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Każda z nas chce wyglądać pięknie i młodo. Nie potrzeba do tego wcale żadnych operacji
plastycznych, czy nawet zabiegów. Wystarczy poznać kilka makijażowych trików, które Cię znacznie
odmłodzą.

Poznaj proste makijażowe triki, które sprawią, że będziesz wyglądała młodziej
Każda z nas chce zachować młody i piękny wygląd jak najdłużej. Jednak nasz cera starzeje się
szybciej niż nam się wydaje. Nie ma jednak powodu do paniki. Wystarczy poznać kilka prostych
trików i zastosować je podczas robienia makijażu, by skutecznie zatuszować ewentualne
mankamenty, które mogą nas odrobinę postarzać.
Unieś brwi
Wysokie i pełne brwi wyglądają młodo. Pomogą one podkreślić zalety Twojej twarzy. Oczywiście
powinny być one dobrze wydepilowane, co nie oznacza, że ma być ich jak najmniej. Powinny być one
zadbane, a ich kształt powinien uwydatniać piękno Twojej twarzy. By unieść brwi i nadać im pełnego

wyglądu użyj kredki o odcień jaśniejszej od koloru włosów, dzięki temu wypełnisz brwi. Następnie
narysuj delikatną linię tuż nad górną granicą łuku, to odrobinę je podniesie.
Zobacz też: CO NAS DRAŻNI W MAKIJAŻU?
Zamaskuj drugi podbródek
Z wiekiem skóra wiotczeje, dlatego czasem tworzy nam się "drugi podbródek". Jego skuteczne
zamaskowanie sprawi, że będziesz wyglądać młodziej. Jak to zrobić? Nałóż cienką warstwę podkładu
lub matowego bronzera, który będzie dwa odcienie ciemniejszy od Twojej skóry pod brodą. Takie
cieniowanie sprawi, że nie będzie on tak widoczny.

Dzięki prostym trikom możesz wyglądać nawet kilka lat młodziej!
Podnieś kąciki ust
Z wiekiem kąciki naszych ust odrobinę opadają. Dzieje się tak dlatego, że skóra staje się mniej
elastyczna i jędrna. To jednak nadaje poważnego wyglądu naszej twarzy i może nas postarzać. By
zniwelować ten efekt wystarczy nałożyć odrobinę rozświetlacza w kącikach ust i odrobinę korektora
zaraz poniżej zewnętrznej krawędzi dolnej wargi. To zminimalizuje cienie i optycznie przywróci
Twoim ustom młody wygląd.
Zamaskuj zmarszczki od nosa do ust
Aby zmniejszyć linie jakie tworzą się między ustami, a nosem najlepiej jest użyć korektora, który
będzie o jeden odcień jaśniejszy od koloru Twojej skóry. Nie nakładaj jednak kosmetyku na całą linię,
a jedynie w miejscach gdzie pada cień. To rozświetli obszar i optycznie ukryje niedoskonałość
nadając Ci młodszego wyglądu.

Zobacz też: W JAKIM MAKIJAŻU KOBIETA JEST NAJATRAKCYJNIEJSZA? OTO WYNIKI
BADAŃ
Ukryj kurze łapki
Nie próbuj maskować kurzych łapek przy pomocy podkładu. Jest on na tyle ciężki, że jedynie
uwydatni ten mankament, a nie zatuszuje go. By odwrócić uwagę od zmarszczek w kącikach oczu
nałóż pod dolną linią rzęs korektor lub rozświetlacz w kremowym kolorze. Taki zabieg sprawi, że
bez operacji plastycznych będziesz wyglądać kilka lat młodziej.
Udostępnij Skomentuj

Zobacz też:

Makijaże gwiazd na gali Doskonałość Mody
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