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Склад засобів декоративної косметики:  

олівець для брів та очей, підводки, тіней для вік 

 

Олівці для брів - різновиди 

Важливий нюанс - купувати потрібно лише спеціальний олівець, призначений для 

брів. На відміну від своїх косметичних аналогів, призначених для підведення вік, 

вони мають більш щільну структуру і відрізняються більшою твердістю.  

Види олівців бувають: 

Стандартний (класичний) олівець, який перед використанням слід заточувати. Такі 

олівці служать довше, зручні в застосуванні і відрізняються великою 

різноманітністю відтінків. Більшість виробів додатково забезпечені щіточкою для 

догляду за бровами. 

Викручуватися (механічний) олівець відрізняються простотою використання, 

потрібно лише в міру стирання підкрутити корпус і висунути грифель. З мінусів 

косметичного продукту можна вказати недостатню гостроту висувається грифельної 

стрижня. 

За структурою олівці для брів бувають: 

 м'які, 

 тверді, 

 пудровие, 

 Воскові. 

М'яка структура має свої переваги, відтінок легко наноситься, створює чіткі форми, 

їм можна підфарбувати не тільки волоски, але і шкіру, тобто зафарбувати незначні 

дефекти і прогалини в дузі брів. З недоліків користувачі відзначають, що колір може 

вийти занадто яскравим і неприродним, а пігмент не надто стійкий і може 

розпливатися. 

Тверда структура олівця краще. Після нанесення відтінку брови практично не 

відрізняються від натуральних. Можна оформити і скорегувати лінію і форму брів і 

вони при цьому будуть виглядати природно. Олівець добре зафарбовує волоски і 

практично не забарвлює шкіру. Якщо потрібно виправити незначний дефект, досить 

просто заповнити пробіл, примальовував відсутні штрихи, і ніхто не відрізнить ці 

лінії від натуральних волосків 

Восковий олівець для брів застосовують для того, щоб пригладити і зафіксувати 

неслухняні волоски. Ці засоби дозволяють надати бровам потрібну форму, 

забезпечуючи укладку волосків в одному напрямку. 

Пудровий олівець для брів - відрізняється високою стійкістю і є безумовним 

фаворитом у професійних візажистів. Пудровий варіант ідеально підходять 

власникам жирної шкіри. У нього досить м'який грифель, але колір виходить дуже 

стійким, він не розтечеться під дією гарячого повітря і не змиється, якщо ви 

випадково потерли брови. При промальовуванні штрихів сухим пудровим олівцем 



виходить природний відтінок, не відрізняється від натурального. Але якщо брови 

злегка змочити перед нанесенням макіяжу, колір виходить більш яскравим. 

За властивостями олівці для брів можна розділити на: 

Водостійкий олівець для брів не боїться високої температури і впливу води. Тобто, 

при використанні подібного косметичного продукту ви можете бути впевнені в 

тому, що фарба з брів не потече під час дощу, при купанні у водоймі або прийомі 

сонячних ванн на пляжі. До складу таких олівців входять спеціальні масляні 

компоненти й віск, які перешкоджають стирання фарбувального пігменту. 

Неводостійкий олівець може піднести неприємні сюрпризи. 

Фарба розтікається в жарку погоду і легко змивається. Тому 

купатися або загоряти з таким макіяжем не радимо. 

Відповідно і ціна  косметики на порядок нижче, ніж на 

водостійкі варіанти. 

 

Пудровий олівець (олівець-пудра) 

Пудровий олівець є відмінним засобом для заповнення форми 

брови, але не підходить для чітко окресленого контура. Досить 

суха текстура підійде власницям жирного типу шкіри. 

Створена форма брови не загубиться, а пудровий ефект створить природний вигляд. 

 

Олівець зі щіточкою 

Щіточку розташовують на ковпачку або 

кінчику олівця, що дозволяє не витрачати час 

на пошуки її при макіяжі брів. 

