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BEVEZETÉS
Itt a nyár és vele a BRASTYMAG új kiadása. Mit talál ebben a számban?
Például elolvashatja cikkünket a TOP 10 legfurcsább parfümösszetevőről,
amelyben különleges parfüm összetevőkkel ismerkedhet meg.
Megtudhatja a fényvédő használatának 7 okát is. A hölgyek minden
bizonnyal értékelni fogják cikkünket a megfelelő korrektor
kiválasztásához. Persze, hogy az urak se érezzék magukat elhanyagolva
nekik ajánljuk cikkünket a férfiak nyári kozmetikumairól. Minden
bizonnyal felkeltik az érdeklődését e-boltunk újdonságai, az Armaf
parfümök. Ebben a kiadásban kicsit közelebbről bemutatjuk őket. Tehát
ne engedje, hogy bármi megzavarja, és kezdjen az olvasásba

A főszerkesztő szavai
Kedves olvasók és vásárlók,
javában zajlik a nyár, és Önök biztosan a legteljesebb mértékben
élvezik azt. Itt az ideje a várva várt szabadságnak, a
kirándulásoknak és külföldi felfedező utaknak. Úgy döntöttünk,
hogy ezt a nyári időszakot még kellemesebbé tesszük az Ön
számára, és elkészítettük a BRASTYMAG hagyományos nyári
kiadását. Csapatunk szerkesztői összedugták a fejüket, és érdekes
cikkeket írtak össze az Ön számára. Ezeket a cikkeket nem találja
meg magazinunkban a www.brasty.hu e-boltban, csak a
BRASTYMAG ezen online verziójában olvashatja el őket. Hisszük,
hogy érdekesek és hasznosak lesznek az Ön számára.



7 ok a fényvédő krém
használatára

Biztosan tudja, hogy fényvédőt kellene használnia. Azt, azonban
nem biztos, hogy tudja mi az oka, hogy ilyen fontos. Mai cikkünkben
arra öszpontosítunk, hogy miért kell, hogy a fényvédő krém a
kozmetikai táskája alapfelszereltsége legyen, elmondjuk, melyik
krémet érdemes választania, és hogyan kell helyesen alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy milyen korban élünk, már nagy
valószínűséggel rájött, mennyire fontos a fényvédő használata
ugyanúgy kisgyerekként vagy tinédzserként is. Életkortól függetlenül
viszont nem biztos, hogy otthon minden okot elmondtak, amiért
érdemes fényvédőt használnia. Természetesen senki sem akarja
megtapasztalni azt a fájdalmat, amellyel a leégés járhat. Ez a rész
nyilvánvaló. A fényvédő azonban sokkal többre képes, és fontos az
általános és a bőr egészségének megőrzéséhez



A válasz röviden: mindenkinek! A 6 hónaposnál idősebb férfiaknak,
nőknek és gyermekeknek naponta kellene fényvédőt használniuk. Ide
tartoznak azok is, akik könnyen barnulnak. Azok számára pedig, akik
nem használnak rendszeresen fényvédő krémet - ne feledje, hogy
bőrét egész élete során károsítja a napfény, akár megégeti, akár nem

Kivételt csak a 6 hónapnál fiatalabb gyermekek képzik; az ő bőrük
rendkívül érzékeny, ezért az ilyen kisgyerekeknek egyáltalán nem
szabad a napon tartózkodniuk. Maradjon árnyékban velük,
használjon megfelelő ruházatot és sapkát vagy kalapot, hogy
megvédje csecsemőt a naptól

Kinek ajánlott fényvédőt viselnie?



A fényvédő krém segít megelőzni a bőrrák kialakulását. A bőrrák
három leggyakoribb típusa közé tartozik a bazocelluláris bőrrák
karcinóma, a spinoceluláris bőrrák és a melanoma. Ezeknek a
betegségeknek a fő kockázati tényezője az UV-sugárzás. A
napsugarak elleni következetes és megfelelő védelem segít
csökkenteni a kockázatot, ezért fontos a krémet minden nap
használni.

