
Як вибрати туш для вій

Якщо у вас виникло питання, як вибрати туш для вій, значить у вас ще мало досвіду в її
використанні, або ви вже кілька разів розчаровувалися в її виборі. У даній статті ми як
можна докладніше розглянемо всі важливі аспекти, які необхідно врахувати при виборі
туші для вій. 

Почати потрібно з визначення типу ваших вій.

    -  Якщо у вас довге і густе, але тонкі вії, то вам підійде Підкручуюча туш.
    -  Якщо довгі, але тонкі і рідкісні, то об’ємна туш. Зверніть увагу, щоб щіточка у неї
була з рідкими щетинками, розташованими спірально.
    -  Короткі і тонкі вії – двофазна туш з полімерної білою основою та кольоровим
покриттям. Або об’ємна подовжуюча туш з тонкою щіточкою і рідкісної щетиною, що
містить смоли.
    -  Короткі, але густі вії. Переважно подовжуюча туш з густою щіточкою.
    -  Якщо ж у вас довгі і густі вії, то вибирайте туш з підкручують ефектом. Хоча, туш
вам навряд чи потрібна!

Види туші для вій

Об’ємна туш. Щоб надати вашим віям об’єм до складу такої туші додають віск. За рахунок
його мікрогранул вії не склеюються між собою, а обволікаються пленочкой і виглядають
пухнастими. Щіточка об’ємної туші має рівномірно розташовану щетину, схожу на йоржик.
Іноді щіточка вигнута.

Подовжуюча туш. Для збільшення довжини вій додаються удлиняющие компоненти, такі
як мікрокротлін і волокна шовку.

Підкручуюча туш. В основному ефект підкручування досягається за рахунок загинають
щіточки з короткою щетиною. Так само є туші з особливим складом (наприклад, смоли і
кератин). Вони утворюють на віях спеціальний шар, який при висиханні стягується і
підкручує вії.
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 Так само можна виділити три види туші в залежності від наявності в її складі лікувальних
і поживних речовин.

Поживна або вітамінізований туш. Зміцнює і захищає вії від ламкості і випадання,
дбайливо доглядає за ними за рахунок додаткової кількості протеїнів, кератину,
меланіну, УФ-фільтра і інших речовин.

Для чутливих очей. Не викликає почервоніння і роздратування очей завдяки невеликому
вмісту консервантів. В основному саме консерванти виявляються алергенним
компонентом в косметичних засобах.

Лікувальна туш. Найчастіше це прозорий гель, який зміцнює вії і підкреслює їх красу. До
складу лікувальної туші входить касторова олія, кератин, протеїни і вітаміни.

Склад туші для вій

При виборі туші для вій обов’язково звертайте увагу на склад, зазначений на тубі.

    -  Вітаміни (А, Е, F і провітамін В5) зміцнюють, живлять і зволожують вії, сприяючи їх
зростанню і шовковистості.
    -  Касторова олія зміцнює коріння, має протизапальну дію і стимулює ріст вій.
    -  Кератин – природний протеїн, який обволікає кожну вію тонкою плівкою і тим самим
зміцнює вії.
    -  Консерванти (гліцерин, хлорид бензалконію, тімеросал). Без них не обходиться
жодна туш, тому вони запобігають появі і розмноження мікроорганізмів.
    -  Ланолін зволожує вії, тим самим запобігаючи їх сухість і ламкість.
    -  Меланін захищає вії від впливу зовнішніх факторів.
    -  Пантенол збільшує об’єм вій потовщуючи їх, покращує їх стан.
    -  Протеїни (частіше протеїни паростків пшениці) сприяють зростанню вій.
    -  Ультрафіолетові блокатори захищають від негативного впливу сонячних променів.
    -   Як вибрати туш для вій правильно