Сам олівець коригує брову, а його доповнення 

м'яко розтушовує штрихи і акуратно укладає 

волоски. 

Олівець-маркер  

Олівець-маркер знадобиться жінкам, які віддають перевагу 

виразний графічний макіяж. Формат фломастера створює 

чіткі тонкі лінії, які роблять брову практично бездоганною. 

Для використання такого олівця для брів потрібно вправність, 

але результат того вартий. 

Олівець-хайлайтер 

Такий олівець для брів зазвичай виступає в дуеті з 

іншим засобом. У більшості випадків грифель 

олівця бежевого кольору. 

Олівець підходить для того, щоб скорегувати 

нерівності форми брів, приховати дрібні недоліки і робить погляд більш відпочив.+ 

 

 



 

Автоматичний (механічний) олівець 

Механічний олівець для брів підійде для тих, хто вважає 

себе профі в малюванні форми. Грифель олівця не 

відрізняється тонкістю, тому над точністю контуру брови 

доведеться попрацювати. 

Олівець-татуаж (перманентний олівець) 

Олівець, що відрізняється особливою стійкістю, підійде для активних і зайнятих 

дівчат. Зробивши макіяж вранці, можна не турбуватися про зовнішній вигляд брів 

до глибокого вечора. 

Фіксує олівець 

Фіксує олівець для корекції брів схожий з восковим, але, на відміну від нього, 

зазвичай кольором не володіє. 

Прозорий грифель використовується виключно для створення правильної форми, а 

колір брів додається за допомогою спеціальної пудри або тіней. 

Гелевий олівець 

Такий формат косметичного засобу по праву визнається споживачами одним з 

найпопулярніших. Олівець в форматі гелю легко створює потрібну форму. Колір 

виходить природний, але не кидається в очі. 

В цьому випадку необхідно правильно вибрати відтінок, оскільки помилка зведе всі 

зусилля нанівець. З цим олівцем неправильний відтінок брів приховати не вдасться. 

Олівець з розтушовуванням 

Зазвичай пензлик кріпиться у кінчика олівця, що дає 

можливість не відволікатися на пошуки в процесі 

створення ідеального макіяжу. Кисть м'яко розтушовує 

створені олівцем штрихи, заповнюючи брову і регулюючи 

насиченість кольору. 

Олівець-стік  

Олівець-стік для брів називають і олівцем-помадою. Текстура 

цього кошти забезпечує рівне насичене покриття, але не підходить 

для створення тонких ліній. Вибираючи цей олівець, варто 

врахувати його здатність робити брови важче, ніж вони є 

насправді. 

Тіні-олівець 

Тіні-олівець добре підійдуть для природного макіяжу на 

кожен день. Олівець легко розподіляється по бровах і добре 

піддається розтушовуванні. З таким засобом просто створити 

нюдовий образ, який не втрачає своєї актуальності. 

 

 

 



 

 

Підводка для очей 

Багато хто пояснює популярність стрілок знахідкою археологів. У 1922 році був 

знайдений саркофаг Тутанхамона, його очі були підведені чорним. Після цього в 

життя жінок безповоротно увійшла підводка для очей. 

В наше життя підводка увійшла від мами і бабусі, героїнь на екранах телевізора, 

моделей в модних журналах і артистів великої сцени. Популярність набрала обертів 

в 20х роках 20 століття. Першими, хто став випускати продукт в сучасній 

модифікації стали Max Factor, Revlon, Maybelline. 

https://youtu.be/zFzB7dVyVcQ підводка 

 Уважно вивчіть склад. Будь-яка кольорова підводка буде містити водну або 

силіконову основу, а також масу фарбувальних речовин.  До складу гарної продукції 

подібного роду також повинні входити натуральні масла, вітаміни чи мінерали, 

зміцнюють тонку шкіру повік і запобігають дратівливий вплив хімічних 

компонентів. 