7 ok a fényvédő használatára

A fényvédő megakadályozza az idő előtti öregedést. Az öregedési
folyamat felelőseit két kategóriába sorolhatjuk: a belső öregedés (
genetika által befolyásolt) és külső öregedés (a krónikus napfény, a
szennyezés, a vegyi anyagok és más környezeti tényezők hatására).
Az UV-sugárzás a kollagén és az elasztin idő előtti lebomlását idézi
elő a bőrben, ami finom vonalak és ráncok kialakulásához vezet.
Károsítja a melanocitáknak nevezett pigmenteket termelő sejteket is,
ami a melanin túltermeléséhez vezet és hiperpigmentációt okoz. A
nap ultraibolya sugárzása felelős az öregedés látható jeleinek
becsült 90 százalékáért. A fényvédő rendszeres használata lehetővé
teszi a sima, fiatalos megjelenésű bőr örömét az hosszú éveken át.



A fényvédő csökkenti a hiperpigmentáció kockázatát. A napfény
által okozott gyakori bőrbetegség a hiperpigmentáció, amelynek
során a bőr foltokban sötétedik, a bőr színét meghatározó melanin
termelésében bekövetkező változások miatt. A sötétebb bőrű
emberek természetből adódóan hajlamosabbak a
hiperpigmentációra.

A fényvédő megakadályozza a bőr gyulladását. Az UV-sugárzás
károsítja az immunvédő sejtek DNS-ét, ami gyulladáshoz és a
szabad gyökök károsodásához vezet a bőrön és a testben. Az
immunitás elnyomása csökkenti testünk képességét arra, hogy
megvédje ezeket a sejteket, és növeli a bőrrák és más betegségek
kockázatát. Az immunrendszer létfontosságú szerepet játszik az
egészség fenntartásában a test összes szöveténél, ezért az
egészséges bőr elengedhetetlen az általános egészséghez.



A fényvédő megakadályozza a napérzékenységet. A fényvédők
különösen hasznosak a napsugarak okozta bőrirritáció
megelőzésében olyan embereknél, akik túlérzékenyek a napra. Olyan
betegségek esetén, mint a lupus és a rosacea, a bőr UV-sugárzásnak
történő kitétele bőrpírhoz és égési sérülésekhez, valamint a bőr
általános állapotának romláshoz vezethet.

A fényvédő krém véd a leégéstől és a hő okozta kimerüléstől. A
legtöbb ember azért visel krémet, hogy megvédje bőrét a fájdalmas
vörös égéstől. Tudta, hogy a fényvédő krém megvédheti a hő okozta
kimerüléstől vagy a napszúrástól is? A napszúrás tünetei közé tartozik
az émelygés, az izomgörcsök, extrém esetekben akár az agy
károsodásához is vezethet. Ennek elkerülése érdekében mindig
használjon fényvédő krémet, és maradjon az árnyékban miután
hosszabb ideig közvetlen napfényen tartózkodott, és a nap folyamán
igyon sok vizet.

A fényvédő krém véd a zsugorodó ózonréteg hatásai ellen. Az
ózonréteg a légkör része, és lényegében megvédi a Földet az egyes
káros UVB-sugáraktól. Ez a réteg azonban kimerült, ami azt jelenti,
hogy nő az UVB-expozíció. Ezért minden eddiginél fontosabb a
bőrnek védelmet nyújtó fényvédők használata.



Szeretne néha kiszabadulni az átlagosból és a hétköznapiból, és
kipróbálni valami újat? Kipróbálna valami másat, valami
különlegeset? Szerezzen egy teljesen más élményt, és nézőpontot
valamiről, amit naponta csinál - például a parfüm választásról?

A parfüm személyisége egyik legfontosabb aspektusává vált. A
részévé vált. Ezért is helyez ekkora hangsúlyt rá és fontolja meg
ennyire a választását.

ÚTMUTATÓ ARMAF
PARFÜMÖK VÁSÁRLÁSÁHOZ



És mint minden másban ebben a versennyel teli világban, a
megfelelő parfüm kiválasztása itt is előnyt jelent másokkal szemben
- győződjön meg róla, hogy különbözik az átlagostól, és vamiben
eredeti és önmaga. Szerezze meg ezt az egyediséget egy új
parfümnek köszönhetően. A mai rohanó világban ez bonyolult,
mivel minden újdonság gyorsan elterjed és átlagossá válik.
Próbáljon meg előnyt szerezni az Armaf parfümökkel

Ha még nem hallott az Armaf parfümökről, akkor mindenképpen itt
az ideje, hogy megismerkedjen velük. Ideje útnak indulni, hogy
megtalálja személyre szabott parfümjét az Armaf parfümök által
kínált hatalmas számú csodálatos lehetőség közül.

