Makijaż ust
TIPS & TRICKS
Mocne usta:
 Muszą charakteryzować się symetrią i precyzją w
wykonaniu.
Jeżeli są niesymetryczne, zakryj ich kontur podkładem lub
korektorem i stwórz ich kształtu na nowo.
 Nie wahaj się kilkakrotnie temperować konturówkę przy
obrysowywaniu ust.
 Zanim zastosujesz konturówkę upewnij się, że na ustach nie
ma pozostałości po produktach nawilżających, może to
utrudnić aplikację i spowodować ślizganie się kredki.
 Aby ułatwić konturowanie kształtu ust, poproś Klientkę, aby
delikatnie się uśmiechnęła.
 Po znaczeniu kształtu odsuń się na chwilę i sprawdź czy usta
są symetryczne. Następnie popraw wszelkie
niedoskonałości.
 Pamiętaj, aby osuszyć usta przed nałożeniem kolejnej
warstwy pomadki, pozwoli to uniknąć zbyt dużej ilości
produktów.
 Po nałożeniu konturówki i pomadki, zastosuj płaski pędzel
typu 212 M.A.C do nałożenia podkładu wokół
wewnętrznych kącików ust, aby uzyskać czysta i równą
linię.

Neutralne usta:
 Jeżeli usta Twojej klientki są popękane i spierzchnięte,
poproś, aby delikatnie złuszczyła je za pomocą chusteczki do
demakijażu. Dopiero na tak przygotowane zaaplikuj balsam
do ust.
 W celu uzyskania idealnie bladych ust zacznij od nałożenia
mieszanki korektora i balsamu, aby stonować kolor.
Następnie pomaluj usta jasną, neutralną pomadką, w
kolorze niemal identycznym do odcienia skóry Twojej
klientki. Najbardziej popularne odcienie to: Myth, Creme de
nude, High Tea, Blankety (M.A.C)
 Wybierz pomadkę o kremowej konsystencji- to pozwoli Ci
osiągnąć efekt zdrowo wyglądających ust.
 Obrysowując usta, poproś klientkę, aby ich nie otwierała.
Dzięki temu uzyskasz idealny, precyzyjny kształt.
 Jeżeli chcesz uzyskać efekt ust muśniętych kolorem nie
zaznaczaj ich kształtu, a pomadkę nałóż puchatym
pędzelkiem do blendowania cieni lub wklep palcem.
 Jeśli przesadzisz z ilością pomadki, odciśnij jej nadmiar na
dłoni tak jak gdybyś chciała pocałować się w rękę, dzięki
temu pomadka lepiej wtopi się w usta.

Czerwone usta krok po kroku:
KROK 1 –
PRZYGOTOWANIE UST.
Przed pomalowaniem ust
(nie tylko na czerwono)
nałóż pomadkę nawilżającą,
dzięki temu usta będą
gładkie i nawilżone, a
pomadka będzie się dłużej
trzymała.
KROK 2 – PUDROWANIE .
Aby dodatkowo przedłużyć
trwałość pomadki lub
ukryć asymetrię warg nałóż
na usta cienką warstwę
korektora lub podkładu i
wklep za pomocą opuszka
lub puchatego pędzelka.
KROK 3 – KONTUROWANIE.
Do obrysowania ust wybierz
konturówkę w kolorze jak
najbardziej zbliżonym do
koloru pomadki. Dzięki temu
produktowi pomadka nie
będzie wydostawała się
poza nadany kształt, co
sprawi, że makijaż będzie
czysty.

KROK 4 – WYPEŁNIANIE.
Aby przedłużyć makijaż o
kolejne godziny za pomocą
konturówki wypełnij całe
usta. Kredka spowoduje, że
usta będą silniej zabarwione
i mniej podatne zanikanie
pomadki w czasie picia czy
jedzenia.
KROK 5 – POMADKA. Za
pomącą cienkiego pędzla
do ust rozprowadź szminkę,
wykonując pełne,
zdecydowane ruchy
zaczynając od środka górnej
wargi do kącików ust, tak
aby nie wyjechać poza ich
kontur.
KROK 6 – UTRWALENIE
MAKIJAŻU UST. Aby
makijaż ust był trwały i
estetyczny odciśnij
delikatnie na chusteczce
pierwszą warstwę pomadki.
Następnie przypudruj je
pudrem transparentnym, a
na koniec powtórne
pomaluj usta szminką.

I gotowe 

