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Характеристика матеріалів для  виконання макіяжу (візажу) 

 

На думку візажистів, список косметики, який зберігається у жінки вдома, повинен 

дозволяти їй виконувати основні види макіяжу. У цей список в обов’язковому 

порядку повинні входити такі косметичні засоби: 

Тональна основа. 

Маскуючі засоби. 

Пудра. 

Набір косметичних засобів необхідний для виконання якісного макіяжу 

Коректори. 

Олівець для брів. 

Тіні для підмалювання брів. 

Тіні для повік. 

Контурний олівець. 

Туш для вій. 

Рум’яна. 

Олівець для контуру губ. 

Помада. 

Тональна основа 

Призначення основи полягає у досягненні рівного тону особи і його гладкої 

поверхні. Наноситься вона по можливості тонким шаром.  

За визначенням основа є базою для нанесення іншої косметики, яка завдяки їй 

може якісно, легко розтушовуватися.  

Тональний крем використовується для підготовки особи перед нанесенням 

макіяжу. 

Відповідно до своєї консистенції основа підрозділяється на три типи: 

Рідка, її ще називають емульсією. 

Кремоподібна. 

Крем-пудра. 

Крім того, основи розрізняються по тону і текстурі. 

Рідка основа випускається в широкому колірному спектрі. У разі необхідності її 

потрібно змішувати для отримання потрібного тону, але так робити можна тільки з 

косметикою, випущеної одним виробником. 

До переваг емульсії відноситься те, що вона не здатна надати особі застиглий 

вигляд. 

В залежності від характеристик шкіри обличчя використовуються різні текстури 

основи: 

Для обробки сухої шкіри обличчя потрібно застосовувати маслянисту текстуру. 

Для нормальної шкіри потрібно застосовувати структуру, звану «вода в маслі». 



Для жирної шкіри потрібно застосовувати основу, що не містить олії. 

Кремоподібна основа ділиться по щільності на легку і важку. Для звичайного 

макіяжу використовується легка основа, яку можна накладати тонким або 

помірним шаром. Зазначимо, що важка основа, завдає товстим шаром, 

використовується лише в якості театрального гриму. 

Крем-пудра поєднує якості пудри і основи, в силу чого оброблену їй шкіру не 

потрібно припудрювати. Це якість робить крем-пудру дуже зручною для 

використання поза домом. 

Маскуючі засоби 

Крім основної своєї функції щодо маскування недоліків шкіри, ці кошти успішно 

виконують роль грунтовки під нанесення тіней, тон яких має бути трохи більш 

світлим, ніж загальний тон основи, але при цьому повинен відповідати йому по 

колірній гамі. По консистенції маскуючі засоби поділяються на рідкі, кремоподібні 

і олівці. 

Д/З:  

ПРОЧИТАТИ МАТЕРІАЛ ТА ЗАКОНСПЕКТУТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 

 

 


