
Макіяж губ - секрети візажистів

Сьогодні неможливо уявити собі сучасну жінку без макіяжу. Адже декоративна
косметика творить дива. Не дарма ж дехто  відомий якось сказав, що «немає не
красивих жінок, є тільки ті, хто не вміють користуватися косметикою». І він мав цілковиту
рацію. Якщо ми навчимося володіти цією безпрограшною «зброєю», то зможемо чудово
перевтілюватися: з милої кокетки у сексуальну жінку-вамп, з підступної спокусниці в
мовчазну скромницю...

  

  

Зробимо так, щоб наші чоловіки просто не відривали від нас своїх млосних пристрасних,
повних бажання очей.

  

А бачучи перед собою чарівні губки,  чоловіки просто втрачають над собою
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 контроль і так і хочуть зірвати з нас "ніжні пелюстки" поцілунку. А якщо губки будуть щей блискучими, то ефект буде вдвічі більшим.    Так як всі звертають увагу  на блискуче, то чоловіки теж не виняток. Адже блиск нагубах жінки виглядає завжди спокусливо та привабливо. Ще раніше, не знаючи цихсучасних тонкощів, дівчата інтуїтивно мастили губи кінчиком язика, щоб привернути досебе чоловічу увагу. Зараз ці манери замінили сучасні блиски для губ, яких зараз простонеймовірна кількість.    

Важливо при його купівлі звернути увагу на запах і якість. Запах може бути абсолютнорізним: смак полуниці, персика, шоколаду, ванілі ... який тільки побажаєте.    Якщо ви хочете, щоб ваші губки виглядали ніжними, скористайтеся природно-рожевоюпомадою.  Цим випідкреслите ваш легкий і природний макіяж. Раніше, наприклад, таку помаду замінювалимасло та мед, що дівчата намазували на свої губки і отримували прекрасний ефект. Ізараз гріх не скористатися цим старим перевіреним методом.  
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Апетитність, ще одне невід'ємне правило сексуального вигляду. Цього можна досягти,якщо ви скористаєтеся сучасним засобом -  ліфтинг-кремом  для губ, якийвирівнює всі нерівності, розгладжує ваші губки і надає їм «пухкість і спокусливість». Йогодія не тривала (всього 8-12 годин), але якщо ним користуватися регулярно, результатстане довгим і відчутним.    Хочете бути сексуальною, тоді скористайтеся яскравою помадою, наприклад як уМерилін Монро, і тоді всі чоловіки будуть ваші і злетяться на вас як мухи на мед, аджеяскрава помада - страшна сила.  Навіть психологи говорять про те, що помади насичених тонів налаштовують чоловіків надовгі пристрасні поцілунки, а якщо ви додасте до неї ще і невинний погляд, ваш чоловіктаки буде біля ваших ніг.    Контурний олівець  

Олівці для губ окреслюють форму рота. За допомогою губної помади можна трохискоректувати форму губ, але основним коректором є олівець.    Олівець для губ повинен бути достатньо м'яким, щоб не пошкодити шкіру навколо рота,але при цьому не дуже жирним, щоб контур не розтікався. Він не повинен бути і надтосухим, оскільки в цьому випадку намальований ним контур почне розтріскуватися, коливи будете посміхатися або просто розмовляти.    Контурний олівець для губ повинен по тону збігатися з губною помадою. А сучасниймакіяж такий, що олівця взагалі не повинно бути видно.  Професійні візажисти навіть відмовляються від вживання олівця і відразу малюютьпензликом форму губ.    Правила застосування  Контурним олівцем старанно обведіть лінію губ. Почніть з центру верхньої губи,промальовуючи контур до 
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кутів. Потім, по нижній губі проведіть лінію від лівого до правого кута. Щоб лінія буларівною і чіткою, ведіть її м'якими короткими штрихами. Лінії верхньої і нижньої губиповинні з'єднуватися в куточках. Якщо лінія не виходить, можна ставити впритул одна до одної точки.  Контурне обведення робить губи рельєфними.  • Щоб губи виглядали повнішими, контур треба провести трохи вище природної лінії губ.  • І навпаки, щоб повні губи здавалися тоншими, проведіть контурну лінію вужчу відприродного краю губ.    Як правильно наносити помаду?  Здається, фарбувати губи вміє кожна жінка. Дійсно, що в цьому складного - бери помадуі вперед: пару мазків і макіяж готовий. Але насправді все не так просто.  Є певна техніка макіяжу губ.  Для початку потрібно очистити губи спеціальним тоніком і нанести на них тонкий шаркрему  або гігієнічну помаду.Для того, щоб помада трималася на губах якомога довше і зберегла первинний вигляд, їїпотрібно наносити втри етапи.  

• Промальовувати контурним олівцем всю поверхню губ. Не забувайте, що олівецьповинен бути того ж кольору, що і губна помада, або на один тон темніше. Якщо контурдуже виділяється, розтушуйте його пензликом.Нанести перший шар помади. Кращевсього використовувати для цього спеціальний пензлик.  • Серветкою промокальним рухом зняти надлишок і злегка припудрити рот.  • Нанести ще один шар губної помади. Щоб особливо підкреслити форму губ, нанесітьбільш світлу помаду на середню частину нижньої губи.    Поради по макіяжу  • Змастіть губи тональним кремом для губ за допомогою губки - помада буде рівномірнорозподілятися і 
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довше триматися.    • Занадто яскравий контур виглядає неприродно. Щоб олівцева лінія була ледь помітна,розтушуйте її (наприклад аппликатором). Якщо контури вийшли занадто жорсткими абоширокими, розітріть їх аппликатором всередину. Добре зафарбувати і губи олівцем, вінстане свого роду основою для помади: її колір стане більш інтенсивним, і триматися вонабуде довше.    • При акцент на очі губи краще підфарбовувати стримано. І навпаки, якщо губи маютьяскраво-червоний сигнальний тон, косметика очей має бути приглушеною. Підкресленнягуб та очей з однаковою силою виглядає неприродно.    • Щоб нафарбовані губи зробити благородно-матовими, на закриті губи наклейтепаперову серветку в один шар і рясно припудріть губи поверх неї. Серветка діє як сито:пропускає рівно стільки пудри, скільки потрібно, добре фіксуючи помаду і роблячи їїматовою.    

• Якщо у вас кругле обличчя, краще не промальовувати зігнуті контури губ, віддавшиперевагу прямим, чітким лініям. Вузьке та зле обличчя, навпаки, здається жіночнішим,якщо губи добре прокрашені і блищать.  
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  • Якщо у вас тонкі губи, їх візуально збільшать світла помада і блиск для губ, нанесенийповерх помади.    • При повних губах уникайте блиску і занадто яскравих тонів помади. Чудово виглядаютьгуби, підфарбовані лише контурним олівцем і від цього матові.    • Якщо зуби від природи мають жовтуватий відтінок, вони будуть здаватися щежовтішими між губами, пофарбованими в коричневий або жовтувато-червоний колір. Уцьому випадку краще вибирати голубуваті і не дуже темні відтінки червоного.    • Зухвало-яскраві червоні тони підходять дівчатам з округлими губами. У зрілому віцікраще трохи пом'якшені червоні, коричневі і рожеві відтінки.    • У денний час слід уникати дуже темних помад.  Краса і Стиль  
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