Наведемо кілька основних правил, яких необхідно дотримуватися при виборі туші.
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    -  Уважно вивчіть упаковку. Обов’язково повинні бути зазначені такі дані: тип туші,
склад, дата виготовлення, країна і виробник
    -  Зверніть увагу на термін придатності. Оптимальний термін використання – 3 місяці.
Якщо ж це суха туш, то 6 місяців.
    -  Перевірте туш на відповідність кольору, діставши туб з коробочки.
    -  Не купуйте туш із вітрини! Адже швидше за все її  відкривали вже не один десяток
разів.
    -  По консистенції туш повинна нагадувати крем. В іншому ж випадку не
дотримувалися умови її зберігання (тобто якщо вона занадто рідка або дуже густа).
    -  Зверніть увагу на запах. Його бути не повинно, або він повинен бути ледь вловимий
і солодкуватий. Якщо ви вибираєте гель для вій, то запах швидше за все буде присутній.
    -  Проведіть щіточкою по долоні. Лінія повинна бути рівною і без грудочок.
    -  Не намагайтеся вибрати дешеву туш. Мова йде про ваші очі – про їх здоров’я і
красу.
    -  Чим дешевше продукт, тим нижча якість, а відповідно нижче і бажаний результат.

Туш для вій і контактні лінзи

Якщо ви носите контактні лінзи, то вибирайте туш, яка не буде обсипатися.

    -  Не використовуйте рідку туш.
    -  Вибирайте туш на водній основі. Звертайте увагу на тубу, там повинна стояти
позначка Aqua “або” VA “
    -  Багато виробники спеціально пишуть на упаковках, що туш схвалена
офтальмологами й рекомендована при носінні лінз.
    -  Не користуйтеся водостійкою тушшю – вона забруднює лінзи.
    -  Якщо вам потрібна подовжуюча туш, то вибирайте з нейлоновими волокнами, які
додадуть обсяг і не будуть обсипатися.
    -  Як правильно користуватися тушшю?
    -  Важливо не тільки вміти правильно вибрати туш для вій, але вміти правильно нею
користуватися.
    -  Туш обов’язково потрібно змивати перед сном, інакше вони стануть ламкими,
почнуть випадати і їм знадобитися додатковий догляд.
    -  Міняти її необхідно максимум кожні 3-5 місяців.
    -  Не можна використовувати одну щіточку з декількома флаконами, тому можна
занести в очі велика кількість бактерій і мікробів.
    -  Категорично не можна давати користуватися вашою тушшю комусь ще.
    -  Після використання потрібно щільно закривати флакон, щоб у нього не потрапляло
повітря і туш не висихала.
    -  Якщо на різьблення або шийку потрапила туш, то її необхідно ретельно видалити
перш ніж закривати флакон.
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 Як правильно фарбувати вії

Перш ніж почати фарбувати вії перевірте пензлик. На ній не повинно бути надлишків
туші. Для етогоКак правильно фарбувати ресніцинесколько разів проведіть за шийку
флакона, або скористайтеся серветкою. Якщо ж цього не зробити, то вії будуть
злипатися і можуть залишитися грудочки.
Спочатку нанесіть туш на нижні вії, для цього щіточку тримаєте вертикально.
При нанесенні туші на верхні вії щіточку потрібно тримати горизонтально і рухатися від
коренів до кінчиків. При цьому пензлик необхідно прокручувати по всій довжині вій, так
само її можна рухати з боку в бік, прокрашівая кожну вію. Погляд направляйте спочатку
вгору, потім убік. Дивлячись у бік ви зможете ретельніше прокрасити бічні коротенькі
війки.
Щоб додати погляду ще більше виразності і обсягу можна нанести другий шар туші. Але
для цього дайте першому шару трохи підсохнути.
І в кінці ретельно розчешіть ваші вії спеціальною щіточкою від коренів до кінчиків.

Сподіваюся в даній статті ви отримали вичерпні відповіді і тепер вам буде простіше
вибрати туш для вій. Якщо ж у вас є що додати до вище викладеного, то обов’язково
діліться і залишайте коментарі нижче.
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