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Introdução
A maquiagem é uma aliada indispensável para as mulheres. O uso adequado pode
esconder possíveis imperfeições e ainda destacar os aspectos mais bonitos de um rosto.
Mas, a verdade é que a maquiagem tem sim seus pequenos segredos.
Hoje, trazemos 7 dicas incríveis de maquiagem! Vale a pena anotar, tentar e combinar
todas as dicas na hora da produção. Confira:

Preparação da pele
Preparar a pele é o primeiro passo para não apenas ter uma maquiagem perfeita, mas
também para fazê-la durar. Então siga as etapas abaixo e faça uma maquiagem ainda
mais bonita:
Hidratação
É importante saber qual creme aplicar antes da maquiagem para obter um resultado
perfeito. O creme a ser aplicado antes da maquiagem deve ser escolhido de acordo com
o seu tipo de pele.
Se a pele for oleosa, o produto deve ser leve e absorvido rapidamente, de preferência
com uma textura de gel, para evitar que o rosto fique "brilhante" em pouco tempo. Se a
pele estiver seca, é melhor escolher um hidratante duradouro e aguardar pelo menos 10
minutos para que seja bem absorvido. A pele normal não dá problemas específicos,
você pode, portanto, escolher um creme com a formulação de sua preferência.

Primer de rosto
O primer de rosto é uma das conquistas dos últimos anos em termos de maquiagem,
tanto que muitos ainda não estão muito familiarizados com este produto.
O primer é um passo opcional a ser inserido entre o creme hidratante e a base: pode ser
usado - se não todos os dias - quando você deseja que a maquiagem seja realmente
perfeita e duradoura, pois uniformiza a pele e cobre as imperfeições. Depois de aplicar,
você pode passar para a base e o restante da maquiagem.

7 Truques incríveis de Maquiagem
1. Ilumine os pontos principais
Iluminar a pele permite destacar alguns pontos para disfarçar outros. Como regra, a área
acima das sobrancelhas, o canto mais externo dos olhos e a área exatamente acima da
bochecha devem ser iluminadas.

Obviamente, você pode usá-lo como preferir e de acordo com suas características. Por
exemplo, se você acha que tem lábios finos ou levemente carnudos, pode aplicá-lo logo
acima do lábio superior para dar a impressão que são maiores.
2. Olhos maiores
Para fazer olhos pequenos parecerem maiores, o primeiro truque é usar sombras claras
com acabamentos que dão volume e atraem a atenção: sombras bege, rosa, douradas
com acabamentos perolados ou brilhantes são a escolha ideal para aplicação em toda a
pálpebra móvel e fixa, misturando-se bem até quase as sobrancelhas, junto com muito
rímel preto. Dessa forma, toda a área parecerá mais ampla e será o truque mais fácil e
rápido de se fazer.
Contorno
Se os olhos pequenos tiverem pouca pálpebra móvel disponível, será possível utilizar a
técnica de contorno para o rosto e recriar uma dobra nos olhos um pouco mais alta. Use
uma cor marrom opaca média e um pincel pequeno e replique no vinco do olho, alguns
milímetros acima do natural.
Posteriormente, preencha a nova área criada com um marrom ligeiramente mais escuro
que segue lateralmente em direção ao canto do olho e misture bem. Use sombra de
contraste na pálpebra e no canto interno.

3. Faça seu próprio batom
Se você tem uma sombra que tanto gosta e quer usá-la como batom para os lábios,
misture os pigmentos soltos com um pouco de vaselina em uma colher e passe-a nos
lábios. E pronto, seu próprio brilho labial personalizado foi criado. Melhor dica de
maquiagem de todos os tempos!
4. Defina o arco do seu cupido com um "X"
A maneira mais fácil e rápida de definir o arco do seu cupido é usar um delineador de
lábios no mesmo tom do batom e criar um "X" alinhado com a linha natural dos lábios.
Em seguida, preencha as três seções inferiores do “X” com batom e continue a aplicá-lo
como faria normalmente para completar seu visual.
5. Aplique cola para cílios com um grampo
Se você sempre faz uma bagunça com cola para cílios e acaba com cílios postiços com
aparência desajeitada, tente esta dica de maquiagem: Use a ponta de um grampo limpo
para aplicar com cuidado alguns pontos de cola na base e espalhe-a uniformemente.
Aguarde alguns segundos ou até a cola ficar pegajosa e depois coloque os cílios.

6. Aqueça seu modelador de cílios com um secador de cabelo
Soprando ar quente no modelador de cílios com um secador de cabelo, o calor
adicionado ajudará seus cílios a se curvarem mais rapidamente e manter a forma por
mais tempo.
Espere até que o curvex esfrie um pouco (teste-o na parte interna do braço para não
queimar a pálpebra) e, em seguida, prenda os cílios para curvá-los eles.

7. Use uma colher
Se você estiver lutando para acertar no delineador gatinho, tente esse excelente truque:
pegue uma colher e use-a como um apoio. Segurando a haste de uma colher no canto
externo do olho, use um delineador líquido para desenhar uma linha reta como o
primeiro passo para o seu olho de gato. Em seguida, gire a colher para que ela cubra a
pálpebra e use a borda externa arredondada para criar um efeito alado perfeitamente
curvado.
Use uma colher como um escudo para rímel
Nada é mais irritante do que fazer uma sombra perfeita, mas ao passar o rímel estragar
tudo com manchas. Então a dica é utilizar uma colher!

Cubra a pálpebra com uma colher e aplique o rímel como faria normalmente. À medida
que você passa a varinha de rímel contra os cílios na parte de trás da colher, o resíduo
ficará na superfície desse utensílio, e não a pele. Genial, não é mesmo?

Considerações finais
Não importa se você é iniciante ou profissional em maquiagem, sempre há alguns
truques simples que podem te ajudar a poupar tempo se maquiando e fazer com você
arrase no resultado da sua make.
Agora que você já conhece os melhores truques de maquiagem, pronta para testar
aquela make de arrasar?