Основні види: 

 Рідка - має тоненький пензлик. Ідеально підходить для малювання будь-якої 

довжини і ширини ліній. Вимагає спеціальних навичок, скоріше за все, перед 

появою вашої ідеальної стрілки доведеться потренуватися. 

 Гелева - гель з консистенцією пасти, від густоти продукту безпосередньо залежить, 

якими будуть лінії. Часто в комплекті йде скошений пензлик для нанесення. 

Продукт швидко застигає і зберігає стійкість. 

 Фломастер - всередині тюбика рідка або гелева підводка, а ось наносити її допоможе 

наконечник, як у звичайного маркера. Такий спосіб нанесення спрощує життя 

дівчатам, чиї навички малювати поки не на вищому рівні. 

 Олівець - мабуть, найпростіший спосіб намалювати стрілки без спеціальних 

навичок. Варто врахувати, що олівець менш економічний, вимагає постійного 

відточування, і колір буде менш яскравим. 

 

Тіні для вік  

До складу входять такі речовини: 

1. Алюмосилікати. Надають пом’якшувальну дію з-за світлоповертального ефекту 

приховують зморшки. 

2. Нітрид бору. М’яко підсвічує шкіру. 

3. Алмазна пудра. Надає шкірі сяйво, перешкоджає передчасному старінню. 

4. Діоксид титану. Приховує шкірні недоліки, захищає від негативного впливу 

ультрафіолетових променів. 

5. Оксид цинку. Має протизапальну, абсорбуючим дією. 

 

За першою класифікацією виділяють такі варіанти: 

 розсипчасті; 

 компактні (пресовані); 

https://youtu.be/zFzB7dVyVcQ


 запечені; 

 олівець; 

 кремові; 

 рідкі. 

По ефекту на повіках пігменти поділяються на такі: 

 матові; 

 сатинові; 

 перламутрові; 

 шиммерные; 

 дуохромні 

 

Сухі текстури 

 Пігменти — найбільш універсальний вид тіней. Являють собою порошок, який 

наноситься на шкіру. Для підвищення стійкості пігментів використовують 

спеціальну базу під тіні, що забезпечує прилипання частинок до шкіри. Пігмент — 

це чистий барвник, який застосовують не лише на очах, часто змішуючи з іншими 

продуктами для зміни текстури. 

 Запечені — розсипчасті компоненти для тіней, змішані з водою, після цього запечені 

в спеціальній печі при температурі не менше 60 градусів. Мають м'яку і тонку 

текстуру і яскравий перламутровий блиск, зручні у використанні. Отримані таким 

чином тіні легко наносяться, не розсипаються і довгий час тримаються на повіках. 

Наносяться пальцем, пензлем, аплікатором і т. д. Можна наносити у сухому вигляді 

або вологим пензлем. 

 Пресовані, сухі тіні — тіні на сухій порошкоподібної основі, щільно утрамбовані в 

металеву форму. Це найбільш популярні види тіней. Склад аналогічний 

складу пудри: тальк, гідроксид хрому, окис цинку, двоокис титану, стеарати цинку і 

магнію, каолін, фарбувальні і перламутрові пігменти і т. д. 

Сухі текстури більш безпечні з точки зору гігієни використання. Для знезараження 

поверхні сухих тіней візажисти використовують спеціальні гігієнічні спреї або 

розпилюють на них спирт. Для підтримки чистоти продукту слід уникати попадання 

в нього бруду, пилу і будь-яких рідин. 

