Студио за красота „СОНЯ”
Как да се

гримираме според
формата на очите си

Всяка жена притежава собствена красота. Но няма нито
една от нас, която да харесва всичко по себе си, все
искаме да променим нещо. А най-верният ни помощник
в тази задача е гримът. Той може не само да коригира
дефектите ни, но и да ги превърне в наши предимства.
Ето няколко техниките на гримиране в зависимост от
формата и цвета на очите ви.
С помощта на сенки и молив за очи като умело поиграете с цветовете и светлината, можете да прикриете
или подчертаете формата на очите си. Правилното нанасяне на молив за очи не е никак трудно, нужна е само
малко практика, за да успеете да покажете красотата на
своето лице. Най-добре е да очертавате очите, когато е
завършен целият грим на лицето и преди да нанесете
спирала на миглите. С връхчето на пръстите изпънете
клепача на окото, за да нанесете молива най-лесно и
гладко. Когато очертавате горния клепач, започнете
отвътре навън, а когато нанасяте върху долния клепач
направете обратно, очертайте отвън навътре. Ако ви е
по-удобно, не затваряйте напълно окото, върху което
нанасяте грима, просто го присвийте, така че да виждате.

Малки очи

Ако имате малки очи, най-добре изберете много светли перлени сенки (например бежови, бели или розови
нюанси). Създайте усещане за светлина в средата на
клепача и нанасяйте с четка сенки и под окото. Избягвайте да нанасяте очен контур във вътрешната част на
долния клепач, така само ще подчертаете, че очите ви
са малки. Можете да очертаете с молив внимателно над
линията на миглите и от средата към външната част на
долния клепач. Желателно е моливът да е в по-светъл
нюанс – не черен. Изберете спирала за удължаване на
миглите и старателно ги покрийте по цялата им дължина.

Извити надолу очи

Раздалечени очи

Ако очите ви са по-раздалечени, можете да го прикриете като нанесете тъмни сенки във вътрешната част
на окото и изсветлите към края. Спокойно може да си
позволите и смесването на няколко цвята в средата на
клепача. Най-добре е да избягвате седефените сенки. За
да очертаете очите, започнете от вътрешното ъгълче на
окото и продължете навън към слъзния канал. Сложете
спирала и срешете миглите нагоре.

Приближени очи

За да повдигнете очите си, поставете сенки в посока
нагоре и към външните ъгълчета. Нанесете молив за
очи близо до линията на горните мигли. Поставянето
на плътна спирала за вас е задължително.

Ако носите очила

Ако рамките на очилата ви са в светъл цвят, не е необходимо да слагате сенки. По-добре обърнете внимание
на миглите си и ги акцентирайте. Придавайте повече
обем на миглите си, като нанасяте спирала от корените
до връхчетата. Ако пък рамките на очилата ви са тъмни
и плътни, отделете време да оформите добре веждите си – ако се налага дори ги боядисайте. Важно е не
очилата, а очите и веждите да определят вашето лице.

Тайната на големите очи

В този случай направете точно обратното: нанесете
светли сенки откъм вътрешната част на окото, а по-тъмни във външната част на клепача, като разнесете към
слепоочието. Това оптически ще раздалечи очите ви. А с
молив за очи можете да очертаете от средата на клепача
и да изтеглите навън. Сложете спирала и разрешете
миглите към края на окото. Винаги почиствайте много
добре веждите и косъмчетата между тях.

Тъмните сенки визуално смаляват очите ви и ги карат да
„потъват” по-навътре. Светлите тонове създават впечатление за по-големи очи и ги „отварят” по-широко. За да
изглеждат очите ви по-големи и красиви, избирайте посветли сенки. Нанасяйте ги след молива за очи или друг
вид очна линия – така ще придадете на лицето си по-мек
и замечтан вид. Ако пък искате да създадете впечатление
за драматичност, нанасяйте молива след сенките. След
това извивайте миглите си, за да придобият форма. Завършвайте грима си със спирала, която придава обем.
Никога не слагайте спирала във вътрешния ъгъл на долните мигли, защото така визуално смалявате очите си.
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