Az Armaf márka története a siker mintapéldája, amelyet
adaptációval, feltalálással és fokozatos tökéletesítéssel ért el, hogy
szilárd és stabil részévé váljon a parfümök világpiacának.
 
Az Armaf társaság eredetileg nem parfümgyártó volt. Közel-Keleti
márkás parfümök számára, kiváló minőségű parfümös üvegek
gyártásával foglalkozó cégként indult.

Ezt követően az Armaf úgy döntött, hogy egy kicsit tovább lép, és
parfümöket kezdett gyártani egyes designer márkák számára,
miközben megalapozta jövőbeli sikereit.

https://www.brasty.hu/armaf-parfumok


Egy idő után a világmárkáknak szánt parfümök gyártása során az
Armaf rájött, hogy eljött az ideje annak, hogy külön márkaként
jelenjen meg, és megalapozza helyét a parfümpiacon. Így született
meg a ma Armaf néven ismert márka.
 
Az Armaf kezdetben a dél-afrikai piacra koncentrált. A parfümök és
az emberi bőrre adott reakcióik mély ismeretei alapján az Armaf
kiváló minőségű édes parfümöt tervezett, amely jól keveredik a dél-
afrikai éghajlattal és a helyiek bőrkémiájával.

Az Armaf parfümök gyorsan híressé váltak a dél-afrikai piacon, és a
magukkal hozott siker lehetővé tette, hogy az Armaf más régiókra
koncentráljon, ezúttal Indiában mutatkozott be. A megnövekedett
népesség további sikereket és stabilitást adott az Armafnak, mint
minőségi parfümök gyártójának, és az Armaf hamarosan több mint
20 országban ismertté vált az új és frissítő illatainak széles
választékáról.
 
Az Armaf azáltal, hogy a koncentrációt és az összetételt jobban
illeszti az éghajlathoz és a piaci környezethez, több mint egy
évtizede sikeresen gyárt új illatanyagokat, története pedig a
szenvedély és az ügyfelek igényeihez való alkalmazkodás révén
sikertörténet

 A próbálkozás óta, hogy parfümök csomagolásában a legjobb
legyen, az Armaf magasabb célokat tűzött ki azáltal, hogy igyekszik
az új és autentikus parfümök gyártásában a legjobb lenni. A jó
parfüm képes jó emlékeket ébreszteni az emberekben és boldoggá
tenni őket, és az Armaf arra törekszik, hogy elérje ezt a célt,
miközben megőrzi minden termékének alacsony árát.



Ez a fás fűszeres illat 2015-ben került a piacokra, citrom, fekete
ribizli, alma, bergamott és ananász bevezető tónusaival, rózsa,
jázmin és nyír középső tónusaival, valamint vanília, borostyán,
pézsma és pacsuli alaptónusaival. Ez egy csodálatos férfi parfüm,
amely már elsőre felkelti a figyelmet nem hagyományos illatával.
Tűnjön ki a tömegből ezzel az illattal.

Armaf Club de Nuit Intense Man

https://www.brasty.hu/armaf-club-de-nuit-intense-man-eau-de-toilette-ferfiaknak-105-ml


TOP 10 LEGFURCSÁBB
PARFÜMÖSSZETEVŐ

A legcsábítóbb és magával ragadó parfüm létrehozására tett
törekvéseikben a gyártók gyakran nem haboznak olyan
alapanyagokat felhasználni, amelyekre biztosan nem
számítana. A parfümök sokkal bonyolultabbak, mint azt el
tudnánk képzelni. Nem csak, hogy sok olyan illat, amely
mondhatni "normálisan" illatozik tartalmaz furcsa összetevőket,
de gyakran álmában sem gondolná, hogy az illatszerkészítők
milyen összetevőket képesek használni az illatokban.
Kiválasztottuk a 10 legfurcsábbat, a legszívósabbaknak

Azonban, hogy ne essünk tévedésbe némelyike ezeknek az
összetevőknek az igazán luxus parfümökben is megtalálható.
Ezek jellemzően niche parfümök, amelyek kiemelkednek
eredetiségükben, és alapvetően midegyikük egy kis műalkotás.
Áraik gyakran csillagászati magasságot érnek el, és ez néha
éppen a speciális összetevők miatt van. A niche parfümök
messze vannak a hagyományos gyártósori parfümöktől,
kitűnnek a palackjaik gyönyörű kialakításával és használatuk
után igazán kivételesnek érezheti magát. Tehát mi mindent
rejtenek még a hétköznapi parfümök is?