Рідкі та гелеві текстури 

 Тіні для повік у вигляді олівців (eyelid stick; pencil eye-shadow; eye-shadow pencil; eye-

shadow stick) відносяться до крем — або гелевим текстур. Випускаються у вигляді 

традиційного олівця або олівця в пластиковому корпусі, іноді у вигляді механічного 

олівця висувним грифелем. Товщина таких олівців коливається від 8 до 15 мм. До 

складу олівців входять безводні суміші жирових речовин та восків: бджолиний віск, 

віск восконосної пальми і свічкового дерева, суміш парафіну та церезину, 

стеаринова кислота, жироподібні речовини, завдяки яким досягається відповідна 

консистенція і зменшується твердість олівця. Стійкість таких тіней сильно 

варіюється, нерідко для їх закріплення використовується суха текстура (пігменти, 

пресовані, сухі тіні, безбарвна пудра). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0


 Крем (рідкі, кремоподібні тіні) — тіні на жировій основі. Наносяться пальцем, 

пінопластовим аплікатором або пензликом, краще синтетичним, оскільки 

синтетичний матеріал вбирає продукт менше, ніж натуральний. Як правило, 

водостійкі. Крем-тіні застигають через деякий час після нанесення, тому для 

створення розтушовування потрібен досвід. 

 Рідкі тіні — відносно новий вид тіней. Упаковка нагадує упаковку блисків для губ, 

використовується аналогічний аплікатор. Такі тіні застигають при нанесенні, що 

забезпечує їм стійкість. 

Гігієна використання рідких текстур полягає в тому, щоб не наносити безпосередньо 

на шкіру. Візажисти використовують спеціальні металеві або пластикові панелі і 

лопатки, або чистою лопаткою переносять невелика кількість продукту на 

попередньо вимиту руку. 

Характеристика тіней за наявності блиску 

 Матові тіні — найпопулярніший вид серед професійних візажистів. 

Використовуються для натурального (природного) макіяжу. Матові тіні нерідко 

використовуються як базові, комбінуються з іншими видами. 

 Тіні з атласним блиском — також їх називають «сатиновими». Такі тіні виглядають 

більш природно, вони наслідують ефекту зволоженою людської шкіри. Вони 

найбільш популярні серед початківців, так як з ними легко працювати. Сатиновий 

блиск передбачає виражений блик, але окремі блискітки не видно. 

 Тіні з шиммером (з блискітками) — залежно від розміру і кількості блискіток, тіні з 

шиммером можуть виглядати і як глянсова поверхню, але з більш вираженим 

сяйвом, ніж сатинові, і як розсип окремих блискіток. Тіні з шиммером можуть бути 

на кольоровий базі, тобто блискітки додаються до матових тіней. Шімер на прозорій 

базі може лягати на шкіру менш щільним шаром, і його відтінки можуть 

змінюватися в залежності від кольору тіней, який завдали під низ. 

 Дуохроми — підвид тіней з шиммером або атласним сяйвом, характеризується 

зміною відтінку залежно від кута падіння світла. Для такого ефекту 

використовується подрібнена слюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сатинові 

Для цього продукту характерна глянсове атласне 

сяйво. Сатинове покриття виглядає природно, 

створює враження зволоженої шкіри. Наносити такі 

тіні легко, тому з них рекомендується почати 

знайомство з декоративною косметикою для очей. 

Чудово розтушовуються, не містять блискіток, але 

виготовлені з світловідбиваючими частинками, які 

забезпечують м’яке сяйво. Підійдуть для денного макіяжу. Популярні сатинові 

продукти: 

 Bronx Colors Single Slide Baked; 

 Pupa Polvere Di Luce Extrapearl; 

 Seventeen Silky Shadow Satin. 

 

Матові 

Такий продукт підійде для додання очам натуральної виразності. 

У більшості випадків матові тіні накладаються на все віко. Серед 

професійних візажистів користуються величезною популярністю. 

Часто застосовуються як базові, комбінуються з іншими типами. 

Підійдуть для створення повсякденних образів, тому що ефектно 

виглядають, довго тримаються, але не привертають до себе зайвої уваги. Приклади: 

 ArtDeco Matt; 

 Pupa Matt Extreme; 

 NOUBA Quattro Eyeshadow Mat; 

 Make-Up Atelier Paris Palette Eyeshadows. 

