makijaż

Triki
wizażystyki
Dzisiaj omówię kilka nowych zagadnień związanych z repigmentacją
i pseudomakijażem, czyli terminami, które wprowadziłam do języka
polskich wizażystów. Zagadnienia te dotyczą pewnych trików,
prostych, lecz skutecznych, dzięki którym można ułatwić sobie pracę
i podnieść jej jakość, co świadczyć będzie o naszym profesjonalizmie.

LUIZA LENARTOWICZ
WIZAŻYSTKA, MAKE-UP DESIGNER, BEAUTY STYLISTKA,
MIĘDZYNARODOWY KONSULTANT KOLORÓW, KREATOR
WIZERUNKU, CZŁONEK JURY MIĘDZYNARODOWYCH
MISTRZOSTW MAKIJAŻU PROFESJONALNEGO
W POLSCE 1993-99, W NIEMCZECH 1994-1995,
NA WĘGRZECH 1996, ORGANIZATOR I MISTRZOSTW
DLA WIZAŻYSTÓW HAUTE COUTURE VISAGE
2000-2002, ZAŁOŻYCIELKA I PREZES DO 2005
ROKU PSW, AUTORKA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY
NAUKOWYCH I ARTYKUŁÓW DLA WIZAŻYSTÓW DO
CZASOPISM BRANŻOWYCH. OD 1990 WŁAŚCICIELKA
BERLIŃSKIEJ SZKOŁY WIZAŻYSTÓW W NIEMCZECH,
A OBECNIE W KRAJU, OD 1995 ROKU GENERALNY
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY MERCATURA

COSMETICS - PRODUCENTA MARKI STAGECOLOR.

Perfekcyjny makijaż oczu
Najbardziej odrażającym widokiem
w makijażu oczu są niechlujnie pomalowane rzęsy i źle użyty eyeliner.
Oprócz posklejanych rzęs i krzywego
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eyelinera jest jeszcze przestrzeń między krawędzią rzęs a eyelinerem, który został zbyt wysoko nałożony i widać skórę pomiędzy rzęsami. Aby widok
był estetyczny, musimy tę powierzchnię przyciemnić i zamalować.
Zbyt wysoko położony eyeliner nad
rzęsami może wynikać z kilku powodów: początkujący wizażysta, brak
staranności i precyzji, wyrastające
króciutkie rzęsy, słabo widoczne, ale
utrudniające aplikację eyelinera, szczególnie w płynie.
Wizażystki wykonujące zagęszczanie i przedłużanie permanentne rzęs
doskonale wiedzą, że rzęsy rosną w kilku rzędach naprzemiennie. Dotyczy to
zarówno górnej, jak i dolnej krawędzi
rzęs.
Przygotujmy dwie kredki permanentne: czarną i brązową, kilka konturówek do ust w kolorze zbliżonym
do czerwieni wargowej oraz specjalny zmywacz.
Zanim przystąpimy do makijażu
i nałożymy jakikolwiek krem, najpierw
farbujemy rzęsy henną, przytrzymując
ją nieco dłużej, żeby zabarwiła się skóra między rzęsami.
W przypadku blondynek i rudych
używamy henny czarnej i czarno-brązowej, szczególnie gdy cera, oczy
włosy są bardzo jasne, a w przypadku
ciemnowłosych – kruczoczarnej.
Repigmentację wykonujemy brązową lub czarną kredką permanentną,
stawiając między rzęsami i wewnątrz
powieki malutkie punkciki, optycznie
zagęszczające rzęsy.
Pseudomakijaż możemy zastosować
również na ustach. Nanosimy na kontury ust kredkę permanentną, a następnie wypełniamy całe usta. Dopiero teraz zaczynamy aplikować korektor, fluid i puder.
Po zakończeniu cieniowania powiek,
przed malowaniem rzęs, poprawiamy
przestrzeń między rzęsami, stosując
cake, czyli kremowy eyeliner o konsystencji masła. Do tego celu używam
wyjątkowo cieniutkiego pędzelka zwa-

nego eyelinerem, który zaprojektowałam właśnie do malowania naturalnej
linii rzęs. Pędzel ma bardzo długą rączkę, dzięki czemu łatwiej nim wypracować precyzyjne szczegóły. Malujemy
cieniutkie ukośne kreseczki, jedna przy
drugiej, które wchodząc między rzęsy,
podkreślają ich naturalną linię.
Przy nasadzie rzęs powieka bywa pomarszczona, nawet u osób młodych.
Widoczne są drobne ciemne wgłębienia. To właśnie zgodnie z nimi malujemy linię oka.
Jeśli chcemy zastosować mocniejszy
akcent, wystarczy poprawić linię płynnym eyelinerem.

