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103 SMINKTIPP, AMIT MINDEN NŐNEK
TUDNIA KÉNE…

Megpróbáltál megint füstös szemet készíteni, de csak egy maszat lett
a vége?

Nem passzol az alapozó színe, ezért egy újabb sminkterméked köt ki
a kukában?

Sminkelnéd a szemed, de nem tudod milyen színek állnak jól?

 

Ahhoz,  hogy  egy  smink tökéletesen  sikerüljön  apró  trükkökre  van
szükség.  Hiszen  elvileg  sminkelni  mindenki  tud,  kis  alapozó,  kis
szemhéjfesték,  szempillaspirál,  rúzsocska.  Aztán  a  végeredmény
mégsem teljesen olyan lesz mint a gyönyörű sminkfotókon.

  Más témában hányszor jártam én is így. Kinéztem a pinterest-ről a
pikk-pakk 3 fotó alapján percek alatt elkészíthető raklap ágyat, aztán
az első fél óra után rájöttem nem lesz ilyen egyszerű. Hogy is van?
Hova  is  kell  szögelni?  De  most  tényleg,  milyen  festék  az  amivel
lekeni? Örültem volna az apró eligazításoknak.
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Biztos Neked is volt már hasonló tapasztalatod.

 Visszatérve  a  sminkhez,  az  apró  trükkök  fogják  tökéletessé  tenni
(mint oly sok minden mást is )

 Most  103 ilyen  trükköt mutatok be, ami hozzásegít, hogy hibátlan
sminkben tündökölj nap, mint nap.

 A  smink  minden  lépéséhez  (alapozás,  szemfestés,
szemöldökformázás  stb.)  több  apró  tippet  találsz.  Biztos  lesznek
újdonságok is számodra, amiket érdemes kipróbálnod.

 Remélem, hogy ez a  kis  olvasmány,  hozzásegít  ahhoz,  hogy olyan
gyönyörűnek lásd magad a tükörben nap, mint nap, ahogy szeretnéd.
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ARC

Alapozás

  Nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert tökéletesen mutatja, hogy
bármilyen  smink  készül  az  alapokat  a  bőr  hatása  határozza  meg.
Bármilyen tökéletes egy füstös szemfestés, ha a bőrkép nem hibátlan,
a végeredmény sem lesz tökéletes. De ugyanez igaz egy vörös száj és
főleg egy natúr smink esetében.

Tehát nézzük milyen apróságoktól lesz gyönyörű az alapozás!
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1.    Alapozó választásnál  kérd szakember segítségét, olyan helyen
vásárolj alapozót, ahol van lehetőség arra, hogy kipróbáld. Akár
úgy,  hogy  a  helyszínen  feltes  zik  a  bőrődre  (pl:  Mac,  Bobby
Brown,  Clinique  üzletek,  vagy  amikor  drogériában  van  a
helyszínen sminkes). Egy branden belül is nagy különbség van az
alapozók között. 

Alapozó választásnál 3 szempontot mindenképpen figyelembe
kell  venned:  a  fedést  (erősen  vagy  lágyan  fedő  alapozót
szeretnénk), a  bőrtípust és a  finist (mattabb vagy fényesebb).
Ezeket a paramétereket érdemes tisztázni, majd kipróbálni az
alapozót. Teljesen más lesz az alapozó a bőrödön, mint amikor
kézfejen  próbálod  ki.  Azt  is  látnod  kell,  hosszú  távon,  hogy
viselkedik az arcodon, lehet, hogy pár óra múlva átfényesedik
akkor nem ez a tökéletes választás. Ha nincs lehetőség sminkre
kérj mintát. Nem éri meg olyan alapozóba fektetni, amit nem
fogsz hordani (szerintem mindenkinek lapul a fiókjában egy-két
rosszul választott darab 

http://www.topsmink.hu/
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2.  Soha ne válassz alapozót a leendő bőrszínedhez, lehet, hogy
barnulni  fogsz,  de az az alapozó,  most biztos,  hogy egy kicsit
furcsán fog kinézni. 

3.  Soha ne a csuklódon  teszteld az alapozó színét, teljesen más
színe  van,  mint  az  arcbőrödnek.  akkor  hol?  lásd  1-es  pont.
Csakis  az  arcodon.  Ha  nincs  lehetőség,  hogy  a  teljes  arcodra
felvidd, akkor az állcsont a legmegfelelőbb hely a tesztelésre. Itt
tudod megnézni,  hogy elüt-e a nyakszínedtől. 

4.   Ha úgy szeretnél alapozni, mint a profik, érdemes két alapozót
venni hosszú távon, az egyik a nyári a másik a téli bőrszínhez. A
közte  lévő időszakban pedig  könnyedén kikeverhetjük  a  saját
színünket  (ez  természetesen  csak  folyékony  alapozó  esetén
működik).  A  legtöbb  alapozó  alkalmas  erre,  de  ,  ha  keverni
szeretnénk  azért  kérdezzük,  meg  ,  hogy  az  adott  alapozóval
megtehetjük-e.  

http://www.topsmink.hu/
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5.     Professzionális alapozást szeretnél?

