Makijaż ślubny
Tips & Tricks
 Ten rodzaj makijażu uważany jest za jeden z
najtrudniejszych, gdyż łączyć w sobie 3 rodzaje makijażu:
dzienny, wieczorowy i fotograficzny. Panna młoda musi
wyglądać tak samo pięknie o godzinie 15 w świetle
słonecznym jak i o 22 na sali weselnej .
 Makijaż ślubny powinien być poprzedzony makijażem
próbnym. Tylko dzięki temu przekonasz się jakie kosmetyki
będą odpowiednie dla Twojej klientki. Na ten makijaż
przeznacz ok. 2 godziny, to czas na rozpoznanie potrzeb
klienta, makijaż oraz ewentualne poprawki i ustalenia.
 O co warto zapytać przed wykonaniem makijażu:
1. Jak przyszła Panna Młoda wyobraża sobie swój
makijaż. Warto poprosić klientkę o przyniesienie
jakichś inspiracji, wtedy będziesz wiedziała co się jej
podoba (kolory, wykończenie makijażu, intensywność)
2. Czy ślub będzie stylizowany?
3. Jak wygląda suknia?
4. Czy będzie miała jakieś szczególne dodatki lub akcenty
kolorystyczne?
( bukiet, buty, biżuteria, kwiaty we włosach)
5. Czy są kolory, które z pewnością wyklucza w swoim
makijażu?
6. Jak maluje się na co dzień?


Zwróć szczególną uwagę na kondycję skóry klientki. Jeśli
zauważysz, że cera jest problematyczna poleć jej wizytę u
kosmetyki. Na dzień przed ślubem zaproponuj wykonanie
sprawdzonego peelingu i maseczki. Żadnych eksperymentów
przed samym ślubem!

Dobierając kosmetyki do makijażu wybieraj te o
przedłużonej trwałości typu pro longwear lub longlasting.
Szczególnie w przypadku makijażu oczu ważne jest używanie
produktów wodoopornych i wodoodpornych (tusze, kredki,
eyelinery). Czarny zaciek na policzku nie będzie się dobrze
prezentował.

Naucz klientkę płakać Nawet jeżeli tusz się nie
rozmaże to łza płynąca po policzku może rozpuścić podkład i
puder. Poproś klientkę, aby przytrzymała chusteczkę przy
samym oku, tak aby łzy nie płynęły po twarzy.

W makijażu ślubnym unikamy intensywnego koloru na
ustach, gdyż jest to po prostu nie praktyczne. Pomadka
wymaga częstych poprawek, a ,,gorzko, gorzko” mogłoby się
źle skończyć 
Proponujemy skupić makijaż na oczach, a na usta wybieramy
łatwe do poprawki błyszczyki, odżywki i neutralne kolory.

Zarówno na wykończenie makijażu jak i do poprawek
warto sięgnąć po puder transparentny. Pamiętaj jednak, że w
większości przypadków puder ten dość mocno odbija flesz
aparatu, więc aby zapobiec efektowi ,,białej twarzy”
przeciągnij pudrem również szyję i dekolt.


W makijażu ślubnym warto przykleić kępki lub sztuczne
rzęsy. One zawsze robią dobre wrażenie i pięknie prezentują
się na zdjęciach. Jeżeli Twoja klientka obawia się ,, sztucznego
efektu” zaproponuj te o długości jej naturalnych rzęs, samo
zagęszczenie linii spowoduje niesamowity efekt. Polecamy w
tym celu kępki o długości od 6 do 10 mm lub rzęsy na pasku
np. Amazing Shine XS.

Po wykonaniu makijażu próbnego :
1. Zanotuj ze szczegółami wszystkie zastosowane
kosmetyki oraz swoje uwagi np. bardzo sucha skóra,
płaczący kącik itp.
2. Wykonaj zdjęcie makijażu.
3. Dowiedz się czy Twoja klientka planuje się opalać przed
ślubem, dzięki temu dowiesz się czy powinnaś zabrać
ciemniejsze podkłady.
Nie polecamy opalania się na tydzień przed ślubem.
Rozgrzana skóra znacznie gorzej utrzymuje makijaż.
4. Umawiając godzinę wykonania makijażu zasugeruj
klientce, że makijaż warto wykonać po czesaniu.
5. Poleć przyszłej pannie młodej listę kosmetyków, które
powinna mieć do poprawy makijażu ( pomadka, puder
matujący, bibułki matujące, kredka do oczu)
6. Poproś klientkę, aby po całym dniu noszenia makijażu
wysyłała Ci wiadomość jak makijaż zachowywał się w
ciągu dnia. To będzie dla Ciebie cenna informacja czy nie
powinnaś czegoś zmienić w zastosowanych
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kosmetykach, a klientka będzie miała przekonanie, że
zależy Ci na jej makijażu.
Sprawdzone kosmetyki:
MGIEŁKA UTRWALAJĄCA: Fix +, FIXER Z KRYOLANA
BAZA UTRWALAJĄCA PODKŁAD: MAC SPF 50 FACE
PROTECT, MAC SKIN BASE VISAGE, BENEFIT THE
POREFESSIONAL
BAZA UTRWALAJĄCA CIENIE: MAC PROLONGWEAR
PAINT POT, MAC PAINTS, ART DECO
PODKŁAD: MAC FACE AND BODY , MAC STUDIO FIX lub
PRO LONGWEAR, REVLON COLOR STAY, ESTEE LOUDER
DOUBLE WEAR
PUDER: KRYOLAN DERMACOLOR, MAC PREP PRIME
TRANSPARENT FINISFHING POWDER
KREDKI WODOODPORNE: MAC FELINE, MAC
GRAPHBLACK, GOSH VELVET
TUSZ DO RZĘS: NAJLEPIEJ WODOODPORNY np. MAC
FALSE LASHES
DODATKOWO: kępki/ sztuczne rzęsy; klej DUO; bibułki
matujące; krople do oczu;
Peeling; odżywka do ust
Jeśli będziesz dumna ze swojego dzieła, pamiętaj, aby
poprosić klientkę o jakieś zdjęcia zrobione przez
fotografa ze ślubu lub przygotowań. Warto mieć je w
swoim portfolio

