
Światowi eksperci z branży 
mody i urody przygotowali mocne, 
wyraźne propozycje, które dosko-
nale sprawdzą się na wieczór, święta, 
sylwestra czy karnawał. Będą idealne 

również na co dzień dla osób, które 
lubią wyróżniać się z tłumu.

Metaliczne odcienie znajdą 
swoje miejsce zarówno w trendach 
modowych, jak i urodowych. Meta-

Makijażowe trendy zimy 2018.
Sezon zimowy nie musi okazać się czasem smutnych, neutralnych, 
wyłącznie szarych kolorów.

Makijaż

METALICZNE
WYKOŃCZENIE

liczne srebro i złoto dominują w sty-
lizacjach oczu, kości policzkowych 
oraz ust. Błyskotki będą pojawiać 
się samodzielnie lub w towarzystwie 
czarnych kresek nawet graficznych. 
Obok metalicznych kolorów będą 
rządzić nasycone barwy, które nie do 
końca kojarzone są z zimowym okre-
sem. Na powiekach pojawi się odcień 

niebieskiego w towarzystwie żółtego, 
pomarańczowego lub zielonego.

Królową sezonu jesienno-zimo-
wego okaże się pomadka. Oczywi-
ście czerwień na ustach to ponadcza-
sowy trend looku. Sięgamy zwłaszcza 
po głębokie odcienie czerwieni, czyli 
bordo, wino oraz karmin. W karna-
wale sprawdzą się również metalicz-
nie wykończone usta. Od pewnego 
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czasu w stylizacji przywiązuje się 
uwagę do brwi, które powinny być 
grube, naturalne i nieidealne! W nie-
których przypadkach wizażyści spe-
cjalnie dorysowują włoski w okolicy 
brwi, tak aby utworzyć