Tartson velünk és fedezze fel az érdekes összetevőket,
amelyek talán az Ön parfümjeiben megtalálhatók

Minden idők 10 legfurcsább

összetevője

1. Ámbra
Ambergrisnek vagy Ámbrának is nevezik, viaszos anyag, amely a
bálnák emésztőrendszerében található. Úgy gondolják, hogy a
bálnák a sikeresebb emésztésre használják. Az ámbra képes
kiemelni a parfüm egyéb összetevőit, és sokáig megtartani a
bőrön. Tipikus édes aroma jellemzi, az óceán érintésével.
Állítólag a Chanel No.5.-ben használták eredetileg.

Ma nagyrészt szintetikus
változatokkal helyettesítik, de
a prémium márkák ritka
parfümjeiben még
találkozhat igazi ámbrával.
Nem azért helyettesítik
szintetikusan, mert
megszerzése ártana az
állatoknak, de az akadály a
rendkívül magas ár is. A
minőségtől függően egy
kilogramm ámbrát minimum
26 000 dollárért kaphat.

https://www.brasty.hu/chanel-parfumok


Az ára azért is olyan magas, mert az igazán értékes ámbra nagy
részét véletlenül találják meg a strandokon. Ha olyan formában
akarná használni, ahogyan azt egy bálna belsejében találja,
akkor kudarcot vallana. Ebben az állapotban ugyanis
hihetetlenül éles szaga van. Több évig kell lebegnie az
óceánban, amíg elveszíti visszataszító szagának nagy részét és
enyhén virágossá válik. Az ámbra a bolygó egyik legdrágább
összetevője.

Korábban élelmiszer-adalékként is használták. Nagyon
népszerű volt II. Károly király udvarában, aki rendszeresen
reggelizte rántottájába keverve!

2. Cibet
A civettaként ismert állatok farkából nyert összetevő. Ezek az
emlősök Ázsia és Afrika trópusi régióiban élnek. Találkozhat
velük a cibetkávé (az állat emésztőrendszerén áthaladó bab)
kapcsán is, amely a világ egyik legdrágább kávéja.



Bár ma már szintetikusan
előállított összetevő váltja fel,
az állati eredetű cibeteket
továbbra is használják a
luxusparfümökben. Tiszta
formájában éles szaga van, de
alkohollal hígítva virágillat
nyerhető. Cibet összetevőt
például a Calvin Klein
Obsession illatban találhat.

3. Kastoreum
A vanília sok gyakori és
népszerű illatanyag
összetevője. Tudta azonban,
hogy az európai és kanadai
hódok anális szagmirigyei
váladékának hasonló
vaníliaillata van? A hódok a
területük megjelölésére
használják, de parfümökben is
találkozhat velük. Gyakran
használják klasszikus
parfümökben, bőrillattal.
A 18. századig a castoreumot
még migrén és hisztéria
kezelésére is használták.
Manapság mesterségesen
helyettesítik vagy a hyraceum
nevű anyaggal - a capon földi
megkövült ürüléke, amely
vizeletből és székletből áll.

https://www.brasty.hu/calvin-klein-obsession-eau-de-parfum-noknek-100-ml


4. Pézsma
Az állatokkal még nem végeztünk. Ismét itt van a nemi
mirigyek váladéka, ezúttal a pézsmáé, amely a hím pézsmától
származik. Ma ezt az emlőst a kihalás fenyegeti, ezért nagy
erőkkel dolgoznak a pézsma szintetikus alternatívájának
kifejlesztésén. Az eredeti összetevő azonban még mindig
nagyon értékes, és használják a parfümökben

5. Szalonna
Bár viccesnek tűnhet, a szalonna csábító illata valóban
bekerült az illatszerüzletbe. A szalonna egyedülálló sós és
füstös aromájáról ismert. Például a Bacon Classic illathoz
használták, amelyet 2010-ben dobtak piacra. Ezen összetevő
mellett megtalálhatóak benne a cédrus, grapefruit, narancs,
lime vagy bors. A közelmúltban a szalonnát tusfürdők
illatosítására használják.



