makijaż

I Polski Elementarz
dla Wizażystów
Makijaż korekcyjny –
oczy i usta

cz.1

W erze internetowej jesteśmy zalewani różnymi informacjami,
prawdziwymi i wyimaginowanymi. Tylko profesjonaliści
o solidnym przygotowaniu potrafią wyłuskać przydatne informacje.
W chaosie gubią się często nawet doświadczone kosmetyczki, a co
z nowicjuszami, którzy dopiero wkraczają w zawodowy świat?
Makijażu uczymy się poprzez teorię i w dużej części praktykę,
a przede wszystkim poprzez podglądanie i naśladowanie innych.
I Polski Elementarz dla Wizażystów jest skoroszytem, który
przygotowałam w formie artykułu dla czytelników Cabines.
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WIZAŻYSTKA, MAKE-UP DESIGNER, BEAUTY STYLISTKA,
MIĘDZYNARODOWY KONSULTANT KOLORÓW, KREATOR
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NAUKOWYCH I ARTYKUŁÓW DLA WIZAŻYSTÓW DO
CZASOPISM BRANŻOWYCH. OD 1990 WŁAŚCICIELKA
BERLIŃSKIEJ SZKOŁY WIZAŻYSTÓW W NIEMCZECH,
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lementarz jest przeznaczony dla
początkujących i zaawansowanych,
którzy chcą usystematyzować i ułożyć
w logiczną całość wiadomości z podstaw makijażu (nie mylić z podstawami wizażystyki). Informacje i wskazówki w nim zawarte pomogą jeszcze trafniej oceniać kształt twarzy, oczu, ust,
ewentualne dysproporcje oraz dobrać
najlepszy sposób ich korekcji. W końcu
wszystkim wizażystkom i kosmetyczkom zależy dzisiaj na najwyższej jakości usług.

E

I część: Makijaż korekcyjny – oczy
i usta
II część: Makijaż korekcyjny – kształty
twarzy – światło i cień
III część: Makijaż korekcyjny – róż – kolor i techniki aplikowania
Dla wizażystów zaawansowanych
przeznaczona jest część
rozszerzona:

IV: Makijaż ślubny 2008 dla danego typu kolorystycznego i stylu
V: Analiza kolorystyczna
VI: Makijaż dla noszących okulary. Jak
malować oczy? (technika UVC i kolorystyka makijażu powiek)
VII: Makijaż fotograficzny
VIII: Styl w makijażu
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Usta są zbyt płaskie i należy je uplastycznić,
aby stały się bardziej kształtne i piękniejsze.
W tym celu stosujemy przynajmniej dwa kolory pomadek i/lub błyszczyków i oczywiście
konturówki.
Korekcja oczu i ust
Część 1
Oczy: kształt migdałów
Korekcja oczu: kształt jest idealny, korekcja zbyteczna
Usta: pionowe linie i opadające kąciki ust
Korekcja ust: usunąć optycznie pionowe linie, zagłębienia i opadające kąciki ust
Oko w kształcie migdała ma idealną
formę, jednak często jest za małe. Na
powiekę górną, ruchomą, aplikujemy
kolor bardzo jasny, a na powiekę nieruchomą – ciemniejszy. Przestrzeń pod
brwią rozjaśniamy, powtarzając naturalne formy. Jeśli chcemy powiększyć
oczy, możemy podkreślić ciemniejszym
kolorem powiekę dolną i intensywnie
wytuszować rzęsy. Krawędź zagęszczamy, a rzęsy tuszujemy w kierunku do
góry i na zewnątrz.
Oczy nie wymagają korekcji, a jedy-

nie podkreślenia ich kształtu i koloru.
Do makijażu powiek stosujemy cienie matowe, jedwabne, pyłki opalizujące w postaci stałej i sypkiej.
Usta z pionowymi liniami i opadającymi kącikami
Po nałożeniu fluidu, ale jeszcze przed
pudrowaniem, w zagłębienia opadających kącików i widocznych bruzd nanosimy kredkę korekcyjną i rozcieramy ją pędzelkiem, a następnie całość
pudrujemy.

