
Як стати чарівною? Чотири типи шкіри

      

Головне – закрите плече. Оголене плече на підсвідомості асоціюється з оголеними
грудьми. Довгий рукав – до початку кисті, не довше, не коротше. Рукав 3/4 не годиться,
на мові жестів – це сексуальний заклик. Можна відігнути манжети спеціального фасону
рукавів блузки.

А тепер почнемо створювати ваш чарівний образ. Тут дуже важливий вибір вашої
колірної палітри. Це і колір волосся, і макіяжу, та манікюру, і одягу, і прикрас, і
аксесуарів. Все має перебувати в повній гармонії і створювати «одну велику деталь», як
каже мій приятель-модельєр.

Все, що я зараз вам розповім, – відноситься тільки до жінок європейського походження.
Наприклад, коли ми проводили майстер-клас в Лос-Анжелесі, там було багато азіаток, і
ми витратили всі бузкові тіні і малинову помаду. А на майстер-класі в Ізраїлі, для жінок
африканського походження, – світлі тіні і помаду, які для європейок використовують в
макіяжі тільки для відблисків. Це зовсім інші типи шкіри і інша культура.

Для того щоб правильно вибрати кольори, спочатку треба визначити тип шкіри. Існують
чотири типи шкіри: тепла, холодна, тепло-холодна і холодно-тепла.

Їх називають, як пори року: літо, зима, весна і осінь.
Тут важливу роль грають не тільки кольору, але внутрішні установки жінки.

Знову хочу вас попередити: немає навіть двох однакових жінок! Те, що я вам скажу, – це
основні принципи, але для кожної жінки є ще й особисті деталі. Отже, почнемо.
Жінка-осінь

Відтінок її шкіри трохи жовтуватий. Але не плутайте з жовтим, майже лимонним,
кольором шкіри азіаток. Тут колір ближче до кольору персика. Її палітра – це всі кольори
осені, її плодів, дуже теплі насичені кольори.
Це сонячні жінки, жінки активні, багатогранні, творчі, що дарують, позитивні та відкриті.
Можна багато розповісти про характер цієї жінки, це тема окремої статті. Але зараз не
про це.
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Ви бачите палітру її квітів, тут панують оливкові і теракотові відтінки. На моєму вбранні
на фото вся палітра жінки-осені. Ще раз повторю – насичені кольори. Білий колір їм не
личить, якщо тільки в обробці або в контрастному малюнку. Наприклад, я в білій блузці
виглядаю, як гінеколог на прийомі.

Колір волосся – від світло-золотистого (як на фото в профілі) до темно-золотистого.
Зачіска. Можна і прямі, хвилясте волосся або натуральні Кучеряшка колечками.
Форма зачіски, звичайно ж, підбирається до форми обличчя. Але ви можете вибирати
від каре до летять каскадів.
Тіні. Оливкові і теплі коричневі тони. Але будьте обережні з коричневим кольором – він
може старити.
Помада – все тону теракоти.
Прикраси. Камені зелені і золотисті. Наприклад: смарагд, хризопраз, топаз (навіть
блакитний топаз), бурштин, тигрове око і так далі.
Метал – жовте золото.

Всі інші аксесуари, включаючи взуття і сумку, підбираються в теплих тонах до квітів і
стилю вашого вбрання.
Жінка-зима

Дуже-дуже білий колір шкіри. Зустрічається досить рідко, зазвичай у натуральних
брюнеток. Таких жінок зазвичай зараховують до фатальних жінок, але це не так.
Схожість її вигляду з вампіром дійсно дає таке відчуття, але насправді – це жінки з дуже
глибоким внутрішнім світом, дуже незахищені (тому зазвичай неговіркі і замкнуті), що
потребують тепла і захисту, віддані й ніжні.

Її палітра – це насичені холодні кольори, всі кольори зими в мороз на сонці. Королевами її
палітри будуть сині, фіолетові та малинові кольори. Жінці-зими також йде і чорний колір
в одязі, але не варто ним зловживати, щоб не стати схожою на чорну вдову.

Тіні для очей переважно фіолетові. Можна увечері з перламутром.
Помада – Слива, Малина, Вишня.
Колір волосся чорний або насичений темно-попелястий. Можна додати легкий
баклажановий відтінок або пустити пару холодних червоних прядок. Але з прядками
дуже обережно – тільки там, де вони підкреслять лінію зачіски.
Зачіска. Можна вибрати каре різної довжини. З дуже чіткими прямими або косими
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лініями. Наприклад, як єгипетські стрижки. Або зробити елегантну зачіску з чітко
викладеної хвилею, як на фото.

