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A sminkroő l felismerni a személyiséget ...

viselnek vagy semennyit, nem félnek

A smink már ősidők óta a női szépség hang-

keket, de mivel náluk a fehér bőrszín

kimutatni , ha kevesebb is az önbizalmuk.

súlyozását szolgálja, és már az ókori egyip-

volt a divatos, ezért gipsz és liszt

Egy nő sminkje számtalan jelzéssel szolgál

tomiak és rómaiak is használtak különféle

keverékével tették arcukat még

a külvilág számára. A smink legfőbb célja,

sminktermékeket.

sápadtabbá.

• Szájfényt többnyire azok használnak, akik

hogy kiemelje előnyös vonásainkat és erősítse

A kutatásokból kiderült, hogy az egyiptomi

Sok férﬁ azt állítja, hogy jobban

észrevétlenek akarnak maradni, míg a vörös

az önbizalmunkat. Akár a sminkünk mögé

nők sosem léptek ki az utcára arcfesték

szereti, ha egy női arc természetes,

• Az eltúlzott make-up szolgálhat az önbi-

és fukszia-lila rúzst viselő nők szeretnek

rejtőzünk – akár ellenkezőleg, felvállaljuk

nélkül, pl. szemük árnyékolására a „Khol”-t

festékmentes. Lehet, hogy így

mennyire törődik magával és mit szeretne

zalomhiány ellensúlyozására: egyfajta véde-

provokálni és a figyelem központjába

arcunk natúr mivoltát, mindenképpen

(az antimon ásványi hamuját) használták.

van, mégis egy legutóbbi francia

jelezni a környezetének.

kezési eszköz, amivel „elrejtjük” azt, amit

kerülni.

felfedjük ezzel a bennünk élő nőt.

Alkalmaztak még különféle egyéb színes

felmérés szerint, amit Nicolas Geugen
stúdiójában végeztek el, azok a nők,

A nők sminkje híven tükrözi aktuális lelkiállapotukat és jellemzi személyiségüket.
Egy smink árulkodik arról, hogy viselője

A smink nemcsak személyiségjegyünk, de

• A túlságosan feltűnő smink erőt és
agresszivitás t is kifejezhet…

nem szívesen mutatunk a külvilág felé.

egyben a csábítás, vonzás egyik legfőbb

• Ha a hírességek smink nélkül mutatkoznak,

eszköze, textúrák, színek és árnyalatok

akkor ezzel az „ők is csak átlagos nők”

segítségével.

szerepet hangsúlyozzák.

A smink a kezdetek óta azt a célt szolgálja,

• A kevés, diszkrét smink utalhat arra, hogy

hogy csinosabbá tegye viselőjét, hangsú-

viselője félénk, passzív személyiség vagy

• A rózsaszín és pasztellszínek azok kedvencei,

Azok a jegyek, amiket egy nő hangsúlyozni

ásványokból nyert szemhéjfestékeket is,

akik erős anyai ösztönnel rendelkeznek.

kíván az arcán, személyiségének legjellemzőbb

mint pl. az őrölt

• A szemek árnyalása és erőteljes kihangsú-

tulajdonságaira hívja fel a ﬁgyelmet. Vannak,

„udiu”-nak nevezett sötétzöld színű port.

malachitból készített

lyozása tartást és általános önbizalmat

akik a nőiességüket erősítve a csábításra és

Az egyiptomiak benedvesített fekete

lommal kaptak meg-

sugároz a környezet felé.

a provokációra helyezik a hangsúlyt, és

szénporral színezték a szemöldöküket és

hívást randevúra, mint azok, akik nem!

vannak, akiknek a smink elsősorban álcázásra

a szempillájukat, és apró fapálcikákkal fésülték

• Az arcra felvitt túl sok pirosító általában

lyozza annak előnyös vonásait és magára

a természetesség híve, aki szereti kerülni

annak jele, hogy a viselője elégedetlen

és az esztétikai problémák elfedésére

át őket.

vonzza a környezet ﬁgyelmét.

a feltűnést.

önmagával, míg azok, akik kevés pirosítót

szolgál.

Az ókori rómaiak is használtak sminktermé-

Minden nőnek szüksége van...
egy kis sminkre!!!
Smink kellékeket csak a legjobb minőségben érdemes beszerezni, hiszen ezek egyúttal ápolják

akik sminket viseltek
33%-kal több alka-

szépen elválasztja egymástól a szempilla szálait.

erőteljesen hidratálja a bőrt, ezáltal

Aktív hatóanyagban gazdag összetevői

csökkenti a mimikai ráncok

táplálják a szempillákat.

mélységét.
HIDRAFLUID FOUNDATION –

PÚDEREK

KOMPLEX HIDRATÁLÓ ALAPOZÓ
Természetes, egyenletes felületet

is a bőrt, az ajkakat és a szem környékét. A SKEYNDOR széles skálájú smink kollekciója
a legutolsó divat szerinti bőrbarát, hidratáló és ránctalanító készítményekkel rendelkezik.