 

Кремові 

Густий продукт на жировій основі. Рекомендується 

наносити вручну, пластиковим аплікатором або синтетичної 

пензлем, яка вбирає мало складу. Висока водостійкість. 

Кремова маса застигає незабаром після нанесення, тому 

треба пристосуватися, щоб навчитися розтушовувати її. До 

недоліків відноситься те, що вона іноді скочується в складці повіки. 

Жирна кремова структура підійде жінкам із сухою шкірою. Краще використовувати 

такий продукт тим, хто носить контактні лінзи. Виробники випускають матові і 

блискучі варіанти. Їх рекомендується наносити спеціальним пензлем. Додатково 

покриття можна розтушувати або припудрити. Попередньо складку повіки 

обов’язково знежирюють, протерши ватною паличкою. Приклади продуктів: 

• Givenchy Ombre Couture; 

• Maybelline Color Tattoo 24hr; 

• L’oreal Color Infaillible. 

 

Перламутрові 

При нанесенні на повіку такий продукт блищить, 

переливається. Структура жирноватая. Рекомендується 



використовувати в помірній кількості, тому що при надлишку він здатний 

підкреслити зморшки. Перламутр краще наносити на середню частину повіки для 

виділення. В залежності від кількості і помелу блискіток, покриття може виглядати, 

як сатинова, металеве. Прекрасний вибір для вечірнього макіяжу. Приклади: 

• MAC Pressed Pigment; 

• ArtDeco Eyeshadow Pearl; 

• Bourjois Smoky Stories. 

 

Дуохромні 

Сатинові або шиммерные тіні, які змінюють відтінки при мінливих 

кутах падіння світла. Щоб домогтися такого ефекту, виробники 

додають до складу слюду найдрібнішого помолу. Один відтінок буде 

головним, а другий розкриється в ході нанесення макіяжу, буде 

проявлятися на світлі. Як і сатинові, дуохромные тіні легко наносяться. 

Працювати з ними простіше, ніж з матовими. Залежно від вибраного 

відтінку, підійдуть як для денного, так і для вечірнього макіяжу. 

Приклади: 

• MAC Pigment Blue Brown; 

• Urban Decay Moondust Eyeshadow Solstice; 

• ArtDeco Eyeshadow Duochrome. 

 

Нюдові тіні для повік 

Цей продукт створений спеціально для популярного в нинішній час натурального 

макіяжу – «голого», тобто такого, який буде майже непомітний. Раніше вважалося, 

що нюдовые тіні повинні бути матовими, але зараз допускаються варіанти з легким 

сатиновим блиском. Головне, щоб відтінки були в бежево-коричневої або золотисто-

рожевій гаммі і складалося враження, ніби очі не нафарбовані зовсім. Приклади 

палеток: 

• Maybelline New York, The Nudes Shadow Palette; 

• Urban Decay, Naked Ultimate Basics; 

Loreal Paris, Color Riche La Palette Nude 

 

Запечені 

Для виготовлення такого продукту фарбувальні пігменти 

змішують з іншими компонентами і водою. Потім масу 

потрібно спресувати і запекти в печі при температурі не 

нижче 60 градусів. Для косметики характерна тонка м’яка 

текстура, яскравий перламутровий блиск. Її легко наносити 

сухим та вологим способом, отримуючи при цьому різний результат. Можна 

використовувати аплікатори, кисті або пальці. Запечені тіні довго тримаються, 

забезпечують ефект мерехтіння. Приклади: 

• Pupa Vamp Wet&Dry; 

• Catrice Pulse Of Purism; 

• Nouba Nombra Eyeshadow. 

 

Гіпоалергенні 



З алергічними реакціями на засіб тієї або іншої марки стикаються багато жінок. 