При створенні образу жінки-зими треба бути дуже акуратними. Якщо ви одягнете її в
шкіру, чоботи на шнурівці, додасте металу, то це буде такий собі панк-рокерський образ,
який підходить тільки подружці рокера або зірку шоу-бізнесу на гастролях, в інших
випадках люди будуть від вас тільки шарахатися. У всій зовнішності жінки-зими має бути
присутня плавність, чіткість ліній і елегантність.

Прикраси. Камені сині, червоні, фіолетові – сапфір, рубін, аметист і так далі.
Метал – біле золото, платина, срібло.

Всі аксесуари дуже елегантні, сумки невеликих розмірів, ремені тонкі, взуття класичних
моделей без наворотів, все під колір і стиль вбрання.
Жінка-весна

Колір її шкіри – ніжно-рожевий. Тільки не плутайте з червонуватим кольором обличчя
через низку захворювань. Це прозорий легкий рожевий відтінок, він ще холодний, але в
ньому вже з’являється тепло весняного сонця. Зазвичай такий шкірою мають натуральні
блондинки. Їх палітра – всі кольори весни, листя, трава, весняні квіти.

Вважається, що блондинка неодмінно повинна бути в рожевому кольорі, включаючи тіні.
Хочете виглядати, як Барбі, дурною, але сексуальною, – вибирайте такий стиль. Але
якщо ви хочете, щоб вас сприймали і як особистість, уникайте такого образу.

Блондинки виглядають ангелятами, але в більшості своїй (не всі) – це і є фатальні
жінки-спокусниці. Вони дуже сексуально привабливі, добре про це знають, користуються
цим для досягнення своїх цілей, дуже розважливі, цілеспрямовані, сильні, не романтичні,
розумні (не дурепи, як прийнято вважати) і прагнуть комфортно влаштуватися в житті.

Тіні світло-блакитні, світло-зелені, світло-сірі, світло-коричневі.
Колір волосся краще не чіпати взагалі. Він і так прекрасний. Треба тільки, щоб волосся
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виглядали здоровими і блискучими. У моєї дочки від природи чергуються пасма – зовсім
білі, трохи золотисті і злегка русяве.
Якщо у вас зовсім біле волосся, добре б їх оживити трохи темнішими прядками або дати
легкий відтінок.
Зачіска – будь-яка. Краще не робити стрижок типу єгипетського каре, з прямими або
косими чіткими лініями. В цьому випадку ви станете схожі на жінку-хижачку чи дівчинку
за викликом.
Помада – від тепло-рожевого до яскраво-червоного. Увечері можна перламутр і
блискітки на шкірі і в волоссі.
Прикраси. Ось тут діаманти – друзі дівчат. І взагалі будь-які світлі камені. Не дуже
потрібні сережки, щоб не відволікати від кольору волосся. А ось витончене кольє на шиї
підкреслить ніжність шкіри.
Металу майже немає.

Всі інші аксесуари можуть бути яскравими і оригінальними.
Жінка-літо

Шкіра має колір легкого загару, не розоватая і не жовтувата. Це ще тепла шкіра, але в
ній вже переважає холодок. Такий колір шкіри зазвичай у жінок з темно-русявим
волоссям. Її палітра – природа, небо, вода, земля. Це королева пастельних тонів.

Це жінка-мати. Діти, сім’я – головне в її житті. Вона вважає за краще жити в будинку, а
не в квартирі, любить повозитися в саду або прикрасити будинок. Вона розумна, багато
знає, відповідальна, надійна, матеріальна, багато працює, любить розваги, музику,
цікаве спілкування, має гарний смак.

Тіні. Світло-сірі, бежеві, світлі сіро-зелені.
Помада. Рожево-бузкові тони, світла зливу.
Колір волосся. Легке тонування з коричневими тонами. Можна зробити прядки трохи
світліше або трохи темніше натурального кольору.
Зачіска будь-яка.
Прикраси. Дуже підходять прикраси з напівдорогоцінного каміння з квітів її палітри.
Все аксесуари (включаючи взуття та сумки) зручні і функціональні в кольорах її палітри і
вбрання.

У наступній статті я напишу, як правильно вибрати свій стиль, перш ніж приступати до
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макіяжу.
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