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Így ünnepelték a Valentin napot a sztárok
CzB - 2019-02-15 12:18:47

Justin Timberlake és Jessica Biel
Mindennap, egész nap Valentin nap van, mióta megtaláltalak – írta a sármos énekes.
Valentine's ALL DAY, EVERY DAY since I found you.
1.1m Likes, 5,081 Comments - Justin Timberlake (justintimberlake) on Instagram: "Valentine's
ALL DAY, EVERY DAY since I found you. "

Zac Efron
Boldog Valentin napot! Imádlak mindannyiótokat.
Happy Valentine's Day! I love you all
3.4m Likes, 51.4k Comments - Zac Efron (zacefron) on Instagram: "Happy Valentine's Day! I
love you all "

Cooky és Szécsi Debóra
Valóra váltja minden álmomat! Szeretlek, Cooky! – fűzte hozzá az eljegyzési fotóhoz Debóra.
Valóra váltja minden álmomat !!!! szeretlek cooky_hivatalos !!!
4,918 Likes, 44 Comments -(szecsidebora) on Instagram: "Valóra váltja minden álmomat !!!!
szeretlek cooky_hivatalos !!!"

Robert Downey Jr. és Susan
Vasember is köszönetet mondott feleségének, hogy kitart mellette: Boldog Valentin napot kívánok
neked, aki elviseli az idétlenkedésemet.
Happy Valentine's Day to the one who puts up with all my antics...
433.4k Likes, 1,805 Comments - Robert Downey Jr. (robertdowneyjr) on Instagram: "Happy
Valentine's Day to the one who puts up with all my antics..."

Miley Cyrus és Liam Hemsworth
Köszönöm, hogy mindig lehajolsz, hogy megölelj... Ígérem, mindig lábujjhegyen fogok nyújtózkodni,
hogy elérjelek. Szeretlek! – írta Miley.
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Thank you for always bending down to hug me ... I promise I will always meet you in the
middle on my tippiest toes! I love you Valentine! liamhemsworth
1.2m Likes, 3,536 Comments - Miley Cyrus (mileycyrus) on Instagram: "Thank you for always
bending down to hug me ... I promise I will always meet you in the middle on..."

Kiss Ramóna, Lékai Máté és Noé
Az Én Valentin-napom! – dicsekedett a műsorvezető-színésznő kis családjával.
Az Én Valentin-napom! asracokakikertodavagyok Noebaba lekaimate
22.6k Likes, 62 Comments - Kiss Ramóna (ramona_kiss) on Instagram: "Az Én Valentinnapom! asracokakikertodavagyok Noebaba lekaimate"

Vanessa Hudgens és Austin Butler
A színésznő több fotót is posztolt az Instagramra. Ez egyiken követőinek kívánt boldog Valentin
napot egy piros szívecskés lufival, egy másikon pedig barátjával pózol, akivel már hét éve alkotnak
egy párt.
7 years strong
1.5m Likes, 4,860 Comments - Vanessa Hudgens (vanessahudgens) on Instagram: "7 years
strong "

Lady Gaga
Az énekesnő új tetkóját mutatta be: Boldog Valentin napot. Egy tetkó a gyönyörű @winterstone-tól a
'la vie en rose' tiszteletére.
Happy Valentine's Day. A tattoo toast to "la vie en rose" by the beautiful winterstone my
spinal cord is now a rose
887k Likes, 12.3k Comments - Lady Gaga (ladygaga) on Instagram: "Happy Valentine's Day.
A tattoo toast to "la vie en rose" by the beautiful @winterstone my spinal..."

