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Po czym rozpoznać najlepszy make-up? Jak sprawdzić 
jego jakość? Jakie występują rodzaje make-upów? Jak 
dobrać najlepszy kolor? Czy zawsze make-up należy 
przypudrować? Czy latem używamy innych make-
upów? Czym je nakładać? Czy fluidy mogą uczulać?

Co wizażysta
powinien wiedzieć
o podkładach...

makijaż
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Wydaje się, że wszystko już zo-
stało powiedziane na temat 

„podkładów”. Kobiety kupują prze-
różne marki fluidów czy kompak-
tów, rzadko zastanawiając się nad 
tym, czym je będą nakładać. Naj-
częściej wykorzystują do tego swo-
je palce, wklepując make-up jak 
krem.

Jednak płynne czy kremowe 
produkty różnych marek, które na 
pierwszy rzut oka są podobne, mo-
gą mieć zupełnie inną szybkość pa-
rowania, a co za tym idzie – wysy-
chania.

Problem pojawia się, kiedy np. 
zmieniamy markę na inną i z przy-
zwyczajenia próbujemy w ten sam 
sposób nałożyć nowy kosmetyk. 
Okazuje się, że po nałożeniu kil-
ku plamek na czoło, policzki bro-
dę i czubek nosa, czyli tak jak krem, 
mamy trudności z rozprowadzeniem 
kosmetyku, ponieważ zdążył on już 
zaschnąć.

Klientki szukają winy w firmach 
albo w przeterminowaniu lub in-
nych wyimaginowanych ukrytych 
wadach. Prawda jest zupełnie inna. 
Dzisiaj prawie każda szanująca się 
marka podaje informację o termi-
nie trwałości po otwarciu produktu 
lub podaje termin ważności i dodaje 
ulotkę z opisem zastosowania pro-
duktu, ponieważ takie są wymogi 
i normy ustawowe.

Jeśli mamy jakiś problem, naj-
lepiej kontaktować się bezpośred-
nio z firmą, która szybko rozwieje 
wszelkie wątpliwości.

Jak sprawdzić jakość 
fluidu?

Metoda Luizy 
Lenartowicz zwana 
„de leną”
Siłę krycia sprawdzamy na nad-
garstku, ponieważ tu jest najjaśniej-
sza skóra i dobrze widać żyłki. Jeże-
li make-up pokryje żyłki za pierw-
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szym razem, oznacza to, że jest silnie 
kryjący, a jeżeli będą widoczne nawet 
po drugiej warstwie, mamy do czynie-
nia z fluidem transparentnym.

Konsystencję (jak fluid się rozprowa-
dza, jak wsiąka, jak przylega do skóry, 
jak pachnie i jak szybko schnie) spraw-
dzamy na wewnętrznej stronie dłoni, 
na „poduszeczce”, z której wychodzi 
kciuk.

Kolor fluidu sprawdzamy w kilku 
miejscach twarzy: na czole, na policz-
kach, na granicy żuchwy i szyi.

Rodzaje podkładów

Make-up, czyli kosmetyk zwany po-
tocznie podkładem, występuje w kilku 
postaciach: płynnej, kremowej, stałej 
kremowej-kompaktowej, stałej pudro-
wo-kremowej, sypkiego pudru mine-
ralnego.

Day Cream Make Up

Połączenie fluidu z nawilżającym kre-
mem, rodzaj barwiącego, tonującego 
kremu nawilżającego na dzień. Płynny 

i delikatny, zawiera kompleks przeciw-
zmarszczkowy i filtry przeciwsłonecz-
ne. Siła krycia Day Creamu jest subtel-
na, bardziej wyrównuje koloryt cery. 
To doskonały produkt do stosowania 
np. w sytuacji, kiedy szyja jest jaśniej-
sza od dekoltu, kiedy chcemy, aby ma-
kijaż wkomponował się w kolorysty-
kę i konsystencję ciała. Gdy cera wy-
maga większej siły krycia, mieszamy 
go z fluidem wodoodpornym czy szty-
ftem albo dobieramy idealny kolor flu-
idu kryjącego.

Day Cream można mieszać z innymi 
fluidami i pudrami mineralnymi, two-
rząc nowe konsystencje i odcienie.

