
Яскравий теплий макіяж

Оскільки жінкам  кольоротипу Осінь найбільше личать теплі відтінки, то ми зробимо
саме такий макіяж.

  

  

Насамперед зволожуємо лице кремом. Колір лиця вирівнюємо тонким шаром тональног
о крему
легкої текстури. При цьому уникаємо області під очима, а от підбровний простір бажано
затонувати - це закріпить тіні і зробить кольори більш чистими. Тонкий шар коректора
під очі можна нанести пальцем або плоскою кісточкою. Якщо потрібно, то закріпіть тон і
коректор легкою напівпрозорою пудрою.

  

  

Переходимо до брів. Вони повинні бути темнішими за колір волосся, проте не надто.
Форму підкреслюємо за допомогою олівця або тіней.

  

  

Беремо світлі золоті тіні. Ними  покриваємо внутрішній кут ока, верхнє рухливе віко і
обов'язково ставимо легкий відблиск під брову. Такий прийом
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 дуже освіжає і робить погляд сяючим. Тепер вибираємо коралово-оранжевий колір.Наносимо на рухоме віко в зовнішньому кутку ока.    Акуратно, діагональними штрихами розтушовуємо  тіні вгору. Краще всього скористатисяпензлем, це полегшить розтушовку.    Такий ж колір акуратно наносимо на нижню повіку і злегка розтушовуємо зверху вниз.    За допомогою чорних тіней і тонкої кисті промальовуємо тонку лінію зовнішнього кутаока, наче повторюючи вигин вій. Такий прийом візуально робить густішими вії, а очіпіднятими.    

Вії найкраще покрити тушшю темно коричневого кольору, причому необхіднопростежити, щоб волоски не склеювалися.  
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  Румяни золотисто-персикових тонів, нанесені на зону «яблучко», зроблять обличчясвіжим і підкреслять чарівність юності. Можна обирати рум’яни з ефектом сяяння.    Олівець для губ вибираємо лососевою або світло-оранжевого кольору. Прорисовуємоконтур і надаємо губам додатковий обсяг.  Губи покриваємо прозорим блиском з мерехтливими золотими частками.  Все!Ваш чудовий макіяж готовий.  

  А якщо бажаєте зробити макіяж більш насиченим, просто додайте трішки зелених тіней іпокрийте золотими кольором простір від брови до коралово-оранжевих тіней. Нижнюповіку скраєчку підведіть темно коричневим олівцем, майже чорним. Це допоможезробити очі більш виразними.  А на губи можна додати насиченої коралово-оранжевої помади чи блиску.  Все! Тепер ваш макіяж став ще насиченішим та яскравішим.  Вибір за вами.

                      Краса і Стиль  
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