Студио за красота „СОНЯ”
Коректорът –

едно малко бижу

Г

ладкият и равен тен изглежда прекрасно. Но не всяка
дама може да се похвали с безупречно гладка и нежна
кожа. А за да изглеждаме перфектно и да придобием
звезден блясък всички прибягваме до употребата на
декоративни козметични средства.
За да постигнем безупречен вид и траен грим е добре
да спазваме определена последователност при нанасянето му. Създаването на основата на грима започва от
нанасянето на коректор. Ако се вгледаме внимателно
в лицето си ще открием различни дребни недостатъци,
които макар и незначителни, могат да се откроят в даден
момент. Често се оказва, че тези уж дребни несъвършенства на кожата са доста трудни за прикриване, ако не
използваме и не познаваме подходящите продукти за
гримиране. Коректорът е уникален козметичен продукт,
който ще ни помогне да заличим всички недостатъци
по кожата и присъства в несесера на всяка дама, която
държи на перфектния макиаж.
Коректор може да се нанася върху проблеми зони като
пъпки, петна, зачервяване и най-вече в зоната под очите,
където кожата винаги е с по-различна пигментация или
са се образували тъмни кръгове. Можете спокойно да
нанасяте коректор и върху клепачите, така ще създадете
добра основа за нанасянето на сенките.
На пазара се предлагат най-различни коректори –
можете да избирате между стик, течен, кремообразен,
компактен, четка, или палитра с различни нюанси. Повечето жени използват едноцветен стик или течен коректор
за заличаване на несъвършенствата по лицето, което
не е най-добрият избор. Най-често срещаната грешка
в опитите да се прикрият тъмните кръгове под очите е
нанасянето на много светъл тон коректор. Единственото,
което успявате да постигнете с него е по-лоша картина.
Освен това, ако използвате един цвят коректор върху
цялото лице ще придобиете много блед и неестествен
тен. Ето защо горещо ви препоръчваме да използвате
многоцветни коректори, които са разработени така, че
да ви предоставят решение за всеки проблем по кожата. Ако използвате правилно това козметично бижу, ще
постигнете невероятен резултат. Коректорът-палитра
е съчетание от два или повече цвята, предназначени

да заличат всички петънца, белези, обриви, спукани
капиляри и сенки под очите.
ФЛП и колекция „Соня” ви предлагат една уникална комбинация от пет цвята в един коректор – Colour
Concealer Wheel (код: 184), с която можете да заличите
всяко несъвършенство по кожата и да изравните тена
на лицето си.
Чудите се как да използвате толкова много коригиращи
тонове наведнъж? Нека видим кой цвят къде трябва да
нанесете. Един от най-простичките начини да определите
как да използвате многоцветните коректори, е като се
съобразите с правилото, че цветовете, които се намират
един срещу друг в палитрата се неутрализират.
Предлагаме ви няколко кратки насоки за нанасяне на
различните нюанси от коректора „Соня”.
След като определите, в коя част на лицето какъв
цвят коректор ще използвате, сложете буквално няколко
точици и разнесете внимателно с потупващи движения
или подходяща четчица. Не забравяйте, че в зоната
около очите козметичните продукти се поставят нежно
с пръсти, като се стараете да не втривате, за да не разтегляте допълнително и без това нежната кожа.
Форевър създаде за вас едно истинско, уникално бижу
– Color Concealer Wheel от колекция „Соня”. Възползвайте се от него и бъдете блестящи винаги и навсякъде!

Бледо бежово: за заличаване на дефекти и тъмни
кръгове под очите, универсален цвят за изсветляване.
Жълто: използваме, за да заличим
всички „сини” места по лицето, като
например много тъмни кръгове под
очите, изпъкнали вени или охлузвания.
Зелено: използваме, за да неутрализираме червените петна по лицето. Можете да покриете,
зачервяване на кожата от някакъв вид обрив или
розацея, да заличите неприятни пъпки или други
червени петънца от всякакъв произход.
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Люляково: използваме, за да нормализираме „жълтите” несъвършенства по
кожата, отличен като основа за сенки,
защото изсветлява клепачите.

Бежово: за заличаване на дефекти,
цвят за контур, подчертаване и
изсветляване.

