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W
tym

roku
sylwes-
trowy
makijaż
jest wy-

bitnie trudny. Dzieje się tak dla-
tego, że wszystkie ubrania, su-
kienki się świecą. Mamy dużo
cekinówizłota.Błyszczący,bro-
katowymakijażbędzieprzesadą.
Co zatem zrobić, aby wyglądać
stylowonasylwestrowymbalu?
Radzi kosmetyczka Maria
Świniarska.

Dobrym rozwiązaniem bę-
dziezaakcentowanieokawory-
ginalny, nowoczesny sposób.

– Najlepiej kolorowym
eyelinerem, może być zielony,
fioletowy,anawetzłoty,leczbez
brokatu–tłumaczyspecjalistka.

Nie podkreślamy całego oka,
lecz dodajemy jeden, mały ele-
ment, np. kropeczkę na dolnej
powiece. Dzięki temu oko bę-
dzie wyglądało tajemniczo,
aprzytymnowocześnie.Dotego
proponuję matowe cienie.
Można także założyć kolorowe
szkłakontaktowewinnymkolo-
rzeniżnaszeoko.Tozawszerobi
niesamowite wrażenie.

Zapomnijmy też o opaleniź-
nie,mamyprzecieżzimę,apoza
tym solaria są niezdrowe. I naj-
ważniejsze:terazmodnajestbla-
dość. Makijaż staje się lekko
wampirzyitajemniczy. Gdydo-
damy do tego usta w ciemnym
kolorze, mamy supermodny
makijaż! Do wyboru: brąz, bur-
gund, wino, śliwka, jagoda, fio-
let.

P
rzygotowania
do sylwestro-
wej nocy roz-
sądnie jest za-
planować. Je-
żeli pozostało

namtylkokilkadni,nieradzimy
przeprowadzać żadnych zabie-
gów chemicznych ani oczysz-
czających.Istniejewtedyryzyko,
żeskóraniezdążysięzregenero-
wać.

Tuż przed sylwestrem pozo-
stajetermolifting,czylibezinwa-
zyjnyZaffiro,którydajenatych-
miastowy efekt napięcia i lif-
tingu. Można także pozwolić
sobienamezoterapiębezigłową,
czylizabiegregenerującyiprzy-
wracającyskórzepięknywygląd.

– Na pewno nie polecam te-
stowania nowych preparatów

maseczeklubkremów,bomogą
wywołaćuczulenia,coprzedba-
lem nie poprawi nam humoru,
a przysporzy kłopotów –
mówi dr Edyta Engländer
z wrocławskiego Centrum Der-
matologii i Medycyny Estetycz-
nej WellDerm we Wrocławiu. –
O urodę trzeba dbać regular-
nie, więc bezpieczniej jest
poprostuzastosowaćnawil-
żającą i regenerującą ma-
seczkę.

Od nowego
roku
warto podjąć
mocne po-
stanowie-
nie regu-
larnego
dbania o kondycję skóry.
Na pewno zaprocentuje.

Moda: kreacja, fryzu

Gdysylwestrowystrój siębłyszczy,makijażpowinienbyćmatowy.Można

dodaćoryginalnyelement–kolorowąkropeczkęnadolnejpowiece

Nowoczesnymakijażdobarokowejmody

Warkoczwplecionywkok iozdobazkwiatów.Mocnyakcent fryzury

Gładkozaczesanewłosyupiętewkok–hit tegorocznegosylwestra

N
a karnawa-
łowych ba-
lach i nowo-
rocznych
bankietach
będą królo-

wać tylko perfekcyjnie wyko-
nane stylizacje. Klasyczna –
pełna szyku glamour, skrojona
na miarę i idealna forma zosta-
niezłamanaprzezniecozmierz-
wiony włos czy wystający kos-
myk–zamierzonyefektniedba-
łości. Krótkiewłosy zaczeszemy
gładko do tyłu, uzyskując efekt
mokrych włosów, a całość do-
pełnimy mocnym makijażem.
Warkocze,kucykiiupięciabędą
czesane bardzo wysoko,
na szczycie głowy.

