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Zastanawiasz się, czym się różnią pędzle z naturalnego włosia od tych ze sztucznego pod względem
stosowania? Skorzystaj z naszych porad!

Najlepsze pędzle do makijażu

Wybór odpowiednich przyborów ma ogromny wpływ na jakość aplikacji kosmetyków, z czego
pierwszoplanową rolę pełnią pędzle. Każdy typ kosmetyku do makijażu powinien być nakładany
pędzlem innego rodzaju, specjalnie dostosowanym do jego właściwości.
Pędzle możemy podzielić min. na pędzle syntetyczne, czyli wykonane z tworzywa sztucznego i pędzle
naturalne do produkcji, których używa się włosia różnych zwierząt w zależności od przeznaczenia
danego pędzla.
Pędzle z naturalnego włosia (np. z wiewiórki, sobola, kozy, kucyka) z reguły są bardzo miękkie i
umożliwiają delikatne i naturalne rozprowadzenie produktu do makijażu. Pędzle takie fantastycznie
nadają się do aplikacji kosmetyków sypkich jak. np. różu, pudru czy też cieni. Zaletą tych pędzli jest
ich miękkość, dzięki czemu nie grozi nam podrażnienie podczas aplikacji, jednak wymagają większej
wprawy w używaniu, ponieważ ich włosie jest nieco mniej elastyczne. Pędzle z naturalnego włosia

mogą jednak powodować uczulenia i podrażnienia skóry, gdyż włosie zwierzęce może zawierać silne
alergeny. Profesjonalne pędzle do makijażu powinny być wykonane z naturalnego włosia z wyjątkiem
pędzli do podkładu czy korektora.
Pędzle z włosiem syntetycznym są zwykle dość sztywne, szorstkie i elastyczne, dlatego doskonale
nadają się do pracy z produktami o kremowej konsystencji jak np. korektorami, żelowymi
eyelinerami czy też kolorowymi kosmetykami do makijażu ust. Pędzle z włosia sztucznego
pozwalają na większą kontrolę pracy i bardzo precyzyjną aplikację kosmetyków. Włosie syntetyczne
jest trwalsze a także odporniejsze na złamania, uszkodzenia i rozczapierzenia niż włosie naturalne, a
tym samym łatwiejsze w utrzymaniu.
Niezależnie od rodzaju włosia bardzo ważny jest też sposób jego przycięcia oraz jego długość. Pędzle
o krótkim włosiu są bardziej precyzyjne i pozwalają na bardzo dokładną aplikację.

Jesteś ciekawa, jakie makijaże są najbardziej odpowiednie dla brunetek? Skorzystaj z
naszych inspiracji!
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