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Ποια είναι η σωστή υφή για το νυφικό μακιγιάζ; Η makeup artist
συμβουλεύει.
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Το μακιγιάζ είναι ένα παιχνίδι με το φως και τη σκιά με μια δύναμη μοναδική, που μπορεί να
μεταμορφώσει κάθε πρόσωπο ή να το ομορφύνει μυστικά. Το νυφικό μακιγιάζ μπορεί να είναι
ματ, σατινέ, με glitter ή ένας συνδυασμός όλων αυτών.
Το μακιγιάζ είναι τέχνη και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά πάντα ισχύουν οι
φυσικοί κανόνες: ό, τι φωτίζεται προβάλλει και ότι σκιάζεται βαθαίνει. Οι κάμερες HD
καταγράφουν και την παραμικρή λεπτομέρεια και γι' αυτό οι έντονες φωτοσκιάσεις και οι
άφθονες χρυσόσκονες έχουν δώσει τη θέση τους στις διακριτικές λάμψεις και σατινέ υφές με
πιο ήπια «κοψίματα».

1. Ματ
Προτιμήστε ματ υφή για τη βάση και το ρουζ αν έχετε λιπαρή ή μη λεία επιδερμίδα. Επίσης
προτιμήστε μια ματ βάση αν την ώρα του μυστηρίου περιμένετε να αντιμετωπίσετε υγρασία
και ζέστη.
Αποφύγετε τις ματ υφές αν έχετε πολύ θαμπή και ξηρή επιδερμίδα ή αν έχετε
φωτογηρασμένη επιδερμίδα με λεπτές γραμμές.
Για τα μάτια αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι οι διορθώσεις που αφορούν το
περίγραμμα και την εξωτερική γωνία του ματιού για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πρέπει
να γίνουν με σκούρο ματ χρώμα, διαφορετικά όσο και να σκιάζετε η διόρθωση δε θα φανεί
ποτέ! Αποφύγετε το total matte αν έχετε εσόφθαλμα μάτια.
Ματ κραγιόν: Επιλέξτε ματ κραγιόν αν έχετε μεγάλο στόμα ή πολύ σαρκώδη χείλη. Τα έντονα
ή σκούρα κόκκινα ματ κραγιόν είναι διαχρονικά και αριστοκρατικά. Αποφύγετέ τα αν έχετε
σκασμένα ή ξηρά χείλη.
2. Σατινέ
Οι σατινέ υφές προσδίδουν φρεσκάδα και φυσική λάμψη γιατί αντανακλούν περισσότερο το
φως.
Προτιμήστε τες για τη βάση σας αν έχετε κανονική, ξηρή, θαμπή ή ώριμη επιδερμίδα.
Αποφύγετε αυτές τις υφές για τη βάση αν το δέρμα σας έχει ουλές ή σπυράκια, καθώς το
φως θα τα εντείνει.
Οι σατινέ σκιές αποτελούν την πιο ασφαλή επιλογή για όλα τα μάτια, καθώς δίνουν φως αλλά
παράλληλα είναι διακριτικές και δίνουν ένα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα. Προτιμήστε τες και
για τα «έμπειρα μάτια» της μαμάς.
Τip: Για πιο ξεκούραστο βλέμμα χρησιμοποιήστε ένα ροζ σατινέ μολύβι ματιών στο εσωτερικό
του κάτω βλεφάρου.
3. Κρεμώδεις υφές
Οι κρεμώδεις υφές απευθύνονται στις λεπτές, ξηρές, θαμπές ή ώριμες επιδερμίδες και
προσδίδουν ενυδατωμένη, λαμπερή όψη. Οι κρεμώδεις υφές είναι ιδανικές για Highlighting.
Δεν προτείνονται για λιπαρές επιδερμίδες ή επιδερμίδες με διεσταλμένους πόρους.