Część 2
Oczy: wypukłe
Korekcja oczu: cofnięcie wystającej
powieki
Usta: o zbyt blisko położonych płatkach
Korekcja ust: optyczne rozsunięcie
płatków ust do osiągnięcia harmonijnego kształtu
Oko wypukłe malujemy techniką
monochromatyczną. Na całą powiekę
cabines polska | B | czerwiec - lipiec 2008
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2
ruchomą aplikujemy kolor ciemniejszy, wychodząc delikatnie poza fałdę powieki w kierunku do góry i łagodnie na zewnątrz. Przestrzeń pod brwią
dyskretnie rozjaśniamy, powtarzając jej
naturalną formę. Dodatkowe pomniejszenie oka osiągniemy poprzez zastosowanie kayalu. Krawędź rzęs akcentujemy eyelinerem. Takie oczy najatrakcyjniej wyglądają w makijażu łączącym
cienie matowe i opalizujące.
Usta o zbyt blisko położonych
względem siebie płatkach wymagających optycznego rozsunięcia
Około 1 mm powyżej ich naturalnego konturu nanosimy białą kredkę.
Środkową część ust konturujemy kolorem jaśniejszym, podobnie stosujemy
jasną pomadkę czy błyszczyk, osiągając
harmonijny, regularny kształt.

Część 3
Oczy: okrągłe
Korekcja oczu: optyczne wydłużenie
w kierunku do góry i na zewnątrz
Usta: płaskie, o wydłużonych kącikach
Korekcja ust: uplastycznienie ich
kształtu
Oczy okrągłe to oczy o dużej powiece ruchomej i małej przestrzeni pod
brwią. Na powiekę ruchomą aplikujemy cień matowy ciemniejszy od kolo-
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ru, który zamieścimy pod brwią. W zewnętrznej części powieki górnej przy
zamkniętym oku nanosimy od krawędzi rzęs po załamanie fałdy prostokąt
w ciemniejszym kolorze w kierunku do
góry i na zewnątrz. Ciekawym elementem ozdabiania powieki jest jej podkreślenie pośrodku pyłkiem opalizującym.
Zastosowanie eyelinera jest koniecznością. Powiekę dolną przyciemniamy,
kończąc na wysokości źrenicy. Rzęsy
tuszujemy najpierw eyelinerem w pędzelku, a następnie szczoteczką do tuszu do rzęs, uzyskując wyjątkowo piękne rzęsy.
Usta są zbyt płaskie i należy je uplastycznić, aby stały się bardziej kształtne i piękniejsze. W tym celu stosujemy przynajmniej dwa kolory pomadek
i/lub błyszczyków i oczywiście konturówki. Idealny kształt uzyskamy dzię-

ki technice 7 ruchów. Malujemy zewnętrzne kontury ust ciemniejszym
kolorem, a środek wypełniamy kolorem jaśniejszym. Kontrast powinien
być umiarkowany, aby całość wyglądała naturalnie.

Część 4
Oczy: o opadających kącikach i opadającej powiece
Korekcja oczu: wyrównanie diagonalnego położenia oczu i optyczne podniesienie zarówno powieki nieruchomej, jak i kącików zewnętrznych
Usta: nieregularne, asymetryczne
Korekcja ust: optyczne wyrównanie
proporcji
Oczy o bardzo mało widocznej lub
w ogóle niewidocznej powiece ruchomej i przesłoniętej powieką nieruchomą, o opadających kącikach malujemy

Podczas przyklejania sztucznych rzęs należy również pamiętać o powyższych wskazówkach, ponieważ w przeciwnym wypadku
piękne długie rzęsy, zamiast upiększać, mogą optycznie jeszcze bardziej zbliżać oczy, co
w rezultacie oszpeci twarz.
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tzw. techniką „graficzną”. Podobnie jak
przy oczach o kształcie migdałów, jeśli jest widoczna choć trochę powieka
ruchoma, malujemy ją na bardzo jasno, a nieruchomą na kolor bardziej
kontrastowy, ciemniejszy, w przypadku
osób dojrzałych – cielisty. Zewnętrzną
część powieki nieruchomej malujemy
kolorem jeszcze trochę ciemniejszym,
zatrzymując się przed linią opadającą w dół, podnosząc w ten sposób
optycznie powieki. W kąciku zewnętrznym zaznaczamy małą kropeczkę jasnym opalizującym kolorem, otwierając i podnosząc oko.
Usta asymetryczne korygujemy

techniką 3 kolorów poprzez zastosowanie kolejno kredek: korekcyjnej, szarej i koloru właściwego. Należy pamiętać o zachowaniu naturalnego kształtu
ust, aby nie sprawiały wrażenia przerysowanego uśmiechu klauna. Stosować kolory bez perłowego i intensywnego połysku.

