
Як красиво нафарбувати очі: секрети ідеального макіяжу

      

Чому макіяжу очей надається таке значення? Звичайно тому, що очі прийнято називати
дзеркалом душі. І щоб додати погляду виразність, необхідно підібрати гарний макіяж,
який підкреслює красу очей. Кілька порад допоможуть створити прекрасний макіяж
очей, роблячи їх привабливими і незабутніми.

Кольори. Вибирайте тіні для повік, туш та олівець для очей тонів, які відповідають
вашому кольоротипу. Адже для блондинки зі світлими очима і для брюнетки зі смаглявою
шкірою і темними очима тони, які використовуються макіяжу повинні бути різними.
Обов’язково вищипуйте зайві волоски в бровах, якщо це необхідно, щоб додати їм
акуратну форму. Для додання виразності вибирайте тіні відповідно кольору очей.

Техніка макіяжу очей повинна бути різною в залежності від їх форми, але деякі кроки
залишаються незмінними для будь-якого виду макіяжу. Щоб вигідно підкреслити очі,
треба усунути дрібні недоліки на шкірі обличчя і, в тому числі, століття. Для цього
потрібно тонким шаром нанести на область вік тональний засіб. Вибирайте різні тони і
ступінь, спираючись на необхідність: для маскування синців потрібен консилер з
жовтуватим відтінком, для приховування зморшок знадобиться засіб легкої текстури зі
світловідбиваючими частинками.

Макіяж для різних випадків

Вечірній макіяж очей завжди більш інтенсивний, з використанням багатої палітри
кольорів, щоб підкреслити чуттєвість. Використовуйте відтінки сірого, коричневого, від
світлих до найглибших і насичених. Вечір – відмінний привід для макіяжу з сяйвом – в
перламутрових тонах, також можна використовувати кольорову туш для вій.
Щоб виділити очі, пробуйте техніку димчастого макіяжу з темними тінями і вугільними
лініями. У деяких випадках можливий сміливий образ з накладними віями, які прикрашені
стразами, сяючою «пилом».

Тенденції макіяжу

Вибирати актуальний макіяж для себе не так просто, тому що постійно з’являються нові
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тенденції, кожна з яких диктує свої умови. Як же нафарбувати очі так, щоб виглядати
модно і не втратити своєї індивідуальності?

У сезоні 2012 в великій пошані ретро, в тому числі вісімдесяті та дев’яності, тому в
рамках цього тренда можна наважитися на дуже яскраві відтінки тіней для повік. Для
тих же, хто віддає перевагу більш стримані версії, пропонується кораловий колір, який
теж в моді декілька сезонів. Різні відтінки фіолетового можна підібрати до різних
кольоротипу, тим більше, це теж одне з найбільш актуальних напрямків у макіяжі.
Чорний колір в макіяжі очей – це класика, тому для вечора дозволяється пограти на
контрастах, накладаючи чорну підводку на білі тіні. Влітку дуже свіжо виглядає голубок
або синій колір на повіках, який теж поєднується з чорним лайнером.

У 2011 році завдяки широкому асортименту аксесуарів для макіяжу, що випускається
різними марками, в моду увійшли готові форми для повік, які потрібно тільки докласти як
пластир. Такий макіяж очей вимагає ідеального тону обличчя і легкого блиску для губ.

Змагаються між собою засоби нового покоління, як, наприклад, сферичні щіточки в туші
або блиск для очей для ефектного чуттєвого річного макіяжу.

Золоті тони актуальні в цьому сезоні, тому все, що вам потрібно – підібрати свій відтінок
із золотистим сяйвом і нанести тіні і підведення відповідно своєю будовою особи.
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