 A  legfontosabb  ,  hogy  az  alapozót  teljesen  megtisztított  és
hidratált  arcbőrre vidd fel. Ez abban, az esetben is igaz, ha este
lemostunk az arcunkat. Megdöbbentő, hogy mennyi  kosz jön
még le bőrről, pedig csak aludtunk  Érdemes használni , olyan
tonikot (pl Clinique clarifying lotion), ami eltávolítja, az elhalt
hámsejteket ezáltal egyenletes bőrfelületet biztosít. 

6.  Nagyon természetes hatás eléréséhez használj nedves szivacsot
(folyékony vagy krémes alapozó esetén).

7.  Ha  ecsetet  választasz  a  természetes  hatáshoz  a  Duo  fiber
ecsetek (felül fehér szintetikus, alul fekete természetes szőrből
készült),  erősebb  fedéshez  a  lapos  típusú  alapozó  ecsetek  a
megfelelőek. A duo ecsetekkel körkörösen, a lapos ecsetekkel
lapogatva dolgozz!

A képen alul láthatóak a lapos ecsetek (MAC #190, #193) az erősebb fedéshez, felül 
pedig a duo ecsetek  (MAC #130, MAC188) a természetes hatáshoz.

http://www.topsmink.hu/
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8.   Ha  friss  üde  hatást szeretnél,  hétköznapokra  válassz
természetes bőrfényt adó alapozót vagy bb krémet, ne mattot.
A természetes bőrfény (és itt  nem az átzsírosodott alapozóra
gondolok) egész nap természetes, kiegyenlített bőrképet ad. 

9.   Az áll nyak vonalnál, fültőnél mindig tökéletesen dolgozd el az
alapozót.  Biztos  láttál  már  rémisztő  példákat,  amikor  valakin
szinte maszkhatásúvá vált az alapozó. Gondolom ezt szeretnéd
elkerülni…
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Korrektor

 Ha  egy  sminktermékem  lehetne,  akkor  a  korrektort
választanám.  Multifunkcionális.  Akár  szem  alatti  karikák
eltüntetéséről,  akár  bőrhibák  ellen,  akár   fény-árnyék  hatás
elérésére  tesszük  fel,  mindenre  tökéletes.  Nézzük,  hogy
használjuk!

10.   A  korrektor  színe  egy  árnyalattal  legyen  világosabb  az
alapozónál

11.   Mindig  használj  szemápolót a korrektor  alá  (  zselés  állagú,
könnyen  beszívódó  terméket  érdemes  választani,  ha  a  krém
nagyon zsíros és nem szívódik be, akkor „megállhat” a tetején a
korrektor  és  darabossá válhat).  Hosszabb ideig  tart  és  sokkal
frissebbnek  tűnik majd a tekintet.

Korrektor  alá  jól  használható  zselés  szemkrémek  minden
korosztálynak: MAC fast response eye creme, Clinique: allabout
eyes,  Estée  Lauder:  Advanced  night  repair  eye  (nappalra  is
használható.) 

A korrektort akár össze is keverheted a zselés krémmel és így is
rakhatod szem alá. Lágyan fedő, könnyű textúrát kapsz ezen a
módon.

http://www.topsmink.hu/
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12.   Várd meg míg a szemápoló beszívódik, majd kis fejű (lehetőleg
szintetikus ecsettel) vagy ujjbegyekkel helyezd fel a korrektor.
Végül fixáld púderrel.

13.  Viszont ne használ korrektor fixálása fényvisszaverő szemcséket
tartalmazó púdert (ha vakus fotó készül fehér csík lesz látható a
képen). 

14.  A  púderesen  száradó  korrektorokat  használhatod  szemhéjra
alapnak. Tartósabb lesz a szemhéjpúder. 

15.  Rúzsozás  előtt  érdemes  lealapozózni  az  ajkakat.  Homogén
felületet érhetünk így el. Főleg sötétebb szájszín esetén, vagy
nem egyenletes szájforma esetén érdemes így korrigálni. 

16.  Viszont, ha nem használsz rúzst vagy szájfényt, akkor ne rakj rá
alapozót sem. Nem szép.

http://www.topsmink.hu/
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17.  A korrektort ne csak a szem alá használd, korrigáld vele az áll,
az arc, a szemöldök vonalán és az orrtőnél lévő területeket is. 

Pirosító

Használj pirosítót, hogy színt és frissességet adj az arcnak. 
Nézzük hogy!

http://www.topsmink.hu/
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18.   Hova rakjam a pirosítót?