Вони проявляються в почервонінні, палінні, набряклості, свербінні очей після 

нанесення. Виникають у відповідь на дію будь-якого компонента: парабенів, 

консервант, барвника або ароматизатора. Значно безпечніше користуватися 

гіпоалергенною косметикою. Там присутні тільки натуральні барвники 

мінерального походження: індиго, лазурит, ультрамарин та інші. Приклади: 

• Isadora Eyeshadow Trio; 

• Clarins Ombre Minerale; 

• Dior Diorshow Mono. 

 

Рідкі 

Мають аналогічні з блиском для губ упаковку та аплікатор. 

Застигають незабаром після нанесення. Як правило, 

характеризуються високою вологостійкістю і витримують 

навіть купання, легко наносяться і тримаються цілий день. 

У рідкому продукті високий вміст гліцерину, спирту і води, завдяки цим 

компонентам у нього незвичайна консистенція. У герметичній упаковці зберігати їх 

можна протягом тривалого терміну. Основні переваги: 

1. Стійкість. 

2. Вибір кольорів як для денного, так і для вечірнього макіяжу. 

3. Можна наносити в жарку погоду, не турбуючись про те, що макіяж потече. 

Не позбавлений продукт і недоліків. Для нього характерні такі мінуси: 

1. Засіб швидко сохне, що може створити труднощі при нанесенні макіяжу. 

2. В упаковці реальний тон визначити складно. 

3. Деякі різновиди скочуються. 

Не у всіх виробників є лінійки рідкого покриття для повік. Варіанти, наявні в 

продажу: 

• Giorgio Armani Eye Tint; 

• Bourjois Shimmering Shine; 

• The Saem Eco Soul Gel Lasting. 

 

Тіні-олівці 

Прекрасний варіант для швидкого нанесення 

макіяжу. Продукт нагадує звичайний олівець, де сам 

пігмент – грифель, а навколо нього розташовується 

пластикова оболонка. Товщина фарбувального 

стрижня, як правило, становить 8-15 мм. В складі є 

безводні суміші восків (бджолиного, пальмового, свічкового дерева) і жирових 

речовин, що надає їм правильну напівтверду консистенцію. Можливо нанесення в 

декілька шарів для більш насиченого фарбування певних ділянок. Основні переваги: 

• простота нанесення; 

• тривалий період носіння без скочування; 

• широкий асортимент кольорів; 

• легко змиваються. 

Щоб тіні гарантовано не скатались, бажано наносити їх тільки на спеціальну базу. В 

іншому випадку кожні кілька годин доведеться поправляти макіяж. Перед тим як 

фарбуватися, обов’язково обезжирьте повіки. Якщо ви плануєте скористатися 



декількома відтінками, заздалегідь підготуйте кисть або відповідний аплікатор для 

створення плавних переходів. Будьте обережні з яскравими, з ними треба працювати 

дуже швидко. Приклади олівців: 

• Yves Rosher Luminelle; 

• Mavala Crayon Lumiere; 

Maybelline Master Smoky. 

 

Професійні тіні для макіяжу 

Для роботи з ними знадобляться дорогі якісні 

пензлі. Професійну косметику продають в 

міцних, легких і зручних упаковках, щоб вона не 

ушкодилася в процесі транспортування. Кілька 

кращих палеток для візажистів: 

1. MAC 9 Eye Shadow. Лінія з декількох 

палеток за 9 відтінків. продукт виробляється в США. Пудрова Текстура. Засіб 

стійке, высокопигментированное. У палетках є як матові, так і сатинові відтінки. 

2. NYX Ultimate Shadow. Кілька палеток з 16 яскравих відтінків пудрової 

текстури. Наносяться щільно, матовий фініш і сатиновий, пігментація насичена. 

Відносно дешево коштують. 

3. Dior Diorshow Fusion Mono. Професійні стійкі тіні для повік, тримаються 7-8 

годин навіть без бази. Дуже насичені. Продаються по одному відтінку. Є варіанти 

мерехтливі і матові. Можуть наноситься вручну або китицями, добре 

розтушовуються. Структура кремова. Виробництво – Франція. 

