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Theo chuyên viên trang điểm Thảo Paris, kiểu trang điểm trong sáng, tự nhiên với tông
màu nude sẽ tiếp tục lên ngôi.

      Phấn nền: Loại phấn nền  theo công nghệ HD sẽ được lựa chọn nhiều bởi ưu điểm cực
mỏng, mịn, che  khuyết điểm tốt, không bị bóng dầu và trông rất tự nhiên. Nếu sử dụng  cả
phấn nền và phấn phủ theo công nghệ HD, bạn dễ dàng có được làn da  hoàn hảo.
 

Chân mày: Vẫn theo  khuynh hướng tự  nhiên nhưng bạn nên chăm chút, tỉa tót đôi chút để tạo
 kiểu dáng, độ dày mỏng sao cho phù hợp với khuôn mặt. Chân mày chính là  “vũ khí” quan
trọng góp phần không nhỏ trong việc điều chỉnh cho khuôn  mặt của bạn cân đối.

  

Màu mắt: chủ đạo vẫn là  màu nâu và màu nude nhưng tạo điểm nhấn hoặc phá cách với
eyeliner. Bạn  có thể sử dụng eyeliner dạng nước hoặc sáp nếu muốn có đôi mắt nổi bật,  sắc
sảo. Nếu chuộng vẻ tự nhiên, hiền hòa mà đôi mắt vẫn to, tròn, bạn  nên dùng eyeliner dạng chì
sáp, mềm nhưng không bị lem. Ngoài ra, tùy  theo trang phục, những màu như xám khói, đen
và đặc biệt là tông màu tím  sẽ tạo sức hút mạnh mẽ. 

  

Má hồng: Khuynh hướng  hòa trộn từ hai, ba màu trở lên được ưa chuộng hơn là chỉ dùng một
màu  đơn lẻ. Ưu điểm của loại má hồng này, tùy theo cách lấy màu, có thể tạo  ra màu sắc khác
nhau cho mỗi lần trang điểm, nhất là khi bạn không có đủ  màu má hồng để lựa chọn cho phù
hợp với từng loại son môi. Má hồng dạng  nhũ dù được nhiều bạn trẻ ưa chuộng, nhưng phải
cẩn thận (nhất là sử  dụng vào ban ngày) vì nhũ sẽ làm cho khuôn mặt bạn tròn hơn, tạo cảm 
giác như bị bóng dầu suốt cả ngày.

  

Son môi: Nude, hồng,  cam, hồng đất, cam nhạt sẽ là những tông màu hot nhất. Nếu như trước
đây  son bóng trong được dùng cho tất cả các màu son thỏi thì năm nay, son  bóng cùng màu
với son thỏi sẽ được lựa chọn nhiều hơn.
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Để trang điểm nhạt mà vẫn nổi bật, cần  chăm chút cho bước tạo khối, chỉnh sửa khuyết điểm
giúp khuôn mặt thon  gọn, cân đối hơn. Ngoài ra, nếu thường xuyên trang điểm, cần lưu ý đến 
việc bảo vệ da mặt trước những tác nhân có thể gây hại cho da, chế độ  chăm sóc, dinh dưỡng
và vệ sinh da đúng cách. 

  

HẢI HUỲNH

  

Theo Báo Phụ Nữ TP.HCM
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