Doskonały produkt na lato, kiedy 
twarz jest opalona, a widoczne ru-
mieńce na policzkach i czubku nosa 
wymagają zatuszowania. Jeśli chcemy, 
aby skóra miała większy kontakt z po-
wietrzem bez korzystania z pudru, się-
gamy po Day Cream. Równie dobrze 
sprawdza się przy bardzo suchej cerze, 
jak i mieszanej. Cera tłusta wymaga in-
nego kosmetyku.

Można go stosować zamiast kremu 
i wyjątkowo w taki sam sposób nakła-
dać. Jest kosmetykiem cenionym przez 
osoby, które lubią naturalny wygląd. 
Ostatnio także panowie zaczęli korzy-
stać z tego przywileju.

Aqua Base Make Up

Silnie nawilżający, płynny, wygładzają-
cy, kryjący, lekko matujący fluid, dzięki 
zawartym składnikom pielęgnacyjnym 
koi podrażnienia skóry. Małe niedosko-
nałości są przykryte delikatną powłocz-
ką. Subtelna receptura polecana jest 
osobom, które lubią swobodę na twa-
rzy, są przeciwni wrażeniu „maski”.

Fluid najlepiej nakładać pędzlem lub 
silikonową gąbką.

Body and Face Waterproof

Wodoodporny fluid nawilżający o prze-
dłużonej trwałości 72 h, płynny, silnie 
kryjący, a jednocześnie lekki. Wystar-
czy cienka warstwa, aby pokryć na-
wet duże przebarwienia i nierówności 
skóry. Odpowiednio utrwalony staje się 
wodoodporny.

Polecany dla każdego typu cery, dla 
spikerek, tancerek, piosenkarek, na ba-
sen, dla sportowców i wszystkich, któ-
rzy lubią mieć jednolitą cerę bez ska-
zy.

Fluid można nakładać na twarz i ca-
łe ciało, najlepiej gąbkami lub pędzlem. 
Jeśli makijaż wykonujemy sobie osobi-
ście, możemy uczynić to palcami.

Balancer Cream Make Up

Doskonały zarówno do tłustej, jak i su-
chej cery – po zastosowaniu wcześniej 
odpowiednich kremów pielęgnacyj-
nych. Jest płynno-kremowy, dobrze 
matuje, szybko schnie. Nakładamy go 
gąbką lateksową lub pędzlem do ma-
kijażu. Zawiera najjaśniejsze pigmenty 
o zabarwieniu żółto-brązowym, może 
zastępować korektor.

Idealny make-up
Make-up idealny to taki, który po na-
łożeniu na twarz trudno odróżnić od 

makijaż

Trik Luizy Lenartowicz

Wiele lat używałam palety malarskiej do mieszania fluidów, ko-
rektorów, pudrów sypkich, pomadek, błyszczyków, sparkli itd.

Obecnie stosuję najchętniej łyżeczki, których wybór uzależniam 
od zamierzonego celu.

Złota łyżeczka jest antyalergiczna i dobrze utrzymuje temperatu-
rę, stosuję ją najchętniej do rozcierania korektorów. Mogę ją wy-
korzystać dodatkowo do prasowania zmarszczek. Jedną rozgrze-
wam w słońcu albo suszarką do włosów, a drugą zalewam wodą 
i zamrażam, potem wykonuję nimi wokół oczu i ust ruchy głaska-
nia (masaż kosmetyczny) lub delikatnej wibracji, najpierw ciepłą, 
a potem zimną łyżeczką. Złoto wygładza skórę. W ten sposób pra-
cuję już od 21 lat i rezultaty są wciąż zaskakujące.

Srebrnej łyżeczki używam do rozcierania i mieszania gęstych ma-
ke-upów. Srebro blokuje rozwój jednokomórkowców, przez co jest 
bardziej higieniczne.

Łyżeczki z masy perłowej używam do tworzenia nowych kolorów, 
ponieważ jest biała, gładka i przyjemna w dotyku.
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prawdziwej skóry pod każdym wzglę-
dem, o którym zapominamy, ponie-
waż jest tak lekki, a wszyscy chwalą 
naszą cerę.

Kiedyś słyszałam opinię, że makijaż 

delikatny można zrobić szybko. Prawda 
jest taka, że wykonuje się go tak samo 
długo albo nawet dłużej, ponieważ jest 
wielką sztuką stworzyć makijaż, który 
„jest, ale jakby go nie było”.

