WE LOVE MAKE-UP

A szemöldök

Minden hölgy vágyik a fiatalos kinézetre, az időtálló megjelenésre. Bármilyen szép valakinek
a bőre, a nőiesség igazi koronája a megfelelő smink. A smink segítségével tudunk kiemelni,
hangsúlyozni formákat, vagy akár hiányzó színeket pótolni az arcon. Az arc összhatását
pedig legjelentősebben a szemöldök formája és színe befolyásolja.
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pont optimálisan a szemzug felett
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legyen. Ha beljebbről kezdődik, mint

hogy a vonal a szem külső sarkát
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tében azonban indokolt a szemöl-
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jú szemöldök. A tekintetet akkor

dök vonalát arányosan beljebbről
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ting-hatást elérni”, ha a smink alap-

(hosszát) úgy jelölhetjük ki, hogy az

köt ívesre rajzolni, és nem gömbö-

vető szabályait követjük. A kezdő-

orrcimpától gondolatban húzunk
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pontjának a hosszúság 2/3-nál kell len-

nyű jól használni, hiszen nagy gyakorla-

nie. Ha a közepére

tot igényel, hogy

esik,

egyforma legyen a

akkor

fél-

hold, vagy rosz-

két oldal, kis elté-

szabb esetben „sá-

rések is azonnal
feltűnhetnek. Ráa-

tor” szerű szemöldököt

dásul csak valóban

kapunk.

jó minőségű szemöl-

Emelhetünk a sze-

dökceruzát érdemes

möldök ívén (sőt ja-

használni,

vasolt!), de mindenkép-

különben

napközben elkenődik.

pen vegyük figyelembe a

Szemöldökpúder

saját szemöldök szőrszálait.

Sokkal lágyabb kiemelést tesz

A szemöldök végpontja semmiképpen ne legyen alacsonyabban,

lehetővé és mégis sokat javít a sze-

mint a kezdőpont. Gyakran esik eb-

möldök formáján és színén. Ha
ügyesek vagyunk szinte észre sem

be a hibába az, aki túlhúzza a szemöldököt, és ez által szomorú, fá-

elég csak egy árnyalattal sötétebb

venni, hogy smink, hiszen természe-

radt vagy idős arcot kap.

színt választani, úgyis hangsúlyossá

tes hatást nyújt. Rövid szőrű ecsettel

Ha a szemöldök vastagsága minden-

tehetjük a szemöldököt.

vigyük fel, mellyel könnyebb a for-

hol egyforma, akkor vonalszerű sze-

Nagyon sokféle barna szín létezik,

mát kialakítani. Ne csak a szőrsz-

möldök lesz belőle. A természetes

nemcsak világos és a sötétebb közti

álakra, bátran a bőrre is tehetünk, hi-

szemöldök az elejénél vastagabb egy

átmenetek, hanem van mélysége is

szen a por jól meg fog tapadni ott is.

kicsit és folyamatosan vékonyodik

a színeknek. Lehet a szemöldök szí-

Szemöldökspirál

el.

ne hamvas barna például egy szőke,

Manapság már nemcsak szempilla,

A szemöldök formáján sokat javít-

vagy világos barna hajhoz, de sokkal

hanem szemöldök spirálok is megje-

hatunk sminkkel, de ne felejtsük el a

jobban állnak a vöröses tónusú ha-

lentek a piacon. Használatuk rendkí-

formából kilógó szőrszálakat kiszed-

jakhoz a krémes barna, meleg árnya-

vül egyszerű és könnyű, mindössze

ni. Vigyázat, csak a valóban felesle-

latok.

a szőrszálakra kell applikálni. Több-

ges szálakat szedjük ki, mert sajnos

Sokan azt hiszik, hogy sminkkel

nyire akkor javasolt a szemöldökspi-

a túlszedett szemöldökök vezetnek

megoldódik a szemöldök ápolásá-

rál alkalmazása, ha a forma jó, de a

oda, hogy idővel elvékonyodik, lerö-

nak problémája. Sajnos ez nem így

szőrszálak színe halvány, fakó és

vidül a forma és már soha nem nő-

van! Könnyebbé teheti a mindenna-

ezen szeretnénk javítani. A jó minő-

nek vissza a szőrszálak!

pokat, de nem helyettesíti azt. Ha a

ségű szemöldökspirál nem maszato-

szőrszálak színe nagyon világos

lódik, és nem is porlik napközben. Fi-

A jó színválasztás is a siker
része

vagy ősz, akkor praktikusabb ezeket

noman elegáns szemöldököt készít-

tartós festéssel befestetni kozmeti-

het vele bárki.

Az ideális szín kiválasztásához elő-

kusnál.

ször figyeljük meg a szemöldök
természetesen vegyük figyelembe a

Szemöldök-sminkek
tárháza

haj színét is. Ne válasszunk a vendég

Szemöldökceruza

saját színeinél sokkal sötétebb színt,

A legrégibb és legismertebb eszköz a

mert az nagyon karakteressé teszi

hölgyek körében a szemöldök formá-

az arcot. A dekoratív megjelenéshez

jának megrajzolásához. Nem köny-

szőrszálak természetes színét, és
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