Рейтинг кращих тіней для повік 

Скільки б порад з вибору косметики ви не прочитали, вибирати завжди дуже важко. 

Щоб вам було легше визначитися з покупкою, вивчіть рейтинг, складений на основі 

відгуків користувачів і професіоналів, в якому зібрані кращі палетки тіней: 

1. Tom Ford Honeymoon. Чотириколірна палетка в іскристих червоно-

коричневих тонах прекрасно виглядає і підходить для будь-якого типу шкіри. 

Продукт підходить для сухого і вологого нанесення, не блідне протягом дня, не 

скочується, добре розтушовують, легко набирається на кисть. До недоліків 

відноситься висока ціна і низька якість аплікаторів в комплекті. 

2. Maybelline The Nudes. Палетка з 12 матових, сатинових і шиммерных тонів як 

холодною, так і теплою коричневої гами. Універсальна, підійде для будь-яких 

варіантів макіяжу. Всі відтінки відмінно поєднуються. Тіні легко наносити, 

тушевать. Вони стійкі і не обсипається, добре пігментується без бази. Палетка 

компактна, що її можна брати з собою всюди. 

3. Pupa Luminys Duo Baked. Запечені пігменти в двох контрастних або 

монохромних відтінках. Виробник випускає вісім варіантів дуету. Текстура м’яка, 

витрата економічний. В комплекті якісний аплікатор. Продукт чудово тримається на 

повіках, особливо з базою. Мінус – набираються на пензель у великій кількості. 

4. MAC Pressed Pigment. Кремові сяючі тіні в моноцвете з перламутровим 

блиском. Створюють вологий ефект, легко і швидко наноситься, економно 

витрачаються, добре пігментовані, чудово розтушовуються і перемішуються з 

іншими продуктами. Текстура приємна, шовковиста. Асортимент тонів великий і 

постійно поповнюється. Дрібні блискітки, але трохи обсипаються під очі. 



5. Giorgio Armani Eye Tint. Рідкі, з муссовой текстурою. У палітрі багато ніжних 

відтінків. Наносяться легко, добре розтушовуються, швидко висихають, красиво 

переливаються. Дивно довго тримаються (до 16 годин). Можна фарбувати у кілька 

шарів. Недолік – висока ціна. 

6. Bourjois Shimmering Shine. Ніжні і нелипкие мокрі тіні для повік з перловими 

світловідбиваючими пігментами. Широка палітра. Спеціальним аплікатором дуже 

легко фарбується. Стійкі, насичені, яскраві, швидковисихаючі, не течуть, надають 

легке зволожуючу дію. Розтушовувати потрібно швидко, інакше перехід буде 

занадто різким. 

7. L’oreal Paris La Palette Nude. У палетці 10 нюдовых відтінків, які відмінно 

між собою поєднуються. Підійдуть і для денного, і для вечірнього макіяжу. Не 

обсипаються, насиченість легко регулювати пошаровим нанесенням. 

8. Christian Dior 5 Couleurs. У палетці 5 кольорів, дзеркальце і два двосторонніх 

аплікатора. У колекції багато різних поєднань шиммерных, атласних і сатинових 

відтінків. в комплекті є посібник з порадами по застосуванню. Повітряна Текстура, 

приємна, продукт практично не відчувається на шкірі, не скочується і не 

обсипається, добре тушуется і довго носиться. 

9. Make-Up Atelier Paris Palette Eyeshadows. Палетка матових тіней для повік (5 

штук) преміум класу. Кольори універсальні, чудово розтушовуються і поєднуються 

один з одним. Пігмент не обсипається, але в його застосуванні знадобиться 

попрактикуватися. 

Urban Decay Naked 2. Палетка з 12 нюдовых відтінків пудрової текстури. При 

правильному застосуванні тримаються добу. Універсальні, підходять усім 

 

Д/З:  

ПРОЧИТАТИ МАТЕРІАЛ ТА ЗАКОНСПЕКТУТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 

 


