Cum sa obtii un make-up ca la
carte
fara
pensule
profesionale
Periuta de dinti, buletele demachiante ori servetelele
reprezinta „instrumente” perfecte pentru realizarea unui
machiaj reusit.
Cu siguranta ca nu sunt multe femeile care folosesc mereu un
set complet de pensule pentrumachiaj. Este stiut faptul ca
produsele de make-up pot fi cu usurinta aplicate cu degetele,
iar gasirea pensulelor perfecte nu este o sarcina tocmai
usoara.
Dupa cum make up artistii Merrell Hollis si Kari Bauce au
dezvaluit pentru The Huffington Post, exista multe lucruri in
baia oricarei femei ce pot fi folosite in aplicarea
machiajului. Iata in continuare 5 dintre ele.

Burete
Nu doar ca este perfect pentru aplicarea fondului de ten si a
corectorului, dar Kari Bauce este de parere ca buretelulminune poate fi folosit si pentru a-ti aplica fardul de
pleoape.
„Este probabil unul dintre cele mai multi-functionale obiecte
pe care le ai. Il poti folosi atat cu produse lichide, cat si
cu produse solide, ceea ce nu se intampla in cazul
bumbacului.Este perfect pentru realizarea unui machiaj de tip
ochi de pisica”, explica aceasta.
Servetel

Daca nu ai la indemana un buretel special pentru aplicarea
pudrei, un servetel reprezinta alternativa ideala. De
asemenea, poti pune un servetel sub ochi atunci cand realizezi
un machiaj smokey eyes, pentru a nu risca sa iti cada fard pe
obraz.
Betigase de urechi
Specialistii in make up recomanda folosirea betigaselor de
urechi pentru a corecta greselile de machiaj – atunci cand te
murdaresti cu mascara, creion, tus ori ruj. In plus, le poti
folosi in aplicarea rujului, atata timp cat sunt usor umezite
inainte.
Bulete demachiante
Buletele demachiante, dupa cum dezvaluie Merrell Hollis, sunt
perfecte pentru aplicarea fardului de obraz sau, de ce nu, a
pudrei.
Periuta de dinti
O periuta de dinti nou-nouta poate face minuni atunci cand
vine vorba despre pieptanarea sprancenelor si exfolierea
buzelor inainte de aplicarea rujului.
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