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ΣΥΜ ΒΟΥΛΕ Σ Υ Γ ΕΙ Α Σ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Οι ειδικοί στη φροντίδα του δέρματος απαντούν και προτείνουν
H ενίσχυση της γυναικείας
ομορφιάς ήταν ανέκαθεν
η αποστολή μου. Η εμπειρία μου με δίδαξε πως η
ποιότητα των καλλυντικών
είναι πολύ σημαντική για
την υγεία της επιδερμίδας
αλλά και το αποτέλεσμα του
μακιγιάζ. Γνώρισα πρόσφατα
το μακιγιάζ jane iredale και
το ξεχώρισα αμέσως για την
καθαρότητα, την ποιότητα
των συστατικών του και τη
θεραπευτική δράση του
στην επιδερμίδα.

Στις σελίδες που ακολουθούν δείτε τις προτάσεις
μου για υπέροχα καλοκαιρινά look που θα αναδείξουν
τη μεσογειακή ομορφιά σας.

Μυστικά καλοκαιρινού μακιγιάζ
από τον Φρέντυ Καλομπράτσο
και την jane iredale

Ξεκινήστε με
τη σωστή βάση

peach
brightener

φρύδια

Η επιδερμίδα το καλοκαίρι ιδρώνει, οι
πόροι διαστέλλονται από τη ζέστη και το
τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι μια
βάση που θα αλλοιωθεί και θα δείξει «βαριά». Από τη σειρά της jane iredale προτείνω την κρέμα CC Dream Tint® SPF 15
γιατί θα δώσει όση κάλυψη χρειάζεται ένα
δέρμα το καλοκαίρι και δε θα επιβαρύνει
την υφή. Αντίθετα, επειδή η σύνθεση είναι oil free και ενυδατική θα δώσει ακόμη
περισσότερη διάρκεια στο μακιγιάζ σας.
Μου αρέσει η απόχρωση Warm Bronze
που ζεσταίνει την επιδερμίδα, καθώς και
η Peach Brightener που εξουδετερώνει
τις δυσχρωμίες και τους γκρι ή λαδί τόνους που μπορεί να υπερισχύουν.

Τα λεπτά κατακρεουργημένα φρύδια
ανήκουν στα λάθη του παρελθόντος..
Τονίστε τα υπέροχα μεσογειακά φρύδια σας
και σετάρετέ τα με το Brow Fix & Mascara.
Τελειοποιήστε το σχήμα τους με την ειδική
κασετίνα Bitty Brow Kit που περιέχει ότι
χρειάζεστε για τα τέλεια φρύδια. Φροντίστε
η απόχρωση που θα επιλέξετε να ταιριάζει
με το φυσικό χρώμα των φρυδιών σας. Αν
τα μαλλιά και τα φρύδια σας δε συμφωνούν
χρωματικά, εξισορροπήσετε την αντίθεση με
ένα από τα PureBrow™ Brow Gel.

warm
bronze

Bitty Brow Kit

Ασφαλές μαύρισμα
Φαντάζομαι τα μάθατε πια…
Το μόνο ασφαλές μαύρισμα που
υπάρχει είναι το μπρόνζερ σας!

χείλη

Με ένα απαλό πινέλο «χαϊδέψτε» τα σημεία που προεξέχουν περισσότερο στο
πρόσωπο, τους ώμους και το ντεκολτέ
σας και αποκτήστε το ηλιοκαμένο look
που τόσο αγαπάτε χωρίς τύψεις... Το
Sunbeam Bronzer είναι ένα εξαιρετικό
προϊόν γιατί δίνει τη λάμψη που χρειάζεστε χωρίς να περιέχει γκλίτερ, αποτελείται μόνο από συστατικά που ωφελούν και
προστατεύουν το δέρμα και μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε σαν ρουζ, σαν σκιά,
ακόμα και σαν κραγιόν αφού βάλετε λίγη
κρέμα στα χείλη σας. Έξυπνη ιδέα και για
τις διακοπές!

tip
Αν έχετε επιδερμίδα με ακμή ή έντονες
ουλές προτιμήστε το So-Bronze 3 που δίνει πιο ματ αποτέλεσμα και θα βελτιώσει
την υφή της επιδερμίδας σας.

Κόκκινα, πορτοκαλί, κοραλλί ή φούξια…
Επιλέξτε το χρώμα που σας αρέσει ή τολμήστε διχρωμίες και κλέψτε την παράσταση.
Εφαρμόστε πιο μίνιμαλ μακιγιάζ στα μάτια ή
μόνο μάσκαρα. Συχνά χρησιμοποιώ τη σκιά
ματιών Red Carpet που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για κραγιόν σε ενυδατωμένα
χείλη και να δώσει ένα υπέροχο έντονο ματ
αποτέλεσμα διαρκείας. Το ίδιο προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για ρουζ αλλά
με φειδώ!

Red Carpet

Το μυστικό του
make up artist

μάτια
Οι ηλιοκαμμένες επιδερμίδες δείχνουν ονειρεμένες
με θερμές γήινες αποχρώσεις όπως η Dreamy Pink
eyeshadow που απλώνεται
άψογα ακόμη και με τα
δάχτυλα. Σε περίπτωση
που προτιμήσετε να δώσετε
έμφαση στα μάτια και να
κρατήσετε τα χείλη φυσικά, τολμήστε καλοκαιρινά
χαρούμενα χρώματα όπως
Magic, Caribbean ή Azure.

magic

dreamy pink

Όταν κάνω μακιγιάζ με ένταση στα χείλη,
φροντίζω να εξασφαλίσω μια πολύ καλή
βάση ώστε η περιοχή γύρω από τα χείλη
να μην έχει ατέλειες. Αφού εφαρμόσω
το κραγιόν, τονίζω με Highlighter Pencil
το φίλτρο των χειλιών για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σας συμβουλεύω να
προσθέτετε τα highlighter στο τέλος του
μακιγιάζ και αφού έχετε ολοκληρώσει το
χτένισμα, το ντύσιμο και τα αξεσουάρ.
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