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 ВИКОНАТИ ВЕСІЛЬНИЙ МАКІЯЖ НА МОДЕЛІ АБО НА СОБІ, 

СФОТОГРАФУВАТИ, ВИКОНАТИ ВІДОЕ ТА ПЕРЕСЛАТИ 

ВИКЛАДАЧУ 

До вибору  весільного макіяжу  потрібно підходити не менш 

відповідально , чим до вибору весільного костюму,  продумати все до 

дрібниць. Звичайно, найзручніший  і надійніший спосіб  скористатися 

послугами візажиста. 
 Макіяж повинен  підкреслювати ніжність і романтичність образу, 

а значить, він  повинен  бути  природним, легким. Для цього слід 

використовувати приглушені  пастельні тони. 

 Вибір кольорової гами  залежить від індивідуальних особливостей 

нареченої -  кольору шкіри, волосся. Так, блакитнооким блондинкам 

візажисти рекомендують використовувати бліді тони, а 

брюнеткам з темними очима найкращим чином  підійде контрастний макіяж з 

використанням двох основних гамм (наприклад, сірі і бузкові тіні у поєднанні з 

абрикосовими і апельсиновими). Але дуже яскравих фарб і 

відтінків слід уникати. 

 Макіяж нареченої — це щось середнє між вечірнім і денним 

варіантом макіяжу. Він повинен підкреслювати природну красу і 

ніжність і разом з тим бути досить виразним, щоб на 

фотографіях наречена не виглядала дуже блідою. І, звичайно ж, 

макіяж повинен гармонувати з весільним нарядом. 

Секреты свадебного макияжа 

Румяна лучше всего наносить после тонального крема, закрепляя пудрой. 

Так они будут выглядеть более естественно и не осыплются прежде 

времени. Старайтесь использовать розовые румяна, они всегда хорошо 

выглядят. 

Карандаш для губ лучше всего распределить равномерно по губам. Это 

позволит сохранить его долговременность, и когда помада сотрется у Вас не 

останется только контур. Визуально добавить полноты губам позволит 

блеск, нанесенный на центр губ. 

Нанося макияж, используйте только водостойкую тушь, равномерно 

распределяя их по всей длине верхних ресниц. Это позволит избавиться от 

черных подтеков, и даже расплакавшись, Вы сохраните тушь на глазах. 

Не рекомендуется использование черных и темных оттенков подводок. Они 

визуально уменьшат величину глаз на снимках. Лучше всего подходят 

дымчато-серые, не яркие сливовые тона. 

Визуально увеличить объем глаз позволят светлые и блестящие тени.   Подготовка лица к макияжу 

(массаж лица, пилинги, очистки) производится не меньше чем за неделю до свадьбы. 

Блеск на плечах и зоне декольте придаст нотку нежности, свежести и таинственности. 

Несколько искусственных ресниц, прикрепленных в уголках глаз, помогут сделать выразительным 

взгляд. 

 

https://youtu.be/PqDkYUiff9I
https://youtu.be/9DkjruFmsxU

