
Декоративна косметика та грим  

Урок №20  

Головні правила макіяжу 

https://youtu.be/YaFIy5a9nm8 Як наносити макіяж пензликом 

До однієї з найпоширеніших помилок відноситься неправильне нанесення 

тональної основи. Густо нанесений тональний крем робить обличчя схожим на 

маску. Нанесена правильно тональна основа не повинні бути помітна на обличчі, 

але в той же час, успішно маскувати всі недоліки. 

Правила нанесення тонального крему: 

1. Перед нанесенням тональної основи обов'язково очистіть шкіру обличчя. 

2. При нанесенні тонального крему розгладжуйте краї так, щоб не було видно кордонів. 

3. Особа не має відрізнятися за кольором від шиї. 

4. Колір шкіри і тональної основи повинні збігатися. Відтінки, що відрізняються від кольору шкіри, 

можуть використовуватися лише тоді, коли потрібно відтінити певні частини обличчя. 

5. Не потрібно наносити занадто товстий шар крему. 

Наступним етапом, як правило, є рум'яна і пудра. Найбільш поширеною помилкою це частини макіяжу 

можуть бути яскраво-червоні щоки і велику кількість пудри. Яскраві рум'яна старять, а багато пудри 

роблять шкіру пересушеною. 

Правила нанесення рум'ян і пудри: 

1. Колір пудри слід підбирати залежно від відтінку шкіри. 

2. Не варто наносити занадто велику кількість пудри. А краще обмежитися тільки тими областями, на 

яких видно жирний блиск. 

3. Не слід наносити пудру на області, що знаходяться навколо очей. 

4. Намагайтеся наносити рум'яна рівномірно. Для цього варто використовувати розсипчасті рум'яна і 

широку кисть. 

5. Не потрібно зловживати рум'янами - щоки повинні виглядати натурально. 

Важливою помилкою є неправильний макіяж очей. Зазвичай, це неправильна підбірка кольору тіней. 

При нанесенні макіяжу очей слід пам'ятати: 

1. Тіні повинні підходити під колір очей. Але це не означає, що вони повинні повністю відповідати 

кольору райдужної оболонки, інакше в такому випадку замість очей буде здаватися велика кольорова 

пляма. Мета тіней - підкреслювати колір очей, а не зливатися з ним. 

2. Тіні сірих і синіх відтінків можуть підкреслювати кола під очима. Це не означає, що такими 

кольорами можна користуватися, просто слід знати міру і правильно підбирати відтінок. 

3. Підводку очей слід робити повністю, в іншому випадку очі будуть здаватися менше, а макіяж 

виглядатиме незавершеною. 

До поширених помилок макіяжу губ можна віднести занадто яскравий колір помади. 

При нанесенні макіяжу губ слід враховувати: 

1. Колір олівця не повинен бути темнішим за колір помади. Навпаки світлі відтінки олівця допоможуть 

додати губам об'єм. 

2. Контур слід наносити рівно за природної межі губ, а не за нею. 

3. Вдень наносити світлі кольори помади - темна помада буде 

виглядати вульгарно і недоречно. 

 

Спочатку необхідно  оволодійте повсякденним макіяжем. Це 

простий макіяж, який не кидається в очі – іноді створюється 

враження, що особа зовсім не накрашено. Такий макіяж приховає 

недоліки, виділить гідності. З ним ви можете ходити на роботу, 

навчання, прогулянку. 

Що нам знадобиться: 

https://youtu.be/YaFIy5a9nm8


• коректор; 

• тіні; 

• туш; 

• олівець для очей; 

• тональна основа; 

• база під тіні; 

• пудра; 

• рум’яна; 

• губна помада. 

Техніка створення повсякденного образу за допомогою макіяжу наступна: 

•  Першим кроком виконується очищення шкіри. Скористайтеся звичним засобом – пінкою, гелем для 

вмивання. Обов’язково протріть обличчя тоніком. Далі нанесіть крем, взимку – живильний, в теплу 

пору року – зволожуючий. Почекайте, поки він повністю не вбереться. Потім видавіть трохи тональної 

основи на тильну сторону долоні, і наберіть невелику його кількість з руки кисть. 

•  Тепер починайте розподіляти за допомогою пензля по обличчю, слідуючи масажних лініях, 

представленим на фото (рис. 1). Коли покриєте все обличчя і шию, обов’язково розтушуйте акуратними 

рухами. Не тисніть на шкіру занадто сильно – дотримуйтесь міри. Пройдіться по контуру обличчя і по 

кордону з шиєю. Якщо не розтушувати крем в цих місцях, вийде непотрібний нам ефект маски. 

•  Візьміть коректор і нанесіть точково – на почервоніння, прищики, під очі, якщо є синці, або мішки. 

Робіть це м’якими рухами, що вбивають. 

•  Тіні. Спочатку покрийте повіки базою,щоб продукт не скочувався протягом дня. Порядок нанесення: 

нанесіть світлий відтінок до внутрішнього куточка ока до зовнішнього – затемняйте. Висвитліть  зони  

під бровами – прийом, зорово розкриває погляд. 

•  Візьміть олівець і акуратно проведіть тонку лінію – починаючи з куточка. Виведіть тонку стрілку до 

скроні. Злегка розтушуйте лінію пензлем для підводки, пом’якшуючи її. Покрийте вії тушшю в один 

шар. 

•  Час рум’ян для виділення скул. Наберіть трохи рум’ян на пензлик  і проведіть по щокам. 

•  На губах помада природного відтінку. 

•  Пудра. Нею закінчуємо нанесення макіяжу. Вона закріпить тональну основу і зробить шкіру матовою. 

 

 

 

 

 


