääsi, tee siitä niin hauskaa ja hienoa kuin haluat! #17 Gal Ban Gayi by Sukhbir Vanha numero, jossa on remixitive-rytmi, emme usko sinua, jos kerrot meille, että et ole tanssinut tähän numeroon koko lapsuutesi! Ja kun asia on niin, miksi et ravistaisi jalkaasi myös omissa häissäsi? #18 Ainvayi Ainvayi Baaja baraat navucista tanssikengät, koska Ainvayi Ainvayi saa sinut varmasti ravistamaan jalkaasi
tai kahta. Niin hauska numero, plus Ranveer Singhin energiatasot tekevät tästä yhden niistä baraat-kappaleista, joita et vain voi missata! #19 Sadi Gali Tanu Weds Manusta Haluatko soittaa tämän kaiuttimilla tai saada livebändin esiintymään tämän kappaleen sinulle, sadi Gali on hieno baraat-kappale. Nopeat, optimistiset lyönnit ovat vain tarvitsemani energia-annos! #20 Mehndi Laga Ke Rakhna DDLJ: ltä Entä palata ajassa
taaksepäin ja valita Mehendi Laga Ke Rakhna Dilwale Dulhaniya Le Jayengesta? Klassikko- tämä kappale on luultavasti yhtä vanha kuin sinä ja minä, mutta mitä väliä sillä on, kun kappale on niin sopiva? #21 Saajan Ji Ghar Aaye Kuch Kuch Hota Haista Yksi niistä tyypillisistä Bollywood baraat -kappaleista! Kerätkää kaikki veljenne ja sisarenne ja tee suuri sisääntulo - voitte olla varmoja, että tämä suojelee teitä kaikkia! #22 Tumse
Milke Dilka Jo Haal Main Hoon Na:sta Sinun on täytynyt kuulla tämä kappale 100 kertaa, mutta kuuntele se vielä kerran ja löydät itsesi äänittämasta jalkojasi. Nuo pöydän lyönnit tappavat sinut varmasti - älä luota meihin, kuuntele se itse! #23 Laung Da Lashkara Patiala Housesta Tyypillinen Punjabi-kappale sinulle ja kumppanillesi - jotain mitä voit Saada parisi lavalle? Tietysti! Kukaan ei koskaan kuvittelisi mitään sellaista, enemmän
syytä tehdä sitä! #24 Sapne Mein Milti Hai Romantic sydämessään? Sitten meillä on sinulle jotain! Yhdistettynä nopeaan dhol-tahtiin, tämä on vanha kappale, mutta se sopii silti täydellisesti! #25 Oh Jaana Jaana Pyar Kiya Toh Darna Kyasta Miettien sulhasten häälauluja ajattelematta tätä? Miten se on edes mahdollista? Me kaikki vartuimme tanssimassa Oh Oh Janejanan kanssa, joten miksemme sisällytä sitä häihimme? Sulhanen
Entry Songs For That First Impression (Newer) #26 Ik Vaari Aa Raabtesta Hieman erilainen kuin muut listalla, Ik Vari Aa on erilainen kuin mikään muu kappale, jota todennäköisesti ajattelet sisääntulollesi. Pehmeää, ilmaista musiikkia, jossa on oikeat sanoitukset. #27 Coca Cola luke Chuppi niin hauskaa - kyllä, siitä he muistuttavat meitä, kun ajattelemme tätä kappaletta. Et ehkä pidä Coka Colasta ensimmäisellä yrityksellä, mutta
yritä uudelleen ja löydät itsesi hyräilemässä sitä - se on niin riippuvuutta aiheuttavaa! Toinen lisäys barat-listaamme? Me sanomme kyllä! #28 Poika Raabtesta Oletko tapaillut pariasi jonkin aikaa ja nyt aiot mennä naimisiin? No, tässä on jotain! Leikkisä, hauska ja peppy, juuri sitä tarvitset! #29 Mai Dekhu Teri Kuva Luke Chuppi Lähes jokaisen millenniaalin uusin pakkomielle, Kuva on uusi lisä sulhasten häälaulujen listalle. Musiikki on
