Студио за красота
„СОНЯ”
Красивите устни

К

огато се приготвяте за парти или просто да излезете
с приятели, когато се отправите на разходка или пък
сте се запътили за работа – не забравяйте да разкрасите устните си. Според статистиката устните са едно
от нещата, които човек забелязва първо у събеседника
си и водят класацията с 58%, следвани от красивите
очи и изящни скули. Красивите устни са ключови за
атрактивна визия и впечатляващо излъчване.
Какво ви е нужно за добър грим на устните:
Молив за устни
Червило

устни, който ще ги предпази от вредните лъчи на
слънцето или от силния студен вятър и те ще се
запазят гладки и сочни. Чудесен вариант е Алое
липс (код: 022).
2. Винаги отстранявайте старателно грима от устните
си. Никога не си лягайте с червило.
3. Пийте много вода. Хранете се балансирано и не забравяйте физическата активност. Така и устните ви
ще изглеждат здрави, меки и гладки. Хранителните
добавки на Форевър ще бъдат ваш отличен съюзник
в това начинание.
4. Изхвърлете цигарите. Тютюнопушенето доказано
вреди на здравето, формата и цвета на устните.

Четка за нанасяне на червило
Гланц за устни
Не забравяйте, че гримът ще подчертае и разкраси
устните ви, само ако вие сте се грижили добре за тях.
Ако следвате тези пет лесни стъпки, ще имате устните,
за които винаги сте мечтали: красиви, меки и нежни.
1. Първата стъпка е да ги направите нежни и меки.
Използвайте ежедневно овлажняващ балсам за

5. Ексфолирайте нежно устните си. Както тялото,
така и устните ни се нуждаят от прецизна грижа и
ще изглеждат великолепно ако отделяме и за тях
минутка, за да ги освободим от мъртвите клетки.
Нежните ексфолианти на ФЛП ще ви помогнат да
го постигате.

Съвети за поставяне на грим
Когато нанасяте основа на лицето разпределете
равномерно малко количество и върху устните.
Очертайте устните в желаната форма с безцветен
молив или молив в същия цвят като червилото.
Красиви устни ще постигнете само ако очертаете
много прецизно контура им. За целта е добре, когато нанасяте грим ръцете ви да имат опора и да са
спокойни. Първо започнете с горната устна и след
това очертайте долната.
КОСА И ТЕН НА ЛИЦЕТО

Нанасяйте червило с четчица за устни, за да можете
плътно и равномерно да поставите желаният цвят.
Ако искате устните ви да блестят, завършете грима
с блестящ гланц.
Подборът на цвета на червилото е много важен за
естетичния ви вид и елегантното ви излъчване. Няма
строго правило, което да ви насочва в избора на цвят.
Ето, обаче, няколко общи препоръки от професионалните гримьори:

ЦВЯТ ЧЕРВИЛО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФЛП

Студен тен на кожата и руса коса Дръзки цветове – червено и пурпурни тонове

130 Porsche Red

Топъл тен на кожата и руса коса

Розово-червени, деликатни тонове

119 Barely Pink
120 Sheer Bliss

Студен тен и тъмна коса

Бургундско и тъмно червено

125 Brandy Ice
123 Pink Champagne

Топъл тен и тъмна коса

Оттенъци на керемидено червено
или рубинени тонове

126 Wineberry
129 Deepest Love Red

Брюнетки

Бледи и светли тонове или оранжево-червени 117 Sheer Peach Fuzz
128 Solid Gold

Червенокоси

Кафяви тонове
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121 Sheer Chocolate Kisses
122 Almond

Как да гримираме устните си според тяхната форма
Тънки устни
Избягвайте тъмните нюанси моливи и червила. Можете да коригирате големината на
устните като очертаете много прецизно извън контура на устните. Правете го много бавно
и внимателно, за да не се получи ефект на клоунски устни. Запълнете устните с желания
цвят, като се стараете да спазите „новите” очертания и да ги запълните равномерно. За да
получите ефект на пълни устни можете в средата на горната и долната устна да поставите
малко по-светъл тон. Гланцът също създава илюзия за по-плътни устни.
Неравномерни устни
Ако горната ви устна е значително по-тънка от долната, или обратно, можете да компенсирате тази липса на баланс с грима. Нанесете основа или фон дьо тен и на устните.
Очертайте внимателно контура на по-плътната устна по вътрешната му част. На другата
устна очертайте контур по външната част, за да постигнете ефект на уголемяване. Използвайте безцветен молив или такъв, който е точно в същия тон на вашето червило.
Запълнете устните прецизно с желания цвят, като се стараете на по-тънката устна да
поставите малко по-светъл тон, за да създадете илюзия за обем.
Отпуснати надолу ъгълчета
Можете да промените формата на такъв тип устни, като очертаете с молив контура им,
леко повдигайки ъгълчетата. Подчертайте с молив V-образната среда на горната устна,
както и средата на долната устна. Избягвайте очертаване с молив чак до ъгълчетата и не
следвайте естествения, извит надолу контур. Използвайте ярък или светъл цвят червило,
за да привличате погледа към центъра на устата.
Широка уста
Нанесете основа или фон дьо тен на устните. Очертайте внимателно по контура като
в краищата скъсите линията плавно. Червилото нанесете внимателно с четчица в
рамките на очертанията.
Винаги залагайте на висококачествени козметични продукти, които
ще ви осигурят освен прекрасен външен вид и допълнителна защита на
кожата. Червилото от висока класа е сложна комбинация от витамини и
UV-филтри, а също така восък, мазнини, синтетични и полусинтетични
добавки, силикон, активни вещества и др.
Дълготрайните червила, които ви предлага Форевър Ливинг Продъктс са със съдържание на алое. Пигментите в нашите продукти са
фино микронизирани с помощта на специални технологии, което улеснява нанасянето им и равномерното разпределяне по устните. Тази
фина структура предлага еднороден цвят и червило, привлекателно
с мекотата си без да се разтича. Изберете своите любими цветове
сред шестнайсетте, които ви предлага нашата колекция декоративна
козметика, съчетайте ги с някой от петте молива за устни и съживете
цвета с дълготрайните гланцове „Соня”!
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