Zasada, której należy tu przestrze-
gać, brzmi: mniej znaczy więcej.

Jeśli poćwiczysz codziennie przez ty-
dzień według wskazówek profesjona-
listy, aplikowanie makijażu zajmie Ci 
5 minut, ale satysfakcję zagwarantuje 
na cały dzień.

Rady Luizy Lenartowicz
I. Co robić, kiedy twarz i szyja są ja-

śniejsze od dekoltu, a my chcemy la-
tem pokazać ramiona? Jak dopaso-
wać kolor i jaki zastosować makijaż? 
Czy dobieramy kolor fluidu do twa-

rzy i szyi i pokrywamy nim ramiona? 
Czynimy dokładnie odwrotnie, czy-
li wybieramy odcień fluidu w takim 
kolorze jak nasz dekolt i ramiona 
i malujemy szyję oraz twarz. Najle-
piej zastosować na szyję coś lżejsze-
go, transparentnego, np. Day Cream. 
Na twarz stosujemy albo ten sam 
kosmetyk i korektor w pędzelku (na 
małe powierzchnie, które trzeba za-
kamuflować), albo małą ilość fluidu 
wodoodpornego (na powierzchnie 
większe, np. na popękane naczynka 
na policzkach).

II. Co zrobić, aby makijaż długo się 
utrzymywał? Na odpowiednio przy-
gotowanej skórze rozprowadzamy 
make-up gąbkami, pudrujemy całą 
twarz aż po końcówki rzęs. Makijaż 
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i puder współgrają ze sobą i wzajem-
nie się absorbują, tworząc warstwę 
izolacyjną, chroniącą przed kurzem, 
wiatrem, słońcem i mrozem. Jeże-
li zastosujemy make-up bez pudro-
wania, makijaż będzie mniej trwały 
(z wyjątkiem specjalnych podkładów, 
których utrwalanie jest zbyteczne). 
Sam puder sypki stosowany bezpo-
średnio na twarz zatyka pory (wyjąt-
kiem jest puder mineralny – o innym 
przeznaczeniu).Dodatkowo makijaż 
możemy utrwalić poprzez spryski-
wanie przypudrowanej twarzy wo-
dą lub specjalnymi preparatami, np. 
Splashem. Jeśli brak czegokolwiek 
do utrwalenia makijażu, możesz sko-
rzystać z lakieru do włosów. Najle-
piej wcześniej go rozpuścić w wo-
dzie w proporcji 1:1, ale można też 
prysnąć lakierem przed siebie, two-
rząc chmurę, a potem w nią wejść 
z zamkniętymi oczami i wstrzyma-
nym oddechem. Potem najlepiej od 
razu wyjść na świeże powietrze, np. 
do otwartego okna. 

III. Jeśli chcesz mieć makijaż trójwy-
miarowy, plastyczny, a jednocześnie 
wykonany tak, by wszyscy zastana-
wiali się, gdzie się kończy natura, 
a zaczyna sztuka, stosujemy dwa ro-
dzaje fluidu o różnej sile krycia, kon-
systencji i w trzech odcieniach. Na 
miejsca wymagające mocniejszego 
pokrycia, w których występują pro-
blemy z cerą, nakładamy fluid wo-
doodporny, a na resztę twarzy coś 
delikatniejszego, np. krem barwiony 
fluidem na dzień. Można też połą-
czyć dwa rodzaje fluidów: kremowy 
(Day Cream) z wodoodpornym (Bo-
dy and Face) – i przypudrować tylko 
wnętrze twarzy, bez jej obrzeży.

Czym nakładać make-up?
• palcami: nakładamy wyłącznie sobie, 

i to konsystencje typu Day Cream;

• gąbkami: lateksowymi, silikonowy-
mi (japońskimi), syntetycznymi, na-
turalnymi;

• pędzlami do make-upu (trudności 

mogą wystąpić przy kamuflażu, któ-
ry najpierw należy rozetrzeć, a po-
tem aplikować na twarz.

Gąbka lateksowa

Zapamiętaj! Jest to gąbka do osobi-
stego użytku. Po wykonaniu makijażu 
klientka otrzymuje ją w prezencie.