6. Kaktusz
Ez az amerikai származású tüskés növény az emberi
felhasználás hosszú múltjával büszkélkedhet - élelemben,
szolgáltatásban, szerszámok, gyógyszerek gyártásában és
különféle szertartásokban. Ma otthon is termesztjük, mivel
nedvességtartása miatt nagyon népszerű. Tudta azonban, hogy
az illatokban is használják? A kaktusznak tipikus füves zöld
illata van, amely főleg az unisex parfümökben népszerű.

7. Kaviár
Az igazi kaviár – tokhalak
ikrájából - utat talált nem
csak a luxuséttermek
tányérjaihoz, de prémium
parfümökhöz és kölnikhez is.
A haltojásból nyert kaviárnak
nincs ugyan erős aromája, de
felhasználják főleg arra, hogy
a parfümhöz egyediséget
adjon. Találkozhat vele
például Thierry Mugler
Womanity illatában.

8. Lőpor
Más néven fekete por, ez egy
kémiai vegyület, amely kénből,
szénből és kálium-nitrátból áll.
A puskapor szagát borsos,
füstös illatnak képzelhetjük el.
Ez a különleges összetevő a
parfümök világába is bekerült.
És bár tipikus férfias illatnak
tűnik, a női parfümökben is
megjelenik. Például a Creed
Himalaya niche parfümben.

https://www.brasty.hu/thierry-mugler-womanity-refillable-eau-de-parfum-noknek-80-ml
https://www.brasty.hu/niche-parfumok


9. Skatol
Az Sklatol egy olyan vegyület, amely a fehérjék lebontásával
képződik, és természetesen előfordul a székletben és a
kőszénkátrányban. A skatol még hígítás után is visszataszító
illatú. Tehát mi keresni valója van egy parfümben? Érdekes
módon ez az anyag kis mennyiségben megjelenik a jázmin vagy
a narancsvirág virágában is. Amikor egy parfüm ilyen
virágokkal fejlődik ki, kis mennyiségű skatol hozzáadásával a
parfüm természetesebb illattal rendelkezik. A Skatolról még
bebizonyosodott az is, hogy hasonló hatása van mint a
szerotoninnak, ami hozzájárul a jobb hangulathoz és
boldogság érzethez

10. Rózsák az űrből
Méghogy iráni vagy marokkói rózsák - ezek persze fényűzőek,
de tudunk még ezeknél is fényűzőbbet, mégpedig az űrrózsát.
1998-ban az International Flavours & Fragrances egy rózsát
helyezett el a Discovery űrhajójában, hogy megvizsgálja, hogy a
gravitáció befolyásolja-e annak illatát. Mint kiderült, virágos, fás
és spirituális illata volt. Ezután a Shiseido Zen parfümben
használták, mely egy futurisztikus palackba rejtett népszerű
keleti parfüm.



HOGYAN VÁLASSZUK KI A
MEGFELELŐ KORREKTORT?

A rúzs tökéletes árnyalatának megtalálása vagy a smink
hibátlan árnyalatának eltalálása már viszonylag igényes téma.
Adja hozzá a listához a megfelelő színű, legjobb korrektor
megtalálására irányuló erőfeszítéseket, és talán ez elegendő is
lesz ahhoz, hogy egész kozmetikai táskájából elege legyen.
Valószínűleg zöld, lila vagy narancssárga korrektorok tengere
veszi körül minden alkalommal, amikor végigmegy egy
drogéria sorain.

És akkor itt vannak az átlagos - bézs és barna, az egyik
pálcikában a másik folyékony, az egyik átlátszatlan, a másik
könnyedecske nyárra alkalmas. Nos, ki tud ebben eligazodni?
Tehát kérdés, hogy egyáltalán miért foglalkozzunk a
korrektorok világával, és valóban érdemes-e kideríteni, melyik
mire szolgál... Megmondjuk őszintén, hogy megéri!



Néha mindannyian tapasztalunk színváltozást az arcunkon.
Legyen szó idegesítő pubertás pattanásokról, amelyek
elhúzódtak a felnőttkorba is, vagy álmatlan éjszakákról,
amelyek csúnya szem alatti karikákat okoztak. Pontosan ezek
azok a pillanatok, amikor a korrektorok játékba szállnak, hogy
megmentsék a napot. A színkorrekció szűrőként működik a
bőrön. Lehetővé teszi, hogy kiküszöbölje a csúnya bőrt, a
pattanásokat, a szem alatti karikákat és a bőrön megjelenő
egyéb hibákat. Néhány akár a tetoválásokat is képes elrejteni,
kontúrozhatja az arcot és optikailag csökkentheti az orrot, vagy
kiemelheti az arccsontokat

A trükkje, hogy ilyen dolgokat megtanuljon a korrektorral,
elsősorban a megfelelő termék kiválasztása. Mindez azon az
elven működik, hogy megértse a színek alapelméletét, és
meghatározza, hogy milyen formula fog működni a
bőrproblémáján. A mai cikkünkben kicsit közelebb hozzuk Önt
a korrektorok világával, így elolvasása után a megfelelő darab
kiválasztása biztosan nem lesz olyan nehéz.



