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Nude χείλη: το νέο μυστικό του red carpet
Πότε και σε ποιες πηγαίνει το nude lipstick;
19 Απριλίου 2012 Ευφραιμίδη Μαρίλη
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H Kate Winslet στις Χρυσές Σφαίρες 2012.
Τα nude κραγιόν πηγαίνουν σε όλες, ιδιαίτερα αν κάνουν μακιγιάζ με smoky eyes. ∆εν δεσμεύονται ούτε
από το χρώμα των μαλλιών ούτε από τα ρούχα. Το αποτέλεσμα πρέπει να δείχνει φυσικό, να αναδεικνύει
την ομορφιά των χειλιών και η απόχρωση να μη χλωμαίνει.
Τα ουδέτερα χείλη κατευθύνουν την προσοχή προς τα μάτια και γι' αυτό κάνουν τις γυναίκες να δείχνουν
πιο σοφιστικέ.

Η απόχρωση δεν πρέπει να είναι ανοιχτότερη από αυτή των χειλιών αλλά ίδια ή 1-2 τόνους σκουρότερη.
Επιλέξτε ιριδίζον προϊόν για όγκο ή χρησιμοποιήστε μόνο gloss. Τα ιριδίζοντα κραγιόν και τα gloss
προσδίδουν όγκο, ενώ τα ματ αφαιρούν.
Πριν τα αγοράσετε, δοκιμάστε τα προϊόντα στα χείλη (χρησιμοποιώντας σπάτουλα και πινελάκι μιας
χρήσης) και όχι στο χέρι που το χρώμα του είναι διαφορετικό από αυτό των χειλιών. Παρατηρήστε το nude
κραγιόν με και χωρίς περίγραμμα για να επιλέξετε το σωστό συνδυασμό για τα γούστα σας.
Θυμηθείτε: Ενυδατώστε καλά τα χείλη πριν την εφαρμογή και βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα που έχουν την όψη των "σκασμένων" χειλιών.
Με τα nude δεν είμαστε τόσο αυστηροί σχετικά με την απόχρωση γιατί είναι ουσιαστικά ουδέτερα χρώματα
και η ένταση του χρώματος δεν είναι μεγάλη. Είμαστε όμως πολύ αυστηροί με το περίγραμμα. ∆εν πρέπει
σε καμία περίπτωση να είναι εμφανώς σκουρότερο ή πιο ανοιχτό γιατί το αποτέλεσμα θα είναι
απογοητευτικό.
Αυτό όμως που κάνει τα nude κραγιόν "must" για κάθε νεσεσέρ είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν με
μολύβια διαφορετικών αποχρώσεων (αλλά πάντα με ένταση ίδια με του κραγιόν - το ίδιο ανοιχτόχρωμα ή
σκουρόχρωμα) και να αλλάζουμε το τελικό αποτέλεσμα (πιο ροζ, πιο βερικοκί, πιο καφέ).
Ευχαριστούμε την Barbara Νάνου, make up artist, πτυχιούχο αισθητικής & κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι. Αθηνών,
επιστημονική συνεργάτη Chrysallis-Proderma.

Οι σταρ του
καλοκαιρινού makeup

Pin-up: μακιγιάζ και
μαλλιά από τα 50s

Η Emma Watson για τη
Tο στιλ των 50s επηρεάζει
Lancome, η Liv Tyler για το λουκ του καλοκαιριού.
τον Givenchy και οι άλλες
σταρ που ενσαρκώνουν το
καλοκαιρινό μακιγιάζ.

Ποιο βερνίκι μου
ταιριάζει;
Οι κανόνες αλλάζουν:
τώρα διαλέγουμε το
χρώμα των νυχιών
ανάλογα με την
απόχρωση της
επιδερμίδας.

English Rose
Μία ρομαντική βόλτα σε
ένα ανθισμένο κήπο a la
anglaise είναι το
καινούργιο μυστικό της
ομορφιάς.

Νέο: Ενέσεις νεότητας
από τα δικά μας
βλαστοκύτταρα
Καινούργιο face lift χωρίς
νυστέρι, σε μία επίσκεψη
στο ιατρείο.
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