Uwaga!
Kiedy korzystamy z kayala, na dolnej
powiece prawie zawsze widać przestrzeń między najbardziej wystającą
częścią krawędzi a powieką dolną. Je-

śli pozostanie niezamalowana, psuje
cały efekt makijażu.
Na powiece dolnej, podobnie jak na
górnej, malujemy nieregularne punkciki między rzęsami, ale już eyelinerem płynnym 1001 Stagecolor, tak aby
były pośrodku największego skupiska
rzęs. Przypomina to efekt doklejonych
kępek.

Rzęsy
Warto popracować nad rzęsami, które
są modne już od kilku sezonów, a w roku 2009 moda ta osiągnie szczyt. Nowe
trendy to powrót do sztucznych rzęs,
pojedynczych, utrwalonych na dłużej,
kępek czy rzęs na taśmach. Czym się
kierować przy ich wyborze? Lekkością,
elastycznością i naturalnością przede
wszystkim. Najnowsze technologie pochodzą z Japonii, gdzie rzęsy tworzy
się z najszlachetniejszego jedwabiu,
cabines polska | A | luty - marzec 2009
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podobnie jak najdroższe kimona dla
gejsz. Rzęsy z prawdziwego jedwabiu
są naturalnie elastyczne i gładkie, dzięki czemu – szczególnie kępki i rzęsy na
taśmie – nadają się do wielokrotnego
stosowania. Są one odporne i trwałe
na uszkodzenia mechaniczne, można
je dodatkowo malować, w przeciwieństwie do syntetycznych, które się łamią, kruszą i wyginają.Czy maluje się
sztuczne rzęsy? Wszystko zależy od ich
rodzaju i efektu, jaki chcemy osiągnąć.
Jednym z moich trików jest malowanie
rzęs eyelinerem. Jest to bardzo szybka
i prosta metoda, którą możecie obejrzeć na filmie instruktażowym.
Technika malowania rzęs eyelinerem Luizy Lenartowicz służy osiąganiu różnych efektów: naturalnego, kolców róży, rzęs trójwymiarowych, zamierzonego odbicia rzęs na powiece,
mokrych rzęs...
Do tego celu potrzebujemy kilku
kosmetyków i narzędzi:

• metalowa długa zalotka z wymienną gumką (plastikowe szybciej ulegają zniszczeniu),
• szczoteczka coupé na długiej rączce,
• grzebień do rzęs (najlepiej z samych igieł, ponieważ plastikowe
po jednokrotnym użyciu są brudne
i trudno je szybko wyczyścić),
• pędzelek do eyelinera na długiej
rączce,
• czarny eyeliner 1001 Stagecolor
płynny, lateksowy, który po wyschnięciu, jeśli nawet zrobimy mały kleks, schodzi jak skóra po opalaniu.

Efekt naturalny:
Malujemy rzęsy własne

Po nałożeniu henny i zagęszczeniu
krawędzi rzęs kredką permanentną podkręcamy ciepłą, metalową zalotką rzęsy i malujemy je eyelinerem,
a na koniec czystą szczoteczką coupé
rozczesujemy i utrwalamy wywinięcie
i podkręcenie.
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Dzięki temu, iż rączka szczoteczki jest bardzo długa (ponad 30 cm),
efekt wytuszowanych rzęs jest wyrafinowany.
Z jednej strony włoski wydają się
subtelne, naturalne, a jednocześnie
pojedynczo pogrubione, wydłużone
i lśniące. Polecam tę metodę paniom,
które mają ładne, długie i gęste własne rzęsy, a także osobom noszącym
powiększające oczy okulary.

jedwabne rzęsy, i grzebienia z metalowymi igiełkami do rozczesywania rzęs
zamiast szczoteczki coupé.
Do naturalnych rzęs można również
stosować „lokówkę”, ale efekt jest krótkotrwały.
Rzęsy naturalne powinno się podkręcać mechanicznie i termicznie jednocześnie w dwóch, a nawet w trzech
miejscach. Wówczas nikt się im nie
oprze.

Malowanie sztucznych rzęs:

Rada – rozczesywanie rzęs

Tę samą technikę można zastosować
do wszelkiego rodzaju sztucznych rzęs.
Z tą jednak różnicą, że do tego celu
używamy specjalnej zalotki, a właściwie lokówki na baterie, która podwija

Rzęsy naturalne malowane tuszem,
maskarą możemy rozczesywać szczoteczką, grzebieniem plastikowym lub
grzebieniem igiełkowym.