A klasszikus megoldás szerint az arccsont kiemelésére bronzert
használunk,  a  pirosító pedig  az  almácskákra kerül.  Ha  a
hétköznapokon  csak  egy  terméket  használsz,  akkor  a  barnás
barackos  színeket  rakhatod  az  arccsontra  is,  azonban  a
rózsaszínes,  pirosas  alapozókkal  ezt  ne  tegyük,  mert  olyan
hatása  van  mintha  égne  az  arc  (bár  ez  a  80-as  években
menőnek  számított).  Rózsaszín  és  piros  pirosítókat  lágyan  az
almácskákra feltéve használjuk.

19.   Ha száraz a bőröd próbáld ki a krémes pirosítókat (főleg télen).
A  használatuk  a  közhiedelemmel  ellentétben  könnyű  (akár
ujjbeggyel  is  használhatóak),  tartósak  és  szép  fényt  adnak  a
bőrnek. Idősödő bőrön is érdemes kipróbálni. 

20.   Ha nagyon tartós eredményre van szükséged rétegezheted a
kép  típusú  pirosítót.  Ujjbegyekkel  először  a  krémes  alapozót
vidd fel,  majd óvatosan laza ecsettel rétegezd rá a por állagú
pirosítót  (mindig  ebben e sorrendben,  mert  ha  a porra  kerül
krémes anyag csomóssá válhat).  

http://www.topsmink.hu/
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Bronzer

A  bronzosító  a  titkos  csodafegyver,  használhatod  az  arccsont
kiemelésére,  pirosító  helyett,  napsütötte  hatás  eléréséhez,  DE
remekül  használható  arcformázásra  is.  A bronzosító  néhány
árnyalattal  legyen  sötétebb,  mint  az  aktuális  bőrszíned.  (télen  ,
nyáron valószínűleg ebből is más árnyalat szükséges).  

21.   Tartózkodj a narancsos  árnyalatú bronzosítótól. Ez azt jelenti,
hogy  ami  a  bőrödön  narancsos-  sárgás  árnyalatot  vesz  fel  az
nem  ideális.  Lehet,  hogy  attól,  hogy  a  dobozban  sárgásnak
tűnik, a bőrödön jó. Ha van lehetőség rá a bronzert is érdemes
kipróbálni az arcodon.
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22.    Az arccsont kiemelésének vonalát könnyen meghatározhatod
a száj szélső pontja és felső fültő pontja közötti vonalon. 
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23.   A bronzert használhatod az arc formázására is. Ha nagyon le
szeretnénk egyszerűsíteni, azokon  a helyeken használjuk, ahol
keskenyíteni szeretnénk az arcot. 

Ezen a rajzon az arccsonton kívül a homlok, az áll és az orr vonala kapott kiemelést
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Púder

Az arcpúdernek szintén több funkciója van: tartósítja a sminket,
plusz  fedést biztosít,  mattosító púderek  esetében  pedig
csillogásmentes bőrképet ad. Lássuk, hogy használjuk helyesen
a púdert.

24.   Akár préselt, akár porpúdert használsz szintén fontos, hogy a
bőrödhöz igazodjon. Mivel a púderek általában kevéssé fednek
elég  ha  a  kézfejeden  (nem  csuklón..)  ellenőrzöd  a  színét.
Púderekből általában a vékony fedés miatt kevesebb szín is van,
ezért nagyot nem lehet tévedni vele.

25.   A  púderek  használhatók  alapozó  felett,  de  magukban  is.
Különösen nyáron érdemes kipróbálni a kis  korrektor + púder
kombót.  Sokkal  könnyebb,  kényelmesebb  érzés.  Ráadásul  a
bőrünknek  nyáron  kevesebb  fedésre  van  szüksége,  tehát
nyugodtan elhagyhatjuk az alapozót.

26. Ha alapozóval együtt használjuk a púdert , a púder az alapozóba
ragad, ezért nagyon fontos, hogy szépen vidd fel. Használj minél
nagyobb fejű ecsetet, és különösen figyeljünk arra, hogy ne csak
az arc középső részére jusson, hanem olyan részekre is, mint a
hajtő, nyak-áll vonal. Ezzel elkerülheted, hogy vastagnak tűnjön
az alapozás és maszkhatású legyen. 
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A  bal  oldalon  látható  közepes  méretű  ecseteket  púderezésre  is  pirosításra  is
használhatod, a nagyfejű ecset a klasszikus púderecset. A fehér fejű vágott ecsettel
tudsz nagyon szépen csontosítani. Az alul látható un. buffer ecsettel , ami nagyon
tömör, lehet polírozni a pirosítót.

