
Вечірній макіяж "Котяче око"

Для вечірнього макіяжу краще вибирати і тон насищеніший, і кольори яскравіші. Чорний
олівець, чорні тіні, сині, графітові, фіолетові, шоколадні, смарагдові чудово підійдуть для
надання форми очам. А доповнити наш макіяж можна блискучими текстурами,
підібраними під колір очей, волосся, одягу. Сатинові тіні білих, рожевих, блакитних,
срібних та золотих кольорів  зроблять вечірній макіяж вишуканим і цікавим. Також
можуть знадобитися пучки накладних вій, мерехтлива пудра, блиск для губ.

  

Блондинці для даного макіяжу можна порадити використовувати наступний колірної
набір косметики: пудра - темно-рожевого кольору, рум'яна - світло-бузкового, мерехтливі
кольори сливового відтінку, тіні напівпрозорі, лілово-коричневі, туш - чорна, помада -
рожево-тілесна або лілова.

  

Макіяж починаємо з очищення, тонізування та зволоження. Після цього наносимо тон.
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Для вечора краще використовувати більш щільні текстури для ідеального вирівнювання
кольору лиця.

  

Світлим коректором опрацьовуємо середню частину обличчя: під очима, перенісся, чоло і
підборіддя.

  

Для додання обличчю рельєфності темним коректором оформляємо місце під вилицями і
віски, а також боки носа.

  

Щільно і ретельно припудрюємо  обличчя - нам потрібно зберегти бархатистість шкіри
надовго. Рухи пензлем повинні бути не ковзаючі, а прихлопуючи  для більш щільного
розподілу пудри.

  

Трохи рожевих рум'ян завершують роботу над макіяжем шкіри обличчя.

  

Форму бровам надає щіточка, розчісуючи їх у потрібному напрямку.

  

Навіть при вечірньому макіяжі краще обмежитися природними тонами: пісочним - для
блондинок, 

сіро-коричневим - для русявих і шатенок. Чорні брови підходять пекучим брюнеткам.

 2 / 5



Вечірній макіяж "Котяче око"

  

Підкреслюємо нижню повіку графітовими тінями, посилюючи їх насиченість у
зовнішньому куті ока і плавно растушовуючи до внутрішнього.

  

Контур по верхньому війковому краю заводимо трохи вище природної лінії.

  

Завжди заводьте верхній контур трохи вище, щоб витягнути форму очей і візуально
підняти зовнішній кут.

  

Макіяж Котяче око - це суто вечірня схема, складна у виконанні, але вишукана.
Графітові тіні оформляють природну лінію очниці, починаючись тонко у внутрішньому 
куті ока, розташовуючись до зовнішнього. Лінії контуру війкового краю і гранітові тіні на
лінії очниці з'єднуються на зовнішньму куті, створюючи витончену витягнуту форму.

  

Рухоме віко декорується білим сатином.

  

Трохи білого сатину накладаємо і під брову.

  

З середини рухомого повіка поверх білого сатину можна плавно накласти будь-який

 3 / 5



Вечірній макіяж "Котяче око"

колір при бажанні.

  

Мерехтлива пудра над вилицями надає вишукане сяйво шкірі.

  

Приклеюємо кілька пучків накладних вій, які підкреслять витончену лінію "котячого ока".

  

Акуратно наносимо чорну об'ємну туш на верхні вії, щоб згладити кордон між своїми і
штучними віями.

  

Якщо не терти очі руками, накладні вії можна носити декілька днів. Вода їх не змиває,
тому що клей не розчиняється у воді. Знімаються вії спеціальною рідиною.

  

Треба пам'ятати, що губи повинні бути однотонними, тому колір контуру і помади
однаковий. Ви можете обрати той, який підійде саме вам. В нашому випадку – це
тілесний.

  

На середину губ для додання об'єму і закріплення помади наносимо сатіновий блиск.

  

Вечірній макіяж завершено. Такий макіяж у світлі свічок не залишить байдужим нікого.
Ви - королева балу, будьте певні!

  

  

Ще більше макіяжів ви знайдете тут:

  

Макіяжі для Зими
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Макіяжі для Весни

  

Макіяжі для Літа

  

Макіяжі для Осені

  

  

  

Краса і Стиль
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