MINERALIZING COMPACT –

biztosító, folyékony alapozó, mely

Bemutatjuk a retikül nélkülözhetetlen darabjait:

PÚDER ÁSVÁNYI PIGMENTEKKEL

ragyogást ad a bőrnek. Hidratáló

Természetes hatású púder ásványi anyagok

összetevőket, vitaminokat és antioxi-

SZEMEK
EYE SHADOW –

fed, gyengéd összetétele révén pedig bármilyen

pigmentjeivel, melyek egészséges bőrszínt

fixálja a sminket. Olajmentes formulája

bőrtípushoz ajánlott.

biztosítanak. Extra gyengéd hatóanyagai óvják

valamennyi bőrtípus számára ajánlott.

LASH VOLUMIZING MASCARA –

az arcbőrt és egységes tónust kölcsönöznek

AJKAK

ALAPOZÓK

dánsokat tartalmaz, melyek megóvják
a bőrt a napfénytől és káros környezeti

ANTI-AGE MAKE-UP BASE –

hatásoktól.

ÖREGEDÉS-GÁTLÓ ALAPOZÓ

KORREKTOR

Professzionális sminkalapozó, mely növeli

Természetes, mattító hatású tartós

SZEMHÉJFESTÉK

VOLUMENNÖVELŐ SZEMPILLASPIRÁL

neki. 30-as fényvédő faktort tartalmaz.

Tartós hatású, extra ﬁnom

Káprázatos eredményt garantáló, dúsító

MINERAL BLUSHER –

szemcséjű, selyemfényű

hatású szempillaspirál. Legömbölyített formájú

MIKROKRISTÁLYOKKAL DÚSÍTOTT PIROSÍTÓ

INFINITY AJAKKONTÚR CERUZA

a smink tartósságát és tökéletesebbé teszi

korrektor. Antioxidánsokban és vitami-

szemhéjfesték.

Kiváló

keféje pillanatok alatt dúsabb, tömöttebb

Innovatív termék, mely ásványi mikroszem-

Könnyen sikló ajakkontúr ceruza, mellyel

a kikészítés összhatását.

nokban gazdag hatóanyagai hidratálják

minősége és ideális tapa-

szempillákat eredményez. Speciális textúrája

cséket tartalmaz. Az aprócska gyöngyök

tökéletesen precíz, tartós rajzolatot érhetünk

HIGH DEFINITION –

és táplálják az arcbőrt, és hosszú órákon

dási képessége miatt a szín

hajlékony és strukturált felületet biztosít.

lágyítják az arcbőrt és természetes, egységes,

el. Aktív hatóanyagai táplálják, lágyítják és

HIDRATÁLÓ ALAPOZÓ

át kifogástalan megjelenést biztosítanak.

egész nap a szemhéjon marad.

DRAMATICALLY LONGER MASCARA –

hosszan tartó tónust eredményeznek.

hidratálják az ajkak bőrét.

Könnyű textúrájú, természetes hatást

VILÁGOSÍTÓ KORREKTOR

INTENZÍV HOSSZÍTÓ SZEMPILLASPIRÁL

TRANSLUCENT POWDER –

3D DÚSÍTÓ HATÁSÚ SZÁJFÉNY

eredményező alapozó. Hialuronsav tartalma

Folyékony korrektor, mely lágyítja a vonásokat,

a bőr kollagén tartalmát és csökkentik

Krémes állagú spirál, mely hosszabbá teszi és

ÁTTETSZŐ PORPÚDER

Intenzív, 3D hatású, krémes állagú, extra

miatt kiválóan hidratálja a bőrt.

egységes tónust és ragyogást kölcsönöz

a ráncok kialakulását.

finoman újraépíti a szempillákat. Tartós,

Ez a gyorsan feltehető natúr, ﬁnom porpúder

csillogást adó szájfény. Energizáló és élénkítő

LIFT FOUNDATION –

a bőrnek. Világosító hatása révén csökkenti

EYE PENCIL – SZEMCERUZA

intenzív, csillogó hatást biztosít, miközben

egészséges bőrszínt biztosít és egész napra

Öregedés-gátló összetevői javítják

összetevői nemcsak kiemelik, de egyúttal

RÁNCTALANÍTÓ ALAPOZÓ

a szem környéki sötét árkokat és élénkíti

Tartós szemceruza, amely egyenletesen

hidratálják és óvják is az ajkakat.

Hosszan tartó hatású, szaténfényű folyékony

a tekintetet, hatóanyagai pedig hidratálják

rajzolja körül a szem vonalát. Könnyed,

KRÉMES ÁLLAGÚ RÚZS 15-ÖS FÉNYVÉDŐ

alapozó. Hatékony öregedés-gátló formulája

az arc bőrét.

krémes állaga miatt könnyedén siklik és

FAKTORRAL

intenzív, hosszan tartó eredményt biztosít.

Puha, krémes állagú, tartós rúzs, mely egész

Húzzunk vele egy ﬁnom vonalat a szempillák

nap kiválóan tapad az ajkakhoz. Gondosan

tövének mentén.

válogatott, öregedés-gátló aktív hatóanya-

EYELINER – SZEMKIHÚZÓ TUS

gokat és természetes eredetű antioxidánsokat

Tartós, folyékony szemkihúzó tus, extra

tartalmaz.

puha végű ecsettel. Gyorsan szárad és remekül
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