27.   Különösen igaz,  hogy  a púderezéshez,  alapozáshoz használt
eszközöket  mindig  tartsuk  tisztán.  A  ecsetek  mossuk  ki,  a
szivacsot  pedig  gyakran  cseréljük.  Ha  kapható  az  adott
márkához  pótszivacs  ,  akkor  éljünk  a  lehetősséggel,  ha  nem,
vásároljunk egyszerű kozmetikai szivacsot. Ezeken a szivacsokon
rengeteg baci megél, így több hónapi használat egy szivaccsal
nagyon sokat árthat a bőrünknek.

28.   A szivacs cseréjére hívhatja fel  a figyelmünket (bár ilyenkor
már kicsit késő) a púder bekövesedése is. Ilyenkor az arcról vagy
a  alapozóról  a  szivacsra  került  zsírréteget  szívja  magába  a
púder. Gyorsan cseréjünk szivacsot, a bekövesedett rész pedig
próbáljuk eltávolítani. (kapargassuk le, közben 
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vigyázzunk,  hogy  a  púder  ne  törjön  össze,  ez  nem  olyan
egyszerű feladat, ezért próbáljuk inkább elkerülni).

Szemek

        Szemhéjtus

A tusvonal szépen kiemeli a szemeket és hangsúlyosabbá teszi
a pillákat.

29.   A  szemhéjtusok  típusai:  hagyományos:  hegyes  végű tus,
amelyben  folyékony  anyagot  használunk,  filces,  amit  úgy
húzunk, mint egy ceruzát, gél állagú, amit ecsettel teszünk fel. 

30.   A gél állagú tust használhatod vágott vagy vékony ecsettel ha
van rá lehetőség próbáld ki melyikkel tudsz jobban bánni.
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31.   A  tust  mindig  a  szemsmink  elkészülte  után,  de  még  a
szempillaspirál előtt rakd fel. Várd meg a tus teljes száradását és
utána jöhet a spirál.

32.   A tusvonalat a  szempillatőhöz teljesen  közel húzd, hogy ne
legyen rés a pillák és a tusvonal között.

33.   Ha  lágyabb  hatást  szeretnél  a  tusvonalat  is  gyengéden
elsatírozhatod  száradás  előtt  ugyanúgy,  mint  a  ceruzát.  Erre
legjobbak  a  gél  állagú  tusok.  A  satírozáshoz  használhatsz
fültisztító pálcát is.

34. Tusvonal típusok

1. alap- ami minden szemre kivitelezhető és mindenkinek jól áll  2. ugyanez kis farkincával, 
vigyázzunk, hogy ne húzzuk túl  mélyen a végét, mert akkor szomorú hatást kelt 3. alap 
tus alul felül 4. ezzel a tusvonallal szexis hatást érhetünk el, a tus ilyenkor majdnem 
vízszintes, nehéz meghúzni és nem is mindenkinek kivitelezhető  5. pin-up  végén 
vastagított cicás tus 6. Drama- alul felül húzott külső szemzugnál vastagított tus 7. 
klasszikus cicás tus 8. egyiptomi vonal 9-10 Alkalmi, színházi tusvonal



Szemceruza

   Ha a tusvonal meghúzása nehezen megy használhatsz ceruzát           
is. Nézzük hogy!

35.   Ceruzából  nagyon  sok  fajta  van  (automata,  hagyományos,
pencil, kohl, kajal stb…)

Mindig kérd ki az eladó véleményét, hogy az a adott márkából,
melyik  a  legpraktikusabb számodra,  attól  függően,  hogy mire
szeretnéd használni. Általánosságban elmondhatjuk, a  puhább
ceruzák inkább  satírozásra,  füstös  szem  alapnak jók,  még  a
keményebb  ceruzák pedig  vonal  húzására.  Krémes  ceruzák
közül  is  van,  ami  teljesen  szárad  és  nagyon  tartós.  Az
érzékenyebb  szeműeknek,  kontaktlencsét  viselőknek  az
automata  ceruzák  a  leginkább  ajánlhatók,  itt  a  legkisebb  az
esélye, hogy a szemceruzából apró darabkák mennek a szembe.
Érzékeny szeműeknek készült ceruzákat a gyártók külön jelzik.
Mivel,  amiket  leírtam  általánosságok,  tényleg  érdemes
tájékozódni, hogy az adott márkánál, melyik ceruza mire jó és
kinek ajánlható. 
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Néhány példa a ceruzákra. Balról haladva: satírozható fekete ceruza (MAC smolder), 
puha, majd tartósan száradó ceruza (MAC Feline), kétvégű ceruza, többféle hatás 
eléréséhez, automata ceruza (MAC graphblack), csillogó ceruza (MAC black swan), 
tartós vízálló ceruza (MAC prolonwear).

33. Ha a ceruza hegyezés után túl éles, nyugodtan húzd át egyszer
kétszer a kézfejeden. Ettől lágyabb lesz és könnyebb  használni.