Jak dobrać odpowiednią fry-
zurę dla naszej długości wło-
sów?RadziEwelinaPankowska,
stylistkazAkademii Fryzjerskiej
Berendowicz & Kublin, Galeria
Dominikańska.
a Włosy krótkie: zaczesane
gładko, do tyłu i mocny maki-
jaż! Żadnych „jeżyków”, szab-
lonowych fryzur.
a Włosy dłuższe: „kucyki”,
lub warkoczyki. Wszystko
upięte mocno w górze.
a Koki: gładki, wysoko upięty.
Bokiem można puścić war-
kocz, lub cały kok stworzyć
z długiego warkocza.
a Peruka. W sylwestrową lub
karnawałową noc można poz-
wolić sobie na perukę.
Decydując się na perukę, musi-
my więc pamiętać o tym, aby
była założona przez fachowca,
zadbana, dobrze ostrzyżona,
dopasowana do naszej karnacji
(np. blondynki powinny
dobrać perukę w odcieniach
blondu). Tutaj nie można osz-
czędzać, gdyż ryzykujemy

modowe faux pax. Bywa, że
takie sztuczne włosy mienią
się w ultrafiolecie, podczas gdy
nasze własne... nie! Cena
wysokogatunkowej peruki
zaczyna się od min. 200 zł
wzwyż. Trzecia, najważniejsza
porada dotycząca peruki: jeżeli
już się na nią decydujemy, nie
wolno jej ściągać w trakcie
balu!

Jeżeli mamy ochotę na kolor
na włosach, można założyć
jedno, kolorowe pasmo, np.
pod kolor sylwestrowej kreacji. .

Do koka można dopiąć pióra.
Ich kolor zależy od stroju, np.
przy lekkim makijażu można
daćwiększe,ciemniejszepiórko.
Do mocniejszego makijażu
piórkojaśniejsze.Ważne,abynie
przesadzićzestylizacją.Tosamo
tyczy się brokatów i innych oz-
dób.Należyfryzurędostosować
do stroju.

Jakiefryzuryniesprawdząsię
na sylwestra?

Krótkie włosy powinny być
zawsze nienagannie wystylizo-
wane, ale bez przesady. Jeżeli
na codzień nosimy gładko za-
czesanewłosy,niewartona syl-
westra„stroszyć”ichani„jeżyć”.

Kolejną niewybaczalną styli-
zacjąjestfryzura,wktórejwłosy
zostałynakręconenawałkitylko
odpewnejwysokości.Górapro-
sta, dół pofalowany – odpada!

Powinnyśmy również brać
pod uwagę pogodę i wilgotność
powietrza. Deszcz albo śnieg
możebardzozaszkodzićnaszym
włosom. Wtedy najlepiej posta-
wić na naturalne fryzury i nie
używać lakierów – utrzymają
one włosy kręcone w nienagan-
nej formie tylko w suchym po-
mieszczeniu, ale w wilgotnym
ryzykujemy, że się posklejają.

Na sylwestrową noc w „nie-
pewnych warunkach” wy-
bierzmywięctakąfryzurę,która
będzie łatwa do odtworzenia,
dopasowana imprezy i pogody.

Rozpuszczone włosy nieko-
niecznie wymagają produktów
do stylizacji. Wystarczy po pro-
stu nosić w torebce szczotkę –
doradzamy to rozwiązanie każ-
dej kobiecie!

Jeżeli wybieramy koka, ut-
rwalmygobardzomocnym pro-
duktem do włosów.

Pamiętamy jednak, że aby
fryzurawyglądałaperfekcyjnie,
potrzebnajestdobrapielęgnacja
włosów. Raz na 2 miesiące na-
leżypodcinaćwłosyiregularnie
je odżywiać. Warto zwrócić
uwagę, aby nasze kosmetyki
dopielęgnacjiniezawierałysili-
konów ani parabenów. Silikony
obciążają i obklejają włosy.
Uniemożliwiająwnikanieskład-
ników odżywczych, a regularne
stosowaniegrozisytuacją,wktó-
rej włos nie przyjmie farby.
Wtedy nici z koloryzacji.

Rewelacyjne efekty dają kos-
metyki z kwasem hialurono-
wym, zwłaszcza do włosów
cienkich, osłabionych. Bardzo
mocno nawilżają i wygładzają
włosy.

Jeżeli jednak zabrakło nam
wcześniej czasu na pielęgnację
i odżywianie, w dniu sylwestra
ratuje nas tylko ekspresowy za-
biegMikroMisc.Tospecjalnyza-
bieg mocno odżywiający i rege-
nerujący. Trwa 10 min, a efekt
wygładzenia utrzymuje się
do sześciu myć.

Warto jednak pamiętać, że
podstawą każdej stylizacji,
szczególne tej naturalnej, jest
idealna koloryzacja, zadbane
końce i dobrze ścięte włosy.

Włosygładkozaczesane

Finezyjnykok,wysokoupięty

Upięciemożnazrobićzwarkoczy

Ozdobnakokapodkolorsukni

Mówi się, że kobieta powinna wyglądać jak milion dolarów. Podczas tegorocznego sylwestra powinna wręcz wyglądać jak szt


