
Bí quyết hay cho da dầu

Vào mùa hè chị em thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều tác  động của thời tiết. Khó
chịu nhất là sự nóng bức cũng là một trong  những nguyên nhân khiến cho việc trang
điểm của chị em không được “suôn  sẻ”. Sau khi trang điểm khoảng 1-2 tiếng đồng hồ
thì làn da bắt đầu bóng  lên gây mất tự tin và khiến chị em già đi vài tuổi. Một vài mẹo
nhỏ  dưới đây sẽ giúp bạn kiểm soát được lớp dầu “đáng ghét” đó khi trang  điểm.        

  

- Trước khi trang điểm bạn cần phải rửa sạch da mặt  bằng loại sữa dành riêng cho da nhờn.
Những loại sữa rửa mặt chuyên  dụng này sẽ làm sạch sâu bề mặt da và bên trong lỗ chân
lông, giúp loại  bỏ bụi bẩn, bã nhờn, lớp dầu thừa trên da làm cho làn da thông thoáng,  tươi
sáng và mịn màng.

  

- Dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng  hoặc tinh chất se khít lỗ chân lông thoa nhẹ lên da.
Đây là bước giúp  các lỗ chân lông nhỏ lại, hạn chế việc tiết chất nhờn quá mức.

  

-  Tiếp theo bạn thoa một lớp kem dưỡng dành cho da nhờn. Cũng giống như da  thường và da
khô, da dầu vẫn rất cần được chăm sóc thường xuyên với kem  dưỡng ẩm trước khi trang điểm,
và chúng phải là loại phù hợp với da  dầu. Nhiều hãng mỹ phẩm có sản phẩm dành riêng cho
vùng chữ T, nơi bị  nhờn mạnh nhất.

  

- Sử dụng phấn lót dành cho da nhờn. Chỉ cần đánh  một lớp thật mỏng vì phấn càng dày, càng
làm da mặt “nặng nề” hơn khi da  tiết chất nhờn. Khi trang điểm cho da dầu, những sản phẩm
kem lót và  phấn nền không dầu là những lựa chọn tốt nhất khi muốn giữ được lớp  trang điểm
bền lâu. Thoa dày hơn một chút vào những phần có lượng dầu  bài tiết ra nhiều hơn. Nên dùng
ngón tay để thoa phấn, sự tiếp xúc nhẹ  nhàng của da tay và da mặt sẽ khiến lớp trang điểm
của bạn mềm mại tự  nhiên.

  

- Dùng phấn phủ có độ phủ cao thấm hút dầu tốt đảm bảo da  luôn được mịn màng, không
bóng nhờn, giúp phấn bám lâu trên da. Da nhờn  tốt nhất nên dùng phấn phủ dạng bột. Những
hạt bột siêu mịn sẽ có khả  năng hút chất nhờn rất tốt.
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- Sau khi hoàn thành lớp nền, bạn có thể thực hiện các bước tiếp theo cho chân mày, màu mắt,
má hồng và son môi.

  

-  Theo lời khuyên của các chuyên gia trang điểm, trước khi dùng phấn má,  bạn nên soi gương
rồi cười nhẹ để xác định đỉnh gò má của mình. Từ đỉnh  gò má, tán đều phấn màu hồng da về
phía ngoài. Không sử dụng quá nhiều  phấn má, tránh dùng những màu quá rực rỡ hay quá tối.
Cuối cùng là đến  công đoạn thoa son môi, bạn nên chọn màu son phù hợp với trang phục, 
thoa một chút son bóng vào giữa môi để tăng thêm nét gợi cảm.

  

(Thủy Kiều, Sức khỏe đời sống)
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