36.   Az  automata  ceruza  is  „hegyezhető”,  természetesen  nem
hegyezővel, hanem papírzsebkendőn néhányszor áthúzva. 

37.   A  ceruzát  is  felviheted  ferde  ecsettel,  ha  pontos  vonalat
szeretnél húzni. Ebben az esetben a ecsetet néhányszor húzd át
a ceruza hegyén, majd az ecsettel applikáld a szemre.
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38.   A  ceruza  intenzitása  növelhető,  ha  vékony  ecsettel
szemhéjpúdert  teszünk  a  tetejére.  Fantasztikus  hatása  van
például a fekete szemceruzába „tuszkolt” csillogós kék vagy zöld
szemhéjpúdernek.

39.   Ahhoz  hogy  ceruzát  hibátlanul  használjunk  szemen,  fontos,
hogy ne legyen zsíros  a  szemkörnyék.  Használj  szemhéjbázist
vagy  púderesre  száradó  nem  krémes  korrektort.  Sokkal
tartósabb lesz a ceruza.

40.   Ha  zsírosodásra  hajlamos  a  szemhéjad,  a  neszesszeredben
mindig  legyen  fültisztító  pálca,  amivel  másodpercek  alatt
korrigálható az elmosódott ceruza vagy szemhéjfestés.

41.   Ne  ragaszkodj  a  fekete  ceruzához,  próbálj  ki  barna  vagy
mélylila  ceruzát  is,  kevésbé  teszi  drámai  hatásúvá  a  szemet,
ezért  a  mindennapokra remek választás.  Persze,  ha a  drámai
hatás a cél, akkor hajrá fekete ceruza!
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Szempillaspirál

A  korrektor  mellett  a  legfontosabb  sminkeszköz.  Spirált  még
azok  is  használnak,  akik  amúgy  nem  sminkelik  magukat.
Nézzünk néhány trükköt a dús és hosszú pillák eléréséhez.

42.   Az,  hogy  mennyire  tudunk  elérni  látványos  hatást  a
szempillaspirállal,  csak  50  %-ban múlik  a  szempillaspirálon,  a
másik 50% a technika. A spirálozást egészen közel a szemtőhöz
kezdjük,  majd  Z alakban mozgatva a spirált  haladjunk felfelé,
hogy a szempillák oldalát is alaposan befedje a festék. Ha még
tudunk koncentrálni  érdemes óvatosan forgatni  a kefét,  hogy
ne csak a kefe egyik oldaláról szedjük le a festéket, így a pillák
elejétől a végéig intenzívek lesznek. 

43.   Jó trükk még, hogy miután egyszer vagy kétszer átfestettük a
pillákat, vegyünk fel  még egyszer anyagot és a pillák végéhez
tartva pislogjunk bele a spirálba (könnyebb megcsinálni , mint
ahogy olvasva tűnik ) A pillák hosszabbnak és intenzívebbnek
fognak tűnni.

44.   Ha  szemhéjakat  érinti  a  pilla  és  gyakran  tapasztalod,  hogy
néhány óra múlva elmaszatolódott spirál van a szemkörnyéken
próbáld  ki  a  következőt.  Várd  meg  míg  a  spirál  megszárad
(tudom ezt néha nehéz kivárni), ezután könnyedén eltávolítható
fültisztító pálcikával.
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Szemhéjfestés

A gyönyörű szemhéj palettáknak lehetetlen ellenállni.

45.   A legfontosabb, hogy megtaláld azokat a színeket, amik a 
szemszínedet a legjobban kiemelik 
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A színek , amik kiemelik a szemszínt

Kék szemhez: földszínek, narancsos- bronz- rozsda szín, szürke, nagyon jó választás a 
rózsaszín- barna összeállítás, lila, ezüst, türkiz

Zöld szemhez: lila minden árnyalata, kávébarna, meleg barna színek, arany , khaki, 
szürke

Barna szemhez: ennél a szemszínnél szinte mindent használhatunk, arany, bronz, kék, 
zöld, rózsaszín, lila, pezsgő…

46.   Amikor még a sminktanulás elején tartottam, a legfontosabb
tanács  az  volt  amit  kaptam  :  satírozz,  satírozz, satírozz! És
tényleg!

47.   Jó szemfestéshez elengedhetetlen a jó eszköz. Kétféle ecsetre
feltétlenül szükséged lesz : egy tömörebb ecsetre (pl: MAC 239)
amivel  intenzíven  vihetők  fel  az  alapszínek  (ez  váltható  ki
aplikátorral,  ha  azzal  biztonságosabban  bánsz).  Ezenkívül
feltétlenül  szükséges  egy  laza  satírozó ecset  (alap MAC 217).
Ami  satírozáshoz,  mélyítéshez  egyaránt  használható.  Ezzel
teljesen más dimenzió dolgozni, mint aplikátorral. A mikor egy
vevőmnek a kezébe adtam és kipróbálta, elcsodálkozott majd
azt mondta: Ja, így könnyű !

