�أ�سا�س املكياج الناجح يبد�أ من جناح مكياج
العيون،ولو اتقنا مكياج العيون فقد جنح
املكياج بن�سبة .% 80

أوالً :أنواع العيون و أشكالها :

درس فى املكياج

العيون املائلة لألسفل آو املنحدرة

صاحبة هذا النوع من العيون يجب أن تتعامل معها
بحذر في تزيينها  ،بحيث يجب أن يكون ظالل
العيون مركزا على اجلفن العلوي للعني و الداخلي
منها دون وضعه على األطراف اخلارجية لها

العيون املستديرة

إذا كنت من صاحبات هذه العيون فلديك أكثر من حل .
 -1عمل خط ممتد بقلم التكحيل أو ب  eyelinerأو ظ ّللي نحوالنقطة اخلارجية من عيونك .
 -2ميكنك أن تشددي من عيونك وذلك بتظليل اجلزأين السفلي والعلوي للجفون .

العيون املتباعدة

يجب التغلب على هذا التباعد باستعمال ظلني واحد
فاحت و الثاني غامق يوضع الغامق في نصف العني
باجتاه الداخل و العكس بالنسبة للظل الفاحت.
و بإمكانك أن تتغلبي على املسافة الفاصلة بني العينني
بتطويل احلاجب قليال.

العيون املتقاربة

هنا نستعمل نفس التقنية السابقة لكن مع انعكاس ظالل العيون و
ميكن أيض ًا أن نحد من احلاجبني لتقليص املسافة بينها .

ثانيًا  :كيفية وضع الكحل :

العدد  -14-يوليو

كثير من البنات ال يتقنن عملية التكحيل فإما
ي�ك��ون السبب الطريقة اخل��اط�ئ��ة للتكحيل أو
نوعية الكحل.
فلو كان الكحل سائال تكون طريقة وضعه على
هذا الشكل :
لوضع الكحل على اجلفن العلوي  ،شدي بيدك
ال�ي�س��رى ال�ب�ش��رة عند عظمة احل��اج��ب و إلى
األع� �ل ��ى  ،ث ��م ض �ع��ي ال �ك �ح��ل بيدك
اليمنى.
 إسندي ي��دك اليمنى على وجهكأث �ن��اء وض��ع ال�ك�ح��ل ف��ذل��ك يساعدك
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على التحكم بالوضع  .قد حتاولني بضع
مرات قبل أن تتقني هذه العملية  ،إال أن
التمرين يوصلك إلى الكمال .
 بالنسبة للجفن السفلي  ،إسنديي��دك اليمنى ع�ل��ى وج �ه��ك واستعملي
يدك األخرى لشد اجلفن السفلي أثناء
وضع الكحل .
 استعملي كحل بواسطة أداة لها رأس يشبهالقلم ينثني إل��ى األع �ل��ى ،أن ه��ذه ه��ي أسهل
طريقة لوضع الكحل .
 استعملي حركات قصيرة خفيفة وناعمة بدالمن محاولة رسم خط واحد متواصل .

 اجعلي عينك مفتوحة قليال  .أرجعي رأسكإل��ى اخل�ل��ف وان �ظ��ري ف��ي امل ��رآة وكلتا العينني
مفتوحتني  .ب�ه��ذا تستطيعني االق �ت��راب جدا
من خط رموش العني  .أما إذا أردت��ي أن تعطي
لعيناك إيحاء باالتساع بحيث تظهر كبيرة ،
فيجب أن يكون خط الكحل معمول عند حافة
الرموش السفلية .