Uwaga!
Jeśli chcesz mieć wyjątkowo pięknie
pomalowane rzęsy, kup sobie pędzelek-szczoteczkę coupé o długości rączki ponad 30 cm (koszt ok. 25 zł).

Piękne rzęsy
na specjalną okazję
Kobiety, które żyją w wiecznym pośpiechu i należą do osób praktycznych, na
co dzień malujące się delikatnie, często
unikają wszelkich uzależnień i dodatkowych obowiązków, np. konieczności
regularnego odwiedzania salonu urody i uzupełniania co 2 tygodnie wypełnienia akrylowego paznokci czy brakujących permanentnych rzęs. Ale raz
na jakiś czas nawet taka zapracowana kobieta chce wyglądać wyjątkowo,
pod warunkiem, że efekt będzie błyskawiczny, wyraźny i w miarę trwały.
Polecam trik, który można zastosować do każdego rodzaju makijażu, zarówno wieczorowego, jak i dziennego.
Samodzielnie nie przykleimy sobie
pojedynczych rzęs, możemy jednak zastąpić je kępkami. Jednak najbardziej
naturalnie wyglądają albo rzęsy permanentne, albo rzęsy na taśmie, ponieważ mają spiczaste zakończenie.
Taśmę japońskich jedwabnych rzęs
tnę na kilka odcinków o długości 2-3
mm. Po wytuszowaniu rzęs zwilżam

rada

nasadę taśmy klejem przezroczystym (ewentualnie czarnym) do kępek (nigdy białym) i przyklejam je do
pomalowanych rzęs (nigdy do skóry),
podobnie jak kępki. Najlepszy i najszybszy efekt osiągniemy, przyklejając
je w kąciku zewnętrznym oka.
Rewelacyjne efekty dają – na wieczór, a także do efektów fotograficznych, scenicznych telewizyjnych czy filmowych – rzęsy z włosia prawdziwych
norek, o których już kiedyś pisałam.

Jak przyklejamy rzęsy?
Rzęsy pojedyncze z jedną końcówką,
z dwiema i z trzema końcówkami, jak
i kępki rzęs przyklejamy zawsze na odtłuszczone rzęsy, najlepiej klejem przezroczystym. Kępki możemy naklejać zarówno na rzęsy nie pomalowane, jak
i wytuszowane.
Rzęsy na taśmach przyklejamy zawsze do skóry specjalnymi klejami, nigdy klejem do kępek czy do rzęs permanentnych. Wykonanie takiego zabiegu
jest trudne i do tego celu wykorzystuje się wyjątkowo delikatne taśmy rzęs.
Przyklejone rzęsy pojedynczo są prawie niewyczuwalne, jednak tutaj możemy mieć wrażenie, że coś przeszkadza, a nawet drażni. Przy taśmach należy zawsze przyciemniać eyelinerem
krawędzie rzęs.

Rada Luizy
Lenartowicz

Nigdy nie wyrzucaj starych tuszów, eyelinerów z dobrymi końcówkami, po umyciu mogą się przydać. Po drugie, kiedy wydaje Ci się,
że już nic nie ma np. w pojemniku
z tuszem, eyelinerem czy błyszczykiem, okazuje się, że po usunięciu
wężyka gumowego, czyli uszczelki
umieszczonej w otworze kosmetyku, w pojemniku mamy jeszcze 1/4
zawartości produktu.

Jak malować
sztuczne rzęsy?
Firmy handlowe polecają maskary rozpuszczalne wodą, ale niezależnie od rodzaju tuszu zawsze prędzej czy później
zahaczymy szczoteczką i wyrwiemy kilka rzęs. Dlatego do malowania sztucznych rzęs, czy to permanentnych, czy
na taśmie, stosujemy pędzelek do eyelinera o dłuższym włosiu na długiej rączce, podobny do szczoteczki coupé.
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Odświeżanie kosmetyków
Na pierwszym polskim kongresie kosmetycznym, jeszcze w latach 90., pokazywałam różne sztuczki przedłużające życie kosmetyków. Przytoczę kilka dla przypomnienia. Mogą przydać
się osobom prywatnym, zawodowcom,
jak i szkołom.

Odnawianie i odświeżanie
tuszu do rzęs
Wlewamy kilka kropel toniku z alkoholem lub splashu, dokładnie mieszamy szczoteczką i maskara jest uratowana przynajmniej jeszcze na kilkanaście razy.