  Jól jöhet még egy vágott ecset a külső szemzug intenzitásának
növelésére vagy vonal húzására.

  Szemhéjfestő  ecsetbe  érdemes  befektetni  és  minőségi
terméket  venni,  hiszen  nagy  részben  az  eszközön  múlik  a
szemhéjfestés minősége.

  Ezeknek az ecseteknek az ára 6.000.--12.000.- Ft-ig mozog, de
tényleg más dimenzió. Plusz az ecsetek hosszú ideig szolgálnak,
ha rendszeresen tisztítod őket és vigyázol rájuk. 
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48.   A szemsmink tartósabbá tételére használj szemhéjbázist. Ezek
általában  krémes  termékek,  amikbe  beleragad,  „  beleköt”  a
szemhéjpúder.   Vannak  natúr  színűek,  amelyek  kiegyenlítik  a
szemhéj színét, de kaphatóak intenzívebb színekben is, amelyek
kitűnőek  füstös  szemhez,  és  felerősítik  a  szemhéjfestékek
színét. 
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49.   Reggeli gyors szemsminkhez használhatod ezeket a bázisokat
magában is.  Ha világos, natúr színt használsz, frissebbnek fog
tűnni  a  szem  és  intenzívebbnek  a  szempilla.  Ezeket  a
termékeket  ujjbeggyel  is  könnyen  applikálhatod  a  szemhéjra,
nem feltétlenül igényel ecsetet. 

50.  Fehér  szemceruzát  használhatsz  a  vízvonalba,  a  szemek
nagyobbnak és frissebbnek fognak tűnni.

51.   Fáradt, karikás szemek esetén a legfontosabb a korrektor. Ha
szem  alatti  rész  nem  makulátlanul  tiszta,  a  leggyönyörűbb
szemfestés is fáradtnak fog hatni.

52.   A  belső  szemzugba tett  világos  (akár  fényes  szemfesték)  is
frissíti  a  szemet,  ezen  kívül  közel  ülő  szemeknél  optikailag
távolítja a szemeket.
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53.   A szemfestés vonala 

Ha a rajzolt vonal alá megyünk a szemfestéssel szomorú hatást kelthet

Szemöldök

A szemöldök keretet ad az arcnak ugyanúgy, mint a pirosító.

54. Ha a szemöldök sűrű és szép ívű,  akkor is érdemes átfésülni.
Erre használhatunk teljesen kifogyott szempillaspirál  kefét, de
legjobbak azok az áttetsző zselék, amik fixálják is a szemöldököt.
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Zseléből színezett is kapható, amivel a szemöldök színét is korrigálhatjuk

55.  Ha színezésre, formázásra is szükség van, sokféle eszköz közül
választhatsz.  Szemöldökceruzák (általában  elmosódást  gátló
formulával),  por  állagú  szemöldök  festékek,  spirál  alakú
szemöldök  festékek  (ezek  formáznak  is),  gél állagú
szemöldökfestékek. 

56.   A por és gél állagú termékeket vágott ecsettel vihetjük fel a
szemöldökre. 

57. A  szemöldökre  használt  színek  a  szemöldökön  sokkal
sötétebbnek  tűnnek.  Ezért  ezt  is  érdemes  vásárlás  előtt
kipróbálni.
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58. A  szemöldökceruzák  végén  gyakran  található  egy  világosabb
szín, ezt a szemöldökcsont alá, árnyékolásra használd.

Száj

Rúzs

Egy  smink  sem  lehet  teljes  a  száj  kiemelése  nélkül.  A  szín  lehet
intenzív vagy natúr,  de feltétlenül  szükséges a tökéletes sminkhez.
Most nézzük a legfontosabb tippeket a rúzs használatához. 
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59.  Rúzsozás előtt érdemes az ajkakat leradírozni. Ehhez legjobbak
a speciális termékek, de használhatsz puhább fogkefét is.

60.  Szájradírt magad is könnyen készíthetsz otthon. 

Egy egyszerű házilag elkészíthető szájradír:

1 kanál méz

1 kanál szűz kókuszolaj

1 kanál barna cukor

A kész radírt hűtőben kell tárolni.

61.   Feltétlenül  készítsd  elő  a  területet,  hidratáld  vagy  használj
előkészítő terméket , primert. (pl: MAC: P+P lip).

 Érdemes az ajkakat a sminkelés kezdetekor behidratálni, mire a
szájfestéshez  érsz,  a  szükséges  mennyiség  már  felszívódott,  a
felesleges mennyiséget pedig itasd fel.

          MAC Prep+Prime lip, előkészítő termék.
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62. A bőrtónusodnak megfelelően válassz rúzs színt. 

A rúzs színéhez a bőr színét és tónusát vegyük figyelembe.

