
Si želite dober make-up, pa ne veste kje in kako začeti? Nekaj predlogov boste lahko 
našle  ob  branju  spodnjih  vrstic.  Lahko pa vam svetujemo in  vas  tudi  naličimo v 
našem salonu.

Za predstavitveni model sem izbrala svojo prijateljico in sodelavko Majo. Je živahna, 
pozitivna in iznajdljiva oseba. Je poletni tip ženske, z velikimi modrimi očmi in lepo 
oblikovanimi ustnicami. Njena naravna barva las je svetlo rjava. Oblači se športno-
elegantno. Običajno se liči v nežnih, pastelnih odtenkih. Za posebne priložnosti pa si 
privošči tudi drznejši make up in se odene v bleščice. 

Majina podoba pred pričetkom ličenja



NUDE LOOK (naraven izgled)

Tudi  za  nude  look  ali  naraven  izgled  sem  potrebovala  kar  nekaj  časa.  Poleg 
tekočega pudra in pudra v prahu, sem predel podočnjakov osvetlila s »konsilerjem« 
in poudarila lička. Na trepalnice sem nanesla maskaro. Ustnice pa so sijale v naravni 
barvi šminke in glosa.

DNEVNI MAKE-UP

Ker je Maji modra barva pri srcu, sem se odločila, da bo dnevni make-up v modrih 
odtenkih.  Puder  je  tako  kot  pri  naravnem make-upu nežen.  Oči  sem zabrisala  s 
temno  modrim  svinčnikom  in  fiksirala  s  turkiznim  senčilom.  Zunanje  in  notranje 
kotičke pa osvetlila s svetlečo modro. Trepalnice sem poudarila z maskaro. Ustnice 
pa sem obrobila z naravnim svinčnikom, namazala z naravno šminko in zaključila z 
glosom. Za lica sem uporabila marelično rdečilo.



POROČNI MAKE-UP

Čeprav je  Maja že poročena,  sva  se obe vživeli,  kot  da bi  bil  njen poročni  dan. 
Najprej sva uredili pričesko, da bo v skladu s poročnim make-upom. Ten kože je bil 
nekoliko svetlejši s poudarjeno belino okoli oči, kjer sem kombinirala rjavo, marelično 
in  zlato  barvo.  Piko  na  i  je  naredil  zlat  kajal.  Poudarila  sem ličnice  in  ustnice  v 
rožnatem odtenku šminke in glosa. 



MARILYN MONROE MAKE-UP

Maja se je zelo dobro vživela v to vlogo in zasijala,  kot bi bila poklicna igralka. Poleg 
pudra in osvetljenih predelov okoli oči, sem ji na zgornjo veko narisala črno črto z 
linerjem.  Pri  tem make-upu so  nepogrešljive  umetne trepalnice in  poudarjene ter 
podaljšane obrvi. Ustnice sem obrobila in nanesla živo rdečo šminko. Poudarila sem 
lička in dodala še prepoznavno lepotno piko. 



SMOKEY EYES MAKE-UP (zadimljen videz oči)

S to podobo si je bila Maja najbolj všeč. Napudrala sem jo kot običajno. Pri očeh sem 
prehajala iz črne obrobe, ki sem jo fiksirala s črnim senčilom na temno do svetlo sive. 
zaključila  sem  s  perlasto  sivo.  Na  trepalnice  sem  nanesla  maskaro  in  nežno 
poudarila lička. Ustnice so zasijale v naravnem tonu.



MAKE –UP ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI

Puder in osvetlitve sem nanesla kot v prej opisanim primerih. Pri očeh sem prehajala 
iz črne črte in senčila na močno pinky, preko temne do najsvetlejše roza. Na zunanji 
del očesa sem nanesla črn liner, na notranji del pa srebrnega. Usta sem obrobila in 
namazala v odtenku maline.



MAKE-UP »MAČJE OČI«

Ten kože je bil naraven. Oči sem obrobila s črno črto in jih podaljšala do zunanjega 
očesnega roba.  Fiksirala  sem s črnim senčilom, sredino pa s turkiznim. Notranje 
kotičke  sem  pustila  bele  in  rahlo  svetlikajoče.  Ustnice  niso  premočno  naličene. 
Odločila  sem  se  za  skoraj  nevidno  obrobo  in  šminko.  Ličnice  in  trepalnice  sem 
poudarila. Tak make-up je res privlačen, saj spominja na strastno divjo mačko.

 


