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lepota

December in z njim – ne glede na koronske razmere – 
praznično vzdušje. Pa čeprav bomo letos (samo) doma. 
Poleg smrečice, namiznih dobrot in okrasja se posvetimo 
tudi in predvsem sebi. Privoščimo si sprostitev v domači 
kopalnici in se ob najljubši glasbi počasi uredimo za 
večerno priložnost. Omislimo si drugačno, bolj slavnostno 
pričesko in poudarimo obraz s kakšno bleščico. Vrhunska 
frizerska stilista Tomaž Turk in Matjaž Okorn iz salona Mič 
styling sta za Onoplus pripravila imenitno preobrazbo, 
vizažistka Sanela Jezdimirovič pa podala nasvete za 
ličenje. Naj vam bodo v pomoč. Tudi za najdaljšo noč. 
Srečno!

SANELA JEZDIMIROVIČ, umetnica ličenja
Za najdaljšo noč ali kar ves praznični december 
predlagam videz, ki pristaja vsakemu obrazu, in to 
je videz zadimljenih vek.
Najprej seveda poskrbimo za kožo in na obraz 
nanesemo vlažilno kremo ali serum ter počakamo 
tri minute. Nato s pomočjo prstov nanesemo 
osnovni puder v manjših oziroma tanjših slojih ter 
jih dobro razmažemo po obrazu ali pa s tapkanjem 
oziroma čopičem, ki ga pred tem navlažimo z vodo. 
Sledimo petim korakom do popolnega videza.

posvetimo 
se SEBI

Piše: MELITA MERŠOL

1Poudarimo oči. Z osnovnim ali tekočim 
pudrom prekrijemo celotno veko ter s 
čopičem prepudramo oko s tistim v kamnu 
oziroma prahu. Tako bo senčilo dlje ostalo 
na vekah in ne bo zašlo v očesno gubo. S 
pomočjo tekočega korektorja ublažimo 
temne kolobarje okrog oči ali prikrijemo 
podočnjake tako, da ga nanesemo na tanko 
kar s prsti in tapkamo, da se stopi oziroma 
zlije s kožo. Za zelo temne kolobarje je 
najboljši korektor z roza tonom.

2 Senčilo naj bo nevtralne barve. 
Nanesemo ga čez celotno veko do obrvi, to 
je neke vrste baza. Nadaljujemo s senčilom 
v zemeljski barvi in nanašamo čez 
pregib veke do kotička očesa in navzven. 
Izberemo še temnejše rjavo senčilo in 

ga nanesemo na konec očesa vzdolž 
trepalnice ter navzgor do pregiba očesa v 
obliki črke C. Senčilo nanesemo tudi v črko 
C ter po spodnjem delu, malo čez sredino 
in do konca očesa ter spet zlijemo v črko 
C. Zlato ali bronasto senčilo nanesemo v 
kotiček očesa, s čimer bomo bolj odprli 
pogled. Prav tako ga nanesemo na spodnji 
del očesa, vse do priključka prejšnjega 
senčila. Na spodnji notranji rob očesa 
nanesemo rjavo/bronasto ali črno barvico. 
Po želji lahko na sredino veke nanesemo še 
bleščice.

3 Uporabimo klešče za trepalnice, 
držimo 10 sekund in nanesemo maskaro, 
od korena proti vrhu. Počakamo 5 minut 
in nato še enkrat nanesemo dodaten sloj 
maskare, od korena proti vrhu. Za vse vešče 
umetnih trepalnic pa kar pogumno z njimi.

4 Za senčenje obraza uporabimo bronzer 
in s širokim čopičem začnemo pri sredini 
čela. Nanašamo v obliki številke 3, in sicer 
nežno. Od sredine čela do roba, tik ob laseh 
vse do temen, poševno vzdolž lica nazaj 
in nato se spustimo še do brade. Rdečilo 
izberemo na podlagi šminke za ustnice. 
Primerna je nevtralna rjava barva, lahko 
ima tudi malo bleščic, ki jo bomo nanesli 
na vrh ličnic proti ušesom, za rahel učinek 
napete kože.

5 Za večjo obstojnost šminke nanesemo čez 
ustnice osnovni puder. Uporabimo barvico 
v rjavi barvi in jo natančno začrtamo, vse 
od robov do kotička ustnic. Nato s šminko 
v naravnem odtenku, ki je vsaj dva do tri 
odtenke svetlejša od barvice, našminkamo 
celotne ustnice z izbranim odtenkom.

P. S.
Senčila, bronzerje, rdečila najprej vedno 
otresemo »prahu« in šele nato uporabimo. 
Vse izdelke nanašamo zmerno in nežno. 
Veliko težje jih bo spraviti z obraza, če jih 
bomo nanesli preveč.

BOLJ ČRNO OD ČRNE
YSL Beauté predstavlja nov način za 
ustvarjanje radikalnega videza. Ekstremno črn 
videz. Maskara Volume Effet Faux Cils Radical 
je bolj črna od črne. Za tiste, ki od maskare 
vedno zahtevajo še več. Za vse, ki imajo rade 
ekstremnost.

FO
TO

: I
N

ST
AG

RA
M

FO
TO

: Y
SL