Zanim wprowadziłam pędzle wielo-
krotnego użytku do make-upu, praco-
wałam gąbkami syntetycznymi, które 
łatwo umyć i zdezynfekować w prze-
ciwieństwie do gąbek lateksowych. 
Szczególnie czerwony pigment pozo-
staje w lateksie i jego wywabienie jest 
trudne.

Gąbka lateksowa jest najbardziej po-
pularna, a przez to często zróżnicowa-
na pod względem jakości. Wszystkie 
gąbki dostępne na rynku wyglądają na 
pozór tak samo. 

Kiedy zaczyna się je stosować, na-
tychmiast widać, czy jest to produkt 
dobrej czy złej jakości.

Konsumentki mają żal do marki pod-
kładu lub do siebie samych, zupełnie 
zapominając, że przyczyna może le-
żeć zupełnie gdzie indziej, mianowi-
cie w gatunku kauczuku i składzie che-
micznym użytego lateksu.

Gąbka dobrej jakości jest raczej 
twarda, sprężysta, gęsta i odpowiednio 
elastyczna, posiada kilka stron o róż-
nym przeznaczeniu. Można nią apliko-
wać fluid, wygładzać zmarszczki i pu-
drować. Zastępuje pędzel do fluidu i do 
pudru. Jedną stroną aplikujemy kosme-
tyk, inną stroną „prasujemy”, a jeszcze 
inną nakładamy puder.

Pamiętajmy, aby gąbka była zawsze 
odpowiednio wilgotna. Zbyt sucha 
lub zbyt wilgotna będzie przeszka-
dzać w pracy.

Osiągnięcia odpowiedniej wilgot-
ności uczą się wizażyści na zajęciach, 
podobnie jak sposobu jej mycia i sto-
sowania.

Odpowiednią wilgotność gąbki trze-
ba poczuć samemu dotykiem i zapa-
miętać na całe życie.

Uwaga!
Istnieją pudry matowe, sypkie, trans-
parentne, które można aplikować gąb-
ką lateksową na mokro.

Aplikacja fluidu
Jednym z kluczowych punktów perfek-
cyjnego i trwałego makijażu jest umie-
jętność jego aplikowania. Znajomość 
technik i trików pozwala w bardzo 
elegancki sposób nałożyć fluid w naj-
mniejsze zakamarki właśnie gąbką la-
teksową, pod warunkiem, że będziemy 
dokładnie wiedzieć, jak to zrobić.

Metoda Luizy Lenartowicz 
zwana „lili wirtuozi”
Zwilżoną trójkątną gąbkę lateksową 
chwyć tak jak smyczek do grania na 
skrzypcach, wówczas przy aplikowaniu 
ciśnienie równo się rozłoży, a gąbka bę-
dzie stabilnie umieszczona w palcach. 

Najpierw wykonaj kilka ruchów rę-
ką z wyprostowanym łokciem i spróbuj 
popracować nadgarstkiem, jakbyś gra-
ła na skrzypcach. 

Teraz się trochę rozluźnij, aby bark 
był nieskrępowany, i zacznij dociskać 
gąbkę bez fluidu do twarzy, tak aby 
poczuć nacisk.

Przygotuj białą kartkę papieru, od-
powiednio wilgotną gąbkę nasącz flu-
idem i trzymając ją niczym wirtuoz, 
płynnymi ruchami dociśnij do kartki, 
po czym – nie odrywając jej całkiem – 
lekko przesuń i dociśnij. Ten ruch przy-
pomina poruszanie się gąsienicy.

Biała kartka pozwoli wyraźnie za-
obserwować, jak gruba i równomierna 
jest warstwa makijażu. Ponieważ skóra 
ma prawie ten sam kolor co fluid, trud-
no zobaczyć, jak naprawdę rozprowa-
dzasz make-up na twarzy. Ta metoda 
pozwoli po kilku minutach starań zro-
zumieć, z jaką siłą dociskasz gąbkę, jak 
równomierną i grubą warstwę pozo-
stawiasz na skórze. Dzięki temu samo-
dzielnie zweryfikujesz błędy i z czasem 
osiągniesz najlepszy wynik.

W kolejnym numerze ciąg dalszy ar-
tykułu o podkładach.

makijaż




