
Косметика 2012 – в моді різноманітність

      

Косметика здавна є набором необхідних коштів для підтримки краси і зміни зовнішнього
вигляду жінки. Саме так вона визначалася протягом століть. Не виняток і наш час, коли
з’являються все нові і нові лінії по догляду за шкірою обличчя, рук, тіла, а також постійно
збагачується асортимент для макіяжу та декору. Представлена на найбільших
форумах планети, косметика 2012 має, перш за все, властивостями наступності. Проте
істотне розширення номенклатури і досить велика кількість новинок говорить про те, що
намітилися модні тенденції підтримуються провідними світовими брендами.

Особливості актуалізації модної косметики

Основною тенденцією у виробництві косметики є оптимізоване поєднання традиційних
відтінків макіяжу і форм виробів із застосуванням нових технологій, а також дотримання
традицій провідних світових брендів. Явне тому підтвердження було продемонстровано
на тижні мод у Мілані. Провідні дизайнери Dolce & Gabbana, а також будинок мод Chanel
підтвердили свою прихильність до колірних схем із золотистими, червоним і
шоколадними відтінками. Колекції: The Intimate Sensuality, Les Scintillances de Chanel не
можна назвати абсолютно декоративними, оскільки представлені засоби для макіяжу
відрізняються особливим статусом вишуканості і класики. Представлені вироби були
оцінені як найбільш перспективні.
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  Косметика 2012 – в моді різноманітністьНайбільш значущими подіями показів стали презентації від Chanel пудри Lumière Sculptéede Chanel з люмінесцентними частками, золотиста підводка Ligne Extrême Or і помадаRouge Allure Famous дивно яскравого рожевого відтінку. Показ колекції Dolce & Gabbanaтеж не обійшовся традиційними моделями. Сяючі рум’яна в пастельних тонах LuminousCheek Colour і суперсучасні Smooth Eye Colour Quad, Smooth Eye Colour Duo, з чотирма ідвома відтінками виглядали в повній відповідності основним трендам макіяжу.

  Косметика 2012 – в моді різноманітністьЗаслуговує на увагу показ від будинку мод Yves Saint Laurent, що випускає декоративнукосметику. Нові версії помади Rouge Pure виконані в двокольоровому варіанті з різнимивідтінками і обов’язковим блиском. Особливим шиком відрізняються ніжно рожевірум’яна, які представлені в досить стильному оформленні, але зі збереженням визнанихкласичних стандартів.Незмінним якістю, як і всі вироби від Yves Saint Laurent, відрізняється туш серії MascaraVolume Effet Faux Cils. Вона чудово піднімає вії, не створюючи при цьому ефектуобважнення і склеювання. Виготовлена вона з застосуванням найсучаснішихдосягнень науки і технологій, а звична по виду і кольору упаковка ще раз підкреслюєтенденцію класичних форм. Створений на спеціальній полімерній основі тональний кремTeint de Jour ніжно підкреслює натуральні відтінки шкіри обличчя, надаючи, при цьомулегкий зволожуючий ефект. Незважаючи на насиченість і яскравість, всі виробипрекрасно вписуються в основні тенденції моди 2012 року.
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  Косметика 2012 – в моді різноманітністьНезважаючи на невелику кількість моделей, нова ексклюзивна колекція від Givenchyнайбільш виразно відображає колірні тренди. Крем-пудра виконана в ніжно рожевихвідтінках, помада і лак насичено червоні, тіні блакитні і бірюзові, а рум’яна блідо рожеві іблідо червоні.Косметичні лінії від провідних світових виробників включають в себе повний спектрзасобів по догляду за шкірою і волоссям. Це різні креми, лосьйони, муси, маски і гелі дляособи рук, голови і тіла. Проте як і раніше частка натуральних компонентів у складікоштів достатньо мала.                
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