
Макіяж очей – секрети візажистів

Кажуть, що очі - це дзеркало душі. Наші спеціалісти в галузі макіяжу відкривають перед
вами всі козирі та 

секрети успішного мейкапу очей.

  

• При нанесенні  зволожуючого  крема, старайтесь  не зачіпати вії, тому що вам важко
буде нанести туш – вона потече.
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• Весною і літом старайтеся  вибирати яскраві та соковиті відтінки туші , бажано їх
водостійкі варіанти.(Занурюйте щіточку в тюбик лише один раз, якщо працювати
щіточкою як  поршнем –туш швидко висохне)

  

• Щоб віїї виглядали довшими, наносіть туш спочатку на кінчики вій , зачекайте поки вона
висохне і закрасьте вії повністю.

  

• Якщо ви висвітлюєте волосся, то брови не повинні бути темнішими  за коріння вашого
волосся. Трішки висвітлити брови можна за допомогою спеціального засобу  для
покраски брів – в салоні чи дома.

  

• Щоб візуально припідняти брови, на місті їх згину найсвітлішими тінями (чи блиском)
поставте бліки.

  

• Не варто використовувати олівець, щоб зробити брови яскравішими, він дуже замітний,
краще використовуйте  спеціальну пудру, туш чи тіні для брів.

  

• Не лінуйтесь раз в тиждень розчісувати брови  і вії краплиною рицинової олії. Це їх
укріпить та зробить блискучими, також допоможе їх швидкому оновленню.

  

• Перед вечірнім виходом розчешіть брови  та закріпіть їх за допомогою прозорої  туші  
чи фіксуючого гелю.
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• Як досягнути ефекту накладних вій? Є декілька варіантів, якими користуються
візажисти.

  

Варіант  1. Деякі візажисти припудрюють вії, на які вже нанесли туш, а після цього
наносять ще слой туші.

  

  

 Варіант 2. Нанести три слої туші, кожен раз даючи висохнути їй. Використовувати
щипчики для завивання вій після повного висихання туші.

  

  

 Варіант 3. Підкрутіть вії та нанесіть на них слой туші для об’єму, після того як вона
висохне, нанесіть видовжуючу туш і вашим віям позаздрять навіть зірки!

 3 / 6



Макіяж очей – секрети візажистів

  

  

• Щоб очі заблистіли, нанесіть  трішки бронзових тіней вздовж верхніх вій.

  

  

• Яскравість зелених очей підкреслять фіолетові, коричневі, чорні та бордові тіні.

  

  

• Темно карі очі виглядають сексуально, якщо їх підкреслити зеленою підводкою і
виразніші, якщо 

підкреслити їх чорними та фіолетовими відтінками.

  

  

• Голубі очі зроблять яскравішими та виразнішими бронзові, шоколадні, чорні та бордові
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відтінки, а якщо підкреслити їх сливовою підводкою, то це буде виглядати неочікувано та
пікантно.

  

  

• Контур на внутрішній стороні  повіки допоможе створити «котячий погляд». Якщо у тебе
чутливі очі, утримайся від цієї поради.

  

• Якщо тобі потрібен стійкий макіяж - вибирай рідку підводку, вона більш стійка, ніж
олівець, наноси її на припудрені повіки.

  

• Ефект відкритих очей, легко зробити за допомогою щипців для завивки вій.

  

• Перед нанесенням тіней користуйтесь основою під тіні, вона допоможе їм протриматись
набагато довше і не дозволить розсипатись.
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• Щоб візуально збільшити очі нанесіть білий олівець на внутрішню частину росту нижніх
вій.

  

  

• Щоб візуально зробити вії густішими, проведіть тоненьку чорну лінію по лінії росту
верхніх вій.

  

Краса і Стиль
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