Część 5
Oczy: zbyt blisko położone
Korekcja oczu: optyczne oddalenie
Usta: duże
Korekcja ust: optyczne pomniejszenie
do osiągnięcia idealnych parametrów
Oczy zbyt blisko położone maluje-
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Wszystkie optyczne
korekcje muszą być
wykonane
precyzyjnie. Jeżeli
choć jeden element
zostanie wykonany
błędnie, zniweczy to
zamierzony efekt.
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trik

Trik Luizy Lenartowicz

Należy pamiętać, że kiedy malujemy krawędź rzęs, pierwszy centymetr powinien być zawsze jasny, np. srebrny, złoty czy jasny
brokatowy, a potem można zastosować kolor zagęszczający.
W kąciku zewnętrznym eyeliner przedłużamy o kilka milimetrów,
a rzęsy malujemy, czesząc na zewnątrz.
Rzęsy w kąciku wewnętrznym malujemy maskarą jaśniejszą, np. jeśli
rzęsy malujemy na czarno, pierwsze rzęsy w kąciku wewnętrznym
delikatnie malujemy brązowym lub szarym kolorem lub pozostawiamy bez tuszu, w zależności od ich gęstości i budowy oka.

trik

Trik Luizy Lenartowicz

Jeśli jesteś w perfumerii i masz na ustach pomadkę, której nie
chcesz zmywać, nowy kolor nałóż na opuszek palca. Możesz
tak sprawdzić 8 nowych kolorów, jednak tylko raz dziennie
i tylko na swoich palcach. W przeciwnym razie kolory będą
zmienione lub źle dobrane.
Zapraszamy
do konkursu!
Odpowiedz na 3 pytania, a weźmiesz udział w losowaniu I Polskiego Elementarza dla Wizażystów
z rozszerzoną częścią dla zaawansowanych.

my techniką V – na zewnątrz i do góry, w celu ich optycznego rozsunięcia.
Pierwszą czynnością przed nałożeniem
makijażu jest zakamuflowanie sińców
na powiekach górnych i dolnych. Słu-

1. Czym się różni słowo „wizaż” od
„wizażystyki”?
2. Kto wylansował i wprowadził do
Polski naukę dla wizażystów?
3. Dlaczego pędzle Luizy Lenartowicz
dla wizażystów należą do najdroższych na świecie?

żą do tego korektory kamuflujące, które nanosimy pędzlami, gąbkami, a czasem palcem. Zbyt blisko położone oczy
przy bardzo ciemnej karnacji wymagają wbrew pozorom najjaśniejszego
koloru.

Uwaga!
Podczas przyklejania sztucznych rzęs
należy również pamiętać o powyższych
wskazówkach (patrz: trik obok), ponieważ w przeciwnym wypadku piękne
długie rzęsy, zamiast upiększać, mogą
optycznie jeszcze bardziej zbliżać oczy,
co w rezultacie oszpeci twarz.

Ważne!
Wszystkie optyczne korekcje muszą być
wykonane precyzyjnie. Jeżeli choć jeden element zostanie wykonany błędnie, zniweczy to zamierzony efekt.
Usta duże malujemy kredką korekcyjną, rysując nią „usta na ustach”.
Końcówki ust są jakby niedomalowane.
Stosujemy kolorystykę spokojną i naturalną. Można użyć także kolorów cielistych, naturalnej czerwieni wargowej
lub ciemniejszych, ale stonowanych.
W następnym numerze CABINES
przedstawię drugą część Elementarza,
poświęconą korekcji kształtów twarzy
przez zastosowanie światła i cienia.

Przedstaw własną interpretację. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
Luiza Lenartowicz
Stagecolor Polska, Szkoła Wizażystów
Na Skarpie 53
66-400 Gorzów Wlkp.
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