Odnawianie cieni
do powiek
Jeśli masz np. matowe cienie, które
przestały malować, przygotuj stary, nie
używany już pędzelek do cieni. Nożyczkami obetnij mu włosie prawie u samej
nasady, zostawiając 1-2 mm. Takim pędzelkiem zdrap zabrudzoną powierzchnię cienia. Jeżeli pędzelek będzie za
miękki, a zabrudzenie większe, musisz
podjąć bardziej radykalne kroki i zastosować albo skalpel na długiej rączce,
albo metalową cieniutką rurkę i płaskimi ruchami delikatnie zdrapać zabrudzoną powierzchnię.
Jeśli posiadasz małą frezarkę do manicure’u i pedicure’u, możesz poświęcić
jeden jeszcze nie używany frez, którym
szlifujemy płytkę paznokcia, i w ten
sposób, bardzo ostrożnie, na małych
obrotach, usunąć tłuszcz i brud z powierzchni cienia. Na koniec czystym
pędzelkiem do cieni sprawdź przydatność kosmetyku.

Higiena
Odnawianie i odświeżanie żywotności kosmetyków to jedno, a higieniczna praca to drugie zagadnienie, którym
chciałabym teraz się zająć.
Narzędzia i kosmetyki najbardziej
zagrożone możliwością przenoszenia
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dania fluidu i pudru, szczoteczka do
tuszowania rzęs, pędzelek do eyelinera, pędzelek do ust, maskara, eyeliner,
make-up w sztyfcie lub o konsystencji
kremowej w słoiczku, cienie do powiek,
kredki do oczu, konturówki do ust, pomadki, błyszczyki
Bardzo pomocna do zachowania higieny pracy jest paleta do nakładania
i mieszania kosmetyków, tzw. paleta
malarska. Palety profesjonalne do celów kosmetycznych produkowane są
przez firmy kosmetyczne ze specjalnego tworzywa, które nie wchodzi w reakcję z kosmetykami. Można je zastąpić zwykłą paletką do mieszania farb
wykonaną z białego plastiku.
Wszystkie fluidy zawarte w tubach
są bezpieczne.
Kompakt, sztyft nabieramy szpatułką (łyżeczką) – nigdy nie nakładamy
bezpośrednio na twarz, chyba że jest
to nasz osobisty kosmetyk.
Lateksowe gąbki używane w gabinecie powinny być jednorazowe. Nigdy nie malujemy nimi dwóch różnych
osób. Jeśli nakładasz fluid lateksową gąbką, możesz nią przypudrować
twarz, utrwalając makijaż, a potem dać
ją klientce w prezencie, będzie mogła
używać jej w domu.
Pędzel z tworzywa syntetycznego
lub mieszanego do nakładania fluidu
po każdej klientce myjemy pod bieżącą, ciepłą wodą białym mydłem, a następnie dezynfekujemy, np. spirytusem
salicylowym.
Rzęsy należy malować czystą, zdezynfekowaną szczoteczką coupé, aby
utrzymać tusz do rzęs w czystości i żeby nie stał się źródłem chorób, podobnie jak sama szczoteczka.
Warto zainwestować w pędzelek-szczoteczkę coupé do malowania
rzęs, ponieważ daje spektakularne
efekty i łatwo ją utrzymać w czystości. Jest wykonana z włosia syntetycznego i czyścimy ją podobnie jak pędzel do fluidu. Czystą, suchą szczoteczkę zanurzamy w kosmetyku jeden raz
i malujemy rzęsy. Jeśli to wam nie wy-

starcza, należy mieć przygotowane dodatkowo jeszcze ze dwie czyste szczoteczki, np. po starych tuszach, które
będą służyć do nakładania kosmetyku, a długa szczoteczka – do podkręcania i malowania końcowego. Oczywiście można za każdym razem ją myć,
ale jest to mało praktyczne.

Zakończenie
Jeżeli jesteście zadowoleni z informacji, które przekazujemy na łamach Cabines, polećcie nas innym, a jeśli nie –
zadzwońcie do nas.
Życzę wszystkim czytelnikom Cabines, aby mogli w Nowym Roku 2009
jak najwięcej się od nas nauczyć i korzystać z naszego doświadczenia.
Kolejnym bardzo kontrowersyjnym
tematem jest stosowanie korektorów
na sińce i inne przebarwienia. Temat
wydaje się prosty, ale wzbudza wiele
emocji, znów z kilku powodów:
różne szkoły różnie nauczają, różne firmy mają różne korektory o różnym działaniu,
każdy ma inną skórę, a w końcu chodzi o najważniejszy problem – sińce
pod oczami, gdzie mamy najdelikatniejszą skórę. Jak się nauczyć idealnej
aplikacji make-upu? Do czego służy korektor? Jakie mamy korektory? Kiedy je
aplikujemy, czym i gdzie? O tym w kolejnym numerze Cabines!
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