Végül az az idő, amelyet a
művészeti oktatás
színtanulmányozásával
töltött, valóban hasznos
lesz valamire. Az
alapszínelmélet szerint a
kiegészítő színek - vagyis
bármelyik két szín, amely
közvetlen ellentétként
jelenik meg a színkeréken -
semlegesítik egymást.
Ugyanez az elmélet
vonatkozik a smink
színkorrekciójára is. Például
a zöld kiegészíti a vörös
színét, így amikor el kell
rejteni egy rozettát vagy
vörös pattanást, a legjobb
barátja a zöld korrektor. Ez
ennyire egyszerű!

Határozza
meg a
megfelelő
színt



Zöld korrektor
- Alkalmas bőrpír, pattanások és rosacea esetén
Amint azt a példában is említettük, a zöld szín a vörös színnel
szemben helyezkedik, a szín körben, így ideális bármilyen
vörösség elrejtésére az arcon pattanások vagy pattanások
utáni hegek formájában. Ha rosaceában szenved, egy réteg
zöld korrektor segít eltakarni a nem kívánt rózsaszín arcot, és
egyenletes alapot biztosít a sminkeléshez.

Milyen színű korrektorokkal
találkozhat és mire használhatóak?

Narancs korrektor
- Barna bőrűek számára és a szem alatti sötét karikák
korrekciójára alkalmas
A narancssárga a kékkel szemben helyezkedik el. Ha sötétebb a
bőre, kékes karikákkal a szeme alatt, akkor a narancssárga
korrektor segít eltakarni az egyenetlen tónusokat. A világosabb
bőrűeknek azonban kerülniük kell a narancssárgát, és barack
korrektort kell használniuk (közelebb a rózsaszínhez).



Rózsaszín korrektor
- Világosabb bőrszínnel rendelkező személyek számára és szem
alatti sötét karikákra.
Hasonló a narancssárga korrektorhoz. A rózsaszín árnyalatot,
lazacban vagy barackban, általában vörös, narancs és sárga
szín keveréke hozza létre. Mivel ezek a színek ellentétesek a
zöld, a kék és a lila színnel, ez a korrektor alkalmas a szem
alatti sötét karikák eltakarására világosabb bőrrel rendelkező
személyeknél.

Sárga korrektor
- Sötétlila foltok, vénák és szem alatti karikákra 
A sárga korrektor segítségével kijavíthat minden olyan hibát,
amelynek lila tónusa van. Alkalmas különféle zúzódásokra,
kifejezőbb vénákra vagy a szem alatti sötét karikákra.

Lila korrektor
- Sárga bőrszínhez és az sápadt bőr elleni küzdelemhez
A lila a legjobb a sárga tónusú bőr számára és a bőr általános
felderítésére. Ha vékony rétegben alkalmazza az egész arcon, a
csúnya sárga tónusok eltűnnek, és az egész arc felderül



Válassza a megfelelő
struktúrát

Miután megértette a korrektorok színeit, el kell döntenie, hogy
pálcikában, krémben, porban vagy folyadékban válasza. A
struktúra ugyanolyan fontos, mint a megfelelő árnyalat
kiválasztása, ezért ne becsülje alá.

Van néhány tanácsunk és tippünk az Ön számára a kísérletezés
megkezdéséhez és a megfelelő textúrák és alkalmazási
technikák megtalálásához. Természetesen ihletet meríthet a
sminkesektől vagy YouTube-on megtalálható oktatóanyagokból
is, ahol tanácsokat kaphat a megfelelő technikáról és
alkalmazási eszközökről a tökéletes eredmény érdekében.