63. Ha pontos éles  vonalra vágysz (elsősorban intenzív színeknél)
használj  a  felvitelhez  ecsetet,  amivel  nagyon  pontosan
dolgozhatsz. 

64. Ha  viszont  természetes  megjelenést  szeretnél  ujjbeggyel   is
beütögetheted a rúzst. 
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Szájkontúr ceruza

65.   A  kontúrceruza  a  rúzs  kiegészítője,  érdemes  őket  együtt
megvásárolni.

66.   A kontúrceruzával könnyebb bánni, ha nem túl hegyes. Ha túl
élesnek érzed,  húzd át néhányszor egy papírzsepin.

67.   Jól hidratált ajkakon sokkal könnyebb használni a ceruzát.

68.   Sokkal tartósabbá teheted a rúzst, ha nemcsak kontúrt húzol,
hanem teljesen a rúzs alá satírozol a ceruzával. Emellett a szín is
intenzívebb lesz. 
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69.   Ceruzát nemcsak rúzsozás előtt, hanem előtte is használhatsz.
A rúzs feltétele után húzd meg a kontúrokat, sokkal könnyebb
használni így a ceruzát és szintén definiálttá teszi az ajkakat.

70.    A szájkontúr ceruzát, úgy is felviheted, hogy az ajakbalzsamot
nem  itatod  fel  teljesen,  így  krémes  puha  hatás  lesz  a
végeredmény, nem éles kontúr.

Szájfény

71.  A  szájfény  használható  magában,  rúzs  fölé,  de  szájkontúr
ceruzával  is.  Szép megoldás,  ha a szánkat alásatírozzuk,  majd
szájfénnyel adunk neki hangsúlyt.

72.  A szájfény optikailag nagyítja az ajkakat. 
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73.  A  szájfényt  ne  kenjük  fel  a  teljes  szájfelületre.  Az  ajkak
közepére tegyük, majd szépen eloszlik. Ha egészen a száj széléig
kikenjük, könnyen kifuthat a száj vonalán túlra, ami nagyon nem
szép. 

Tippek a mindennapi sminkhez

74.  Azok a termékek aminket mindennap használsz feltétlenül
legyenek  minőségi  termékek,  hiszen  nap  ,  mint  nap
érintkeznek a bőröddel. 

75.    Ha mindennap sminkelsz,  akkor a  legfontosabb,  hogy
mindennap alaposan távolíts  is  el  a  sminked.  Ezért  érdemes
külön sminklemosót használni. Ha általánosan erősen fested a
szemed, ajánlott külön szemfesték lemosót is használni.  

76.   Vízálló termékeket csak alkalmakra használj, mindennapokra
kerüld a viselését.

77.   Ne használj lejárt határidejű kozmetikumot .
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78.   Ne feledkezz el az ecsetek és szivacsok rendszeres tisztításáról.
A szivacsokat nem érdemes sokszor kimosni, inkább cseréld le.
Vásárolhatsz  profi  sminkecset  tisztító  folyadékot,  de  enyhén
samponos vizet is használhatsz erre a célra.

79.   A kimosott ecseteket és szivacsokat szabad levegőn szárítsd 
meg. Az ecseteket tiszta törölközőre fektesd, hogy a szálak 
ragasztásához, ne folyjon be a víz.
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80. A sminkek általános lejárati ideje (egyes termékek esetében ez 
eltérhet, ezért érdemes mindig leellenőrizni):

            spirálok: 3-4 hónap (!)

  alapozók  1 év

  rúzsok  1 év

  púder alapú termékek, pirosítók 2 év

  szemhéjfestékek 2 év

81.   Javaslom  a  hidratáló  sminktermékek  használatát,  illetve  a
kimondottan  mindennapos  használatra  tervezett  könnyű
sminktermékeket (BB,CC krémek, színezett ajakápoló), amelyek
a szép látványon kívül ápolnak is.
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82.   A  mindennapi  sminknél  érdemes  néhány  jó  minőségű
előkészítő terméket (primert) használni. 

Balról jobbra: A moisture infusion smink alá használható hidratáló zselé. A Natural
radiance ragyogást fokozó bőrkiegyenlítő zselé. A fortified skin enhancer (4 színben
kapható) bőrszín kegyenlítésére szolgál (pl: a képen látható sárga színűvel a bőrpírt
tudjuk lefedni).  A P+P skin bázistermék alapozó alá,  egyenletes bőrfelszínt biztosít,
feltölti a pórusokat, halványítja a bőrpírt. A p+p lip rúzs alá használható, hidratálja az
ajkakat,  feltölti  a brázdákat,  tartósabbá teszi  a  rúzst.  A p+p highliter  a szem alatti
karikák  eltüntetéséhez  nyújt  segítséget  (makacs  karikák  esetén  korrektor  alá,  de
önmagában is használható. 