niin pehmeää ja lohduttavaa, ja sanoitukset ovat juuri sitä, mitä sinun on tehtävä päässäsi - ne vain sopivat täydellisesti! #30 Manma Emotion Jaage Dilwalesta antaa sanoja ajatuksillesi? Siitä tässä laulussa on kyse! Määritelmäsi mukaisesti tämä kappale sopii varmasti täydellisesti, jos menet rakkausavioliittoon! #31 Dilli Waali Girl Yeh Jawaani Hai Diwanista. Mikset sitten kiusaa häntä hieman tällä laululla? Dilli Wali Tyttö on juuri mitä
tarvitset! #32 Hymän kappale OK Glas Jaanu Zubin Nautiyalilta on niin lohduttava, ja tämä on todiste! Tässä Humme Hummen versiossa on parempia lyönnit ja uusia, lisättyjä sanoituksia. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Parempi kappale, jonka voit valita sisäänkäynnillesi! #33 Kar Gayi Chull Kapoor &amp; Sonsista Miettien, mikä olisi voinut tehdä alkuperäisestä Badshah's Chullista paremman? Tässä on vastauksesi! Tämä
uudelleenmiksattu yksi Kapoorista ja pojista on muokannut hieman, lisätyillä sanoilla ja funky-lyönneillä, jotka saattavat olla vaikea olla ravistaa jalkaasi tai kahta! #34 Wakhra Swag laivaston Inder Featista. Baadshah Kukapa ei pitäisi punjabi tadkasta? Tämä sopii laskuun kunnolla! Vaikka hieman hitaasti, lyönnit ovat niin houkuttelevia, ettet voinut vastustaa tätä. #35 Sweety Tera Drama Bareilly Ki Barfi Playfulista - siitä tässä laulussa
on kyse! Jos haluat pitää hauskaa, äläkä välitä kiusata kumppaniasi hieman, voit valita Sweety Draamaa hauskasta laulusta sulhasen sisääntuloa varten! #36 Chogada loveyatrista Dholin lyönnit, ja tuo nopea vauhti tekee Chogadasta yhden viime aikojen parhaista baraat-kappaleista. Ripauksen Gujaratia, mutta tyypillisiä, peppy-lyönnit, tämä saa varmasti kaikki tekemään urotekonsa ja liittymään hauskanpitoon! #37 Gazab Ka Hai
Din Dil Jungleesta Toinen vanha kappale, joka miksattiin uudelleen. Mutta voit olla varma, että se pitää yhä alkuperäisen olemuksen koskemattomana. Hidas, sileä ja oh-niin-ihana, tämä saa heti hymyn kumppanisi kasvoille, kun he näkevät sinun kävelevän sisään! #38 Dil Diyan Gallan Tiikeri Zinda Hai Tämä hidas romanttinen numero Atif Aslamin huskyäänessä asettaa varmasti tunnelman juhlillesi. Naitko jonkun, jonka olet tuntenut
jonkin aikaa? Tämä pimeys häihin (ja heidän elämäänsä) #39 Laung Gawacha Remix by Nucley Sulhasen häälaulujen luettelo on epätäydellinen ilman Laung Gwachia. Peppy, nopea rytmi, jossa on ripaus elektroa, on juuri sitä, mitä tuhatvuotinen sulhanen saattaa tarvita! Tiedämme, ettei se ole mitään, mutta paljon stressiä tulee myös sulhasena olemisen mukana! Vaikka olemme varmoja, että voit pitää erittäin hyvää huolta kaikista
muista sen näkökohdista, ajattelimme, että voisimme auttaa keventämään kuormaa vain vähän varmistaen, että sinun ei tarvitse enää huolehtia sisäänkäynnistäsi. Käytä tätä luetteloa tarpeen mukaan tai luo vain soittolista merkinnällesi ja paljon muuta. Toivottavasti olemme auttaneet! LUE MYÖS: 50 viimeisintä hindinkielistä häälaulua Sangeeteille vuonna 2017 ! 11 Kickass Sangeet -laulua sulhasen ystäville! * Täydet Peppy-numerot
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