Koncentráljon a bőrtípusára és a fedezni kívánt
hiányosságokra. Ha száraz a bőre, ne használjon mattító
korrektort, amely csak a szárazságot hangsúlyozza. A
megnagyobbodott pórusú zsíros bőr esetén ne használjon
krémet vagy merev korrektort, mivel ezek a textúrák eltömítik
és méginkébb kihangsúlyozzák a pórusok méretét és
megjelenését. Lehet, hogy egyszerűen hangzik, de meglepő,
hogy az emberek milyen gyakran szokják meg a rossz korrektor
használatát



A bőr egyenletesebb megjelenésének létrehozásához és az
apró színváltozásokhoz elegendő lesz egy könnyű és közepes
fedésű korrektor. A szem alatti területhez válasszon olyan
árnyalatot, amely egy vagy két árnyalattal világosabb a
természetes bőrszínénél. Ellenkező esetben látható fehér
karikák alakulnának ki a szeme körül.

Az arcára válasszon olyan tónust, amely a lehető legjobban
megfelel a bőrszínének. Óvatosan és józanul dolgozzon a
színes korrektorokkal, hogy ne hozzon létre természetellenes
maszkot az arcán

Legjobb a normál, vegyes, zsíros és érzékeny bőrre
Fedettséget választható alacsonytól a teljesig
A rendelkezésre álló felületkezelések, mattá, ragyogóvá
vagy természetesen fényessé varázsolják bőrét

A korrektorok típusai
struktúrájuk szerint

Folyékony korrektor



A folyékony korrektor a legsokoldalúbb korrektor típus, mivel
különböző típusú fedést kínál, és minden bőrtípuson
használható. Ez a típusú korrektor könnyen fel is vihető -
általában habszivacs vagy ecset segítségével, amelybe a
folyadék fokozatosan beivódik. Az emberek a folyékony
korrektort részesítik előnyben a pattanások fedezésére, mert
ez a legkevésbé éget, és minimális vagy semmilyen kockázatot
nem jelent a pórusok eltömődésére, amely például a krém
korrektornál előfordulhat.

Ráncos területeken is kiválóan használható, mert könnyű
felépítése miatt a kevésbé valószínű, hogy napközben
megolvad, bár mindig fennáll a kismértékű csúszás veszélye a
ráncok vonalaiba. A matt hatású folyékony korrektorok
hosszabb ideig tartanak az arcon, mint a szatén bőrt ígérő
típusok, és sokkal kevésbé folynak szét.

A szatén hatású folyékony korrektor egy kicsit többet utazhat a
bőrön, mivel azonban nem olyan magas fedésű,
természetesebb megjelenést kölcsönöz, különösen a száraz
helyeken. A világosító folyékony korrektor a legalkalmasabb a
szem alatti területre, mivel rugalmasabb megjelenést és finom
fényt kölcsönöz a bőrnek. Figyeljen oda a mennyiségre, csak
finom fényt kellene adnia, nem csillogó és jellegzetes fényt.



Legjobb a normál, száraz és érzékeny bőrre
A lefedettség küldönböző - közepestől a magasig
Lágy szatén és nagyon matt effektusok eléréhez egyaránt
alkalmas

Szilárd korrektor

Szilárd korrektort egy félig merev vagy merev szerkezet
jellemzi, gyakran gazdagon pigmentált és pálca alakú, amely
fokozatosan csúszik ki a csomagolásból. Ezzel a típusú
korrektorral a bőr különféle módon pontozható, vagy színes
vonal hozható létre rajta, amelyet aztán eloszlathat, amíg el
nem veszik. A terméket ujjaival tapogathatja a bőrbe, vagy
használhat korrektor ecsetet, tisztán az ujjaival pontozó
mozdulatokkal vagy egy kis korrektor ecsettel képes
tökéletesen elkeverni azt

Fontos tudni, hogy azok az összetevők, amelyek ezeket a
rejtegetőket rúd formájában tartják, nagy kockázatot
jelentenek a pórusok eltömődésére, így kevésbé ideális
választás zsíros vagy vegyes bőrrel rendelkezők számára



 Legjobb normál, száraz, kombinált vagy érzékeny bőrre
A lefedettség közepestől magasig választható
A bőrt bársonyosan puhává varázsolja

Krém korrektor

A krém korrektor általában közepes vagy teljes fedést biztosít.
Az ilyen típusú korrektorokat általában egy kis pohárba,
palettába vagy más kompakt csomagolásba csomagolják. A
krém korrektor jól működik a szem alatti területen, és az egyik
legjobb módszer a hangsúlyosabb bőrszíneződések fedésére.