83.   A  szempillaspirál  elengedhetetlen  a  mindennapi  sminkhez,
hogy  látványosabbak  legyenek  a  pillák,  ha  nem  is  akarsz  a
szemfestéssel  bajlódni,  tegyél  egy  kis  világos  szemhéjpúdert
vagy krémes szemhéjfestéket a mozgórészre. 
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84.  Legyen  egy  szemhéjpalettád,  amely  harmonizál  a
szemszíneddel  és biztonsággal használod. Legyen olyan színű,
mely független attól, hogy milyen színű ruhát hordasz. Ha sok
palettát,  mono  szemhéjfestéket  tartasz,  nem  lesz  kedved  a
reggeli rohanásban válogatni.

85.  Mindennapi  sminkhez a  földszínek a  legalkalmasabbak,
mindenhez  mennek,  nem  lehet  velük  hibázni  és  egész  napi
viselet után is jól mutatnak. Egy szép natúr paletta alap darab. 

86.  Mindig  használj  fényvédőt,  vagy  az  arcbőrre  használt
kozmetikumok közül valamelyikben legyen minimum 15 SPF. 
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87.   A  mindennapi  gyors  smink  lépései:  hidratálás  -  korrektor-
alapozó  (lehet  bb.cc  vagy  púder  is)-  pirosító  v.  bronzosító-
szempillaspirál- natúr szemhéjfesték a szemhéj egységesítésére-
szemöldök smink (ha szükséges)- natúr szájfény vagy rúzs 

88.   A mindennapi megjelenés fontos része az ápolt kéz és szép 
manikűr. 

Sminkhibák korrigálása

89.  Túl  sok  alapozó:  sminkszivacsot  nedvesíts  be,  és  annyira
csavard ki, hogy majdnem száraz legyen. Majd simíts át vele az
alapozón, eltávolítva a többletet.

90.  Túl  sok  pirosító:  Ha  soknak  találod  a  pirosítót,  ne  kezdd  el
dörzsölgetni,   hanem  egy  tiszta  nagyfejű  ecsettel  próbáld
eldolgozni és eltávolítani a felesleget.
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91.   Ha  még  mindig  sok,  az  alapozós  vagy  púderes  ecseteddel
dolgozd el, úgy hogy már ne vegyél rá újabb anyagot (csak ami
az  alapozás  után  rajta  maradt)  vagy  minimális  mennyiségű
alapozót tegyél rá.

92.  Túl  sötét  szemhéjfesték:   Ha  felső  szemhéj  színe  túl  sötét,
satírozd el egy tiszta ecsettel

93.   Ha még mindig túl sok, tegyél az ecsetre minimális mennyiségű
korrektor (de tényleg nagyon keveset!) és ezzel satírozd át.

94.   Ha a szemhéj alatti rész túl sötét, fültisztitító pálcával óvatosan
satírozd el. 

95.   Szélsőséges  esetben  mártsd  a  fültísztítót  nem  olajos
szemfesték  lemosóba  és  távolítsd  el.  Az  olajos  szemfesték
lemosó azért nem jó, mert nem tudsz rá újra sminkelni, ezért
vizes bázisút használj.

96.   Ha  füstös  szem  készítésénél  túl  erős  lesz  a  kontúr,  tiszta
szivaccsal  vagy  ecsettel  próbáld  halványítani,  majd  minimális
mennyiségű  alapozót  vagy  korrektort  tartalmazó  ecsettel
halványítsd el teljesen.
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97.  Rúzs a fogakon: a rúzs feltétele után papírzsepkendővel itasd le
a  felesleget  az  ajkakról,  nem  kell  ledörzsölni,  csak  óvatosan
ráhelyezni a papírzsepit és pont az a felesleget fogja felitatni,
ami a fogadon landolna.

98.  Ha  ecsettel  viszed  fel  a  rúzst,  elkerülhető,  hogy  nagyobb
mennyiségű felesleg legyen. Kisebb az esélye a rúzsos fogaknak.

99.   Túl hangsúlyos szemöldök: Fültisztító pálcikával halványítsd el.

100. Feltapadt  szempillafesték:  tudom,  hogy  ezt  nehéz
megállni,  de  meg  kell  várni  míg  megszárad  (1-2  perc)  és
fültisztító pálcával könnyen eltávolítható.

101. Túl  sok  smink:  A  sminkedet  ellenőrizd  kinti  fénynél,
teljesen más hatása lehet, mint szabadban.

102. Ha  túl  intenzívnek  találod  nagyfejű  ecsettel  átsimítva
halványítsd, az ecsetet tisztítsd papírzsepi, majd újra satírozd át
a sminked, Ismételd addig, amíg a kívánt hatást el nem éred.



103. Próbáld ki mind a 103 sminktippet és légy
gyönyörű minden nap!
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