4. Ιριδίζουσες υφές
Να θυμάστε ότι οι λάμψεις εντείνονται με τα φώτα και τα φλας. Χρησιμοποιήστε ιριδίζουσες
υφές για τη βάση μόνο αν το δέρμα σας είναι λείο και καθαρό και μόνο στα σημεία που
θέλετε να αιχμαλωτίσετε το φως.
Αν το πρόσωπό σας έχει ουλές και θέλετε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε ένα ιριδίζον ρουζ
επιλέξτε ένα ματ χρώμα για τα «κοψίματα» και χρησιμοποιήστε το ιριδίζον μόνο στα μήλα
που συνήθως δεν εμφανίζουν ουλές.
Στα μάτια χρησιμοποιήστε ιριδίζουσες σκιές στην εσωτερική γωνία ή το κινητό βλέφαρο, αλλά
αποφύγετε την εξωτερική γωνία του ματιού. Οι ιριδίζουσες υφές στα χείλη κολακεύουν όλες
τις γυναίκες.
5. Μεταλλικές υφές
Οι μεταλλικές υφές δίνουν αρκετή λάμψη και δε δημιουργούν προβλήματα στο φακό. Οι
μεταλλικές σκιές δίνουν μια ροκ νότα και χρησιμοποιούνται ιδανικά στο κινητό βλέφαρο.
Αποφύγετέ τες όμως αν έχετε εξόφθαλμα μάτια. Επιλέξτε ρουζ με μεταλλική υφή αν θέλετε
να δώσετε όγκο στα ζυγωματικά σας αλλά αποφύγετε τέτοιες υφές αν η επιδερμίδα σας έχει
σπυράκια ή ουλές.

6. Glitter
Αποφύγετε γενικά τα glitter και τις χρυσόσκονες επειδή συνήθως έχουν μεγάλο κόκκο και
καίγονται στις φωτογραφίες. Σε κάθε περίπτωση αποφύγετε τις glitter σκιές αν έχετε
εξόφθαλμα μάτια. Δε φαντάζεστε πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει το σπρέι
μαλλιών με glitter στη συνολική σας εικόνα και το γαμήλιο άλμπουμ.
Αν τελικά αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε glitter χρησιμοποιήστε το με μέτρο και προσέξτε
κατά την τοποθέτηση ώστε να μην απλωθεί σε όλο το πρόσωπο.
Συμβουλές
Σώμα: Αν αποφασίσατε να επιλέξετε ματ μακιγιάζ στο πρόσωπο και το νυφικό σας δεν
προκαλεί λάμψεις, μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια χρυσόσκονη με εξαιρετικά
λεπτό κόκκο ανακατεμένη με ενυδατική κρέμα στο ντεκολτέ, τα χέρια και την πλάτη. Το
αποτέλεσμα θα είναι διακριτικά λαμπερό και ο λεπτός κόκκος δε θα δημιουργήσει πρόβλημα
στο φωτογράφο σας.
Ζυγωματικά: Για να τονίσετε τα ζυγωματικά σας χρησιμοποιήστε ένα κρεμώδες highlighter
ή μια σατινέ σκιά ακριβώς πάνω από το ζυγωματικό.
Ρυτίδες: Τα πιο λαμπερά concealer τοποθετούνται στα μάτια και τις ρινοπαρειακές αύλακες
και μπορούν να κρύψουν τις μικρές ρυτίδες ή να απαλύνουν τις πιο βαθιές.
Χείλη: Αν τα χείλη σας είναι πολύ λεπτά ή θέλετε να τονίσετε το άνω χείλος, περιγράψτε τα
με ένα σατινέ μολύβι σε φυσική απόχρωση και αφήστε το φως να κάνει τη δουλειά του χωρίς
να σας καταλάβει κανείς. Επίσης, χρησιμοποιήστε gloss στο κέντρο των χειλιών ώστε τα χείλη
σας να φαίνονται ζουμερά απ΄ όλες τις πιθανές γωνίες λήψης.
Barbara Νάνου, Senior Make up Artist της Jane Iredale - The skincare make up για Ελλάδα
και Κύπρο, www.chrysallis-proderma.gr.
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