A krém korrektorok jobban csúsznak, így felvihetőek az
pontozó mozdulatokkal vagy betapogatással az ujjak
segítségével, szivaccsal vagy egy kis korrektor ecsettel. A
hangsúlyosabb krémes szerkezetűek azonban gyakrabban
csúsznak a ráncokba és hangsúlyozzák őket. Az alkalmazás
után ezért soha ne felejtse el könnyű réteg púderrel rögzíteni.



Függetlenül a használt korrektor típusától, az alkalmazási
technikák általában ugyanazok maradnak. Bármilyen bőrtípusa
van, alkalmazás előtt mindig szükség van arckrém felvitelére.
Vékony réteg világos krémet kell választania, amely nem okoz a
smink szétfolyását. Célszerű primert beépíteni a sminkelési
rutinba, amely biztosítja, hogy a smink és a korrektor hosszabb
ideig a helyén maradjon. Pórusokkal és finom ráncokkal is
kiválóan működhet, amelyeket kisimít

Vannak, akik először a korrektor, majd a smink
felvitelének sorrendjét választják, míg másoknak a
fordított sorrend kényelmesebb. Öntől függ, hogy
melyiket választja, mert nincs abszolút helyes út.

Hogyan alkalmazzuk helyesen a korrektort?

Vigye fel a korrektort az elfedni kívánt területre, és tiszta ujjaival
kopogtassa a bőrbe. Választhat ecsetet vagy szivacsot is,
amelyek segítségével a terméket elkeverheti, amíg el nem
veszik. Vigyázzon, hogy ne hozzon létre látható határokat a
fedetlen bőr és a korrektor között.

A folyékony, krémes vagy krémes fedőkrémeket nem lenne
szabad púder alapra felvinni, mivel ezek csúnya foltokat
hozhatnak létre - alkalmazza őket a púder előtt vagy a porított
ásványi smink felvitele előtt.

Miután felvitte a korrektort, rögzítse laza vagy merev púderrel.
A matt felületű korrektorhoz nincs szükség púderre, túl száraz
benyomást kelthet. Persze próbálhat kísérletezni is, és
megtudhatja, hogy ezek a termékek hogyan tartanak a bőrén,
mi az, amire szükség van és mire nincs a nagyszerű megjelenés
érdekében.



Mit tegyen és mit ne tegyen a korrektor
alkalmazásakor - alapvető tanácsok

Ha a korrektort a szem alatti területre alkalmazza, akkor
elsősorban a fényesítés típusát kell választania, vagy az
átlagoshoz hozzá kell adnia speciális highlightert, amely jól
elfedi az árnyékos területeket.

Válassza ki a bőrének megfelelő árnyalatot. A különböző
színű korrektorok hatékonysága nagyban függ attól, hogy
megtalálják-e a bőrhibájához megfelelő tónust. Ne feledje,
hogy a narancs a sötét bőrre, az őszibarack pedig a
világosra.
A korrektort mindig vékony rétegben vigye fel! Ha túlzásba
viszi, a smink csak kiemeli ezeket a területeket.
Ne használjon olyan színeket, amelyekre nincs szüksége. A
színkorrekciós korrektor csak jól látható hibák esetén
használható. A kevésbé észrevehető hiányosságokhoz
elegendő egy egyszerű korrektor.
Használjon sminkszivacsot, kozmetikai ecsetet vagy az ujjait
a korrektor felviteléhez, és terítse el finoman a
meghatározott területeken. Ne próbálja elterjeszteni az
egész arcán, mert ezzel a pigmentek rossz területekre
kerülnének, és az egész munka haszontalan lenne.
Ne feledje, hogy a sminknek javítania kell a bőrén, nem
pedig teljesen elrejteni és átalakítani! Tehát képzelje el,
hogy a színkorrekciós korrektor mint egy újabb
szórakoztató lépést, amelyet takarékosan kell használni.
Soha ne feledje el, hogy a legszebb megjelenés csakis a
természetes!



BEFEJEZÉS
Ha teljesen idáig elolvasta a BRASTYMAG-ot, nagyon
örülünk és köszönjük Önnek. Ez számunkra jutalom
erőfeszítéseinkért és munkánkért. Örömmel tölt el minket,
hogy a BRASTYMAG érdekes volt és tetszett Önnek. Ezért is
nekilátunk egy újabb kiadás elkészítésének. És mi mindenre
számíthat benne? Legyen meglepetés! Határozottan ismét
érdekes olvasmány lesz


