
A 10 legjobb gyors sminktipp, ha rohansz

1. Hagyd ki a bonyolult sminktechnikákat! 

Komoly  szemhéjárnyékolás,  műszempilla  feltétele,  szépen  rajzolt  tus  nem
rohanásban valók.

2. Használj BB krémet vagy színezett hidratálót!

 Ez a termék, könnyen, kézzel is feltehető , nem igényel sok időt. A szép a bőr
tökéletes megjelenés alapja. Ha bőrkép szép,  ha eltűnnek a bőrhibák, szem
alatti karikák, pattanások már nyert ügyed van. Szerintem ez a legfontosabb az
igényes megjelenéshez, ha a szép bőr kész, tényleg elég egy szempillaspirál és
indulhatsz is.

3. Legyenek prioritások! 

Ne hagyd ki reggelit, azért mert kontúrozni szeretnél! Ne hagyd ki a hajmosást
egy  szépen  rajzolt  tusvonalért.  Az  összképnek  kell  tökéletesnek  lennie,  a
sminket pedig oldd meg néhány lépésben!



4. Legyenek prioritások! 2. 

Tartsd be a fontossági sorrendet! A legfontosabb a szép bőrkép (korrektor, BB
krém vagy  akár  alapozó)  és  a  szempillaspirál.  Maradt  még  idő? Egy  kis
bronzer  vagy  pirosító. Még  mindig  van  idő?  Szemöldök  kiigazítása.  Még
mindig van néhány perc? Szájfény vagy színezett ajakápoló feltétele. És csak
ezután kezdjünk szemhéjfestésbe:) Viszont, ha van olyan sminktermék, amit
mindig  hordasz  (tus,  szemöldök..),  kezdj  azzal!  Mert  valószínűleg  nagyon
hiányozna, ha nem látnád magadon...

5.  Legyen egy jó, mindig bevethető szemhéj duo kis palettád! Ahelyett, hogy a
rohanásban a 100 színből álló palettákból próbálsz alkotni, fontos, hogy legyen
egy bármikor bevethető szemhéjpúder párosod, amelyben két a szemszínedhez
harmonizáló, minden ruhához passzoló szín van. Világosabb a teljes szemhéjra,
sötétebb a külső szemzugokba.  Ezeket általában még ujjbeggyel is fel lehet
vinni, de általában van hozzá egy szuper kis aplikátor, így még ecsetet sem
igényel. Nem kell, hogy feltétlenül barna legyen, de lehetőleg olyat válassz,
amely független attól, hogy milyen színű ruhát hordasz.

6.  Sötét szemceruza a külső szemzugba, világos a belsőkbe!

 A legegyszerűbb szemfestés, ha egy színnel vagy korrektorral egységesíted a
szemhéjat és nem kezdesz árnyékolásba, hanem a külső szemzugokban sötét
ceruzával  kontúrozol,  ezt  elsatírozod,  a  belső  szemzugba  pedig  világos
szemfesték vagy ceruza kerül.



7.  Add meg az arc kereteit! 

Ha  natúr  sminket  szeretnél  nagyon  gyorsan  készíteni,  ne  a  szemfestéssel
bajlódj!  Add  meg  a  legfontosabb  vonalakat!  Emeld  ki  a  szemöldököd
(ceruzával  vagy  géllel),  használj  bronzert  az  orcákra  (esetleg  finoman
kontúrozhatsz is) és használj szempillaspirált (kiemeli a tekintetet és nőiessé
tesz).Tényleg nem kell több. Egy szájfénnyel kiegészítve teljes sminknek tűnik
és tulajdonképpen az is.

8. Szempillaspirál és vörös ajkak. 

Én  mindig  ezt  a  sminket  teszem fel  néhány  perc  alatt,  ha  rohannom kell.
Szempillaspirál és egy intenzív rúzs. Nem feltétlenül szükséges, hogy vörös
legyen. A bőr egységesítése után csak egy szempillaspirálra és egy mutatós
rúzsra van szükség, esetleg egy kis pírosítóra. Az a smink melyhez intenzív
rúzst  használnak,  mindig  úgy  néz  ki,  mintha  komoly  energiákat  fektettünk
volna a megjelenésünkbe pedig nem is.
A nappali smink átalakítására is ez a leggyorsabb lehetőség. Ebben az esetben
még a spirállal sem kell bajlódni, egy gyors rúzsozás és kész is vagy.

9. Ne ilyenkor próbálj ki új ötleteket!

 Ombre ajkak? Műszempilla? Tökéletes tusvonal? Ne ilyenkor kezdj bele új
dolgok  kipróbálásába,  mert  nagy  az  esély,  hogy  a  végeredmény  nem  lesz
tökéletes:)



10. Legyen kis alapkészleted, amit magaddal is vihetsz! 

Egyrészt,  befejezheted a  sminket  máshol  is,  ha lesz egy kis  időd,  másrészt
megoldhatod az apró kis javításokat. A jól összeállított alap, magunkkal vihető
kis sminkszett nagyon fontos. Tényleg néhány darab, minőségi termékről van
szó, nem pedig egy olyan neszeszerről, amihez mindig hozzádobálunk újabb
dolgokat :) Jól átgondolt néhány darabos készlet kell. Hogy mi legyen benne?
Púder  (arra  az  esetre,  ha  átfényesedne  a  bőr),  a  rúzs  vagy  szájfény  (hogy
megújíthasd,  ha lekopott)  esetleg a pirosító és  a szemhéjpúder (ha javításra
szorulna,  bár  ennek  minőségi  termékeknél  nem szabadna előfordulnia).  És
még  azok  a  termékek,  amiket  a  rohanásban  nem  sikerült  feltenned  (hogy
napközben pótolhasd)