Király Viktor és Virág Anita
Az énekes így ünnepelt szerelmével: Elviszem egy körre. Aztán irány egy romantikus vacsorára a
kedvesemmel. boldog Valentin napot mindenkinek!
Elviszem egy körre Aztán irány egy romantikus vacsorára a kedvesemmel boldog Valentin
napot mindekinek! reklam drivingaroundwithyourlove happyvalentinesday loveisintheair
anita_virag rav4 interior
1,848 Likes, 1 Comments - Király Viktor Official (kiralyviktor) on Instagram: "Elviszem egy
körre Aztán irány egy romantikus vacsorára a kedvesemmel boldog Valentin napot..."
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Lucy Hale
A színésznő egyedül töltötte az idei Valentin napot, de cseppet sem bánta: Szóóval mondom, mi a
helyzet. Nemrég csináltattam ezt a tetkót az önszeretet szimbólumaként. Mivel erről szólt a tavalyi
évem... az egyedüllétről (de egyáltalán nem voltam magányos), nem kötöttem le magam és
megtaláltam a belső fényemet, megtanultam szeretni önmagam. Bár ezen a Valentin napon nincs
párom, annyira boldog és hihetetlenül hálás vagyok a mérhetetlen szeretetért, amit a családomtól és
a barátaimtól kapok. Boldog Valentin napot nekem és nektek. Akár van párotok, akár nincs.
Soo here's the deal...I got this tattoo recently as a symbol of self love. And that's what this
last year has been about...being alone (but not lonely), not settling and truly finding my inner
light & loving who I am. This Valentine's Day while I don't have a significant other, I am so
happy with the place I'm in and unbelievably grateful for the overflowing love I have in my
life from my family and friends. HAPPY VALENTINES DAY TO MYSELF AND TO YOU. Whether
you got someone or not ( art by the incomparable fredericforest and tattoo by robgreennyc )
461.9k Likes, 1,675 Comments - Lucy Hale (@lucyhale) on Instagram: "Soo here's the deal...I
got this tattoo recently as a symbol of self love. And that's what this..."

Ördög Nóra és Nánási Pál
Ördög Nóriék külön töltötték a szerelmesek napját: Az én Valentinom... #távolvan #ésmégisközel
#amúgyPál #Palkóúton #énmeg #itthonvagyok #nórivagyok
Az én Valentinom... távolvan ésmégisközel amúgyPál Palkóúton énmeg itthonvagyok
nórivagyok
11.4k Likes, 24 Comments - Ördög Nóra (ordognora) on Instagram: "Az én Valentinom...
távolvan ésmégisközel amúgyPál Palkóúton énmeg itthonvagyok nórivagyok"

Ashley Tisdale és Christopher French
A színésznő is egy szerelmes vallomást posztolt: Még mindig nem jöttem rá, hogy hogyan is
lehettem pont én örökre a valentinod. De szerintem az volt a döntő pillanat, amikor azt eldöntöttem,
hogy szeretni fogom magam úgy, ahogy vagyok. Boldog Valentin napot! Én vagyok a
legszerencsésebb lány.
I'm still trying to figure out how I got to be your forever valentine. But I think it was the
moment I chose to love myself that you came into my life. Happy Valentines Day cmfrench
I'm the luckiest girl
129.5k Likes, 224 Comments - Ashley Tisdale (ashleytisdale) on Instagram: "I'm still trying to
figure out how I got to be your forever valentine. But I think it was the..."

Kim Kardashian és Kanye West
Boldog Valentin napot, bébi. Nagyon szeretlek! – írta a valóságshow-sztár
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Happy Valentines Day babe!!! I love you so much!
2.1m Likes, 8,914 Comments - Kim Kardashian West (kimkardashian) on Instagram: "Happy
Valentines Day babe!!! I love you so much! "

Palvin Barbi és Dylan Sprouse
A modell röviden és tömören megoldotta: Boldog Valentin napot!
Happy Valentine's day
475.3k Likes, 2,616 Comments - Barbara Palvin (realbarbarapalvin) on Instagram: "Happy
Valentine's day "

Katy Perry és Orlando Bloom
A színész is a Valentin napot választotta, hogy gyűrűt húzzon az énekesnő ujjára, aki hamar posztolt
is egy közös szelfit.
full bloom
316.3k Likes, 5,342 Comments - KATY PERRY (katyperry) on Instagram: "full bloom"

Chris Evans
Amerika kapitány kutyájával bújt össze: Boldog Valentin napot kíván ez a diszfunkcionális páros, akik
nem tudnának egymás nélkül élni.
Chris Evans on Twitter
Happy Valentine's Day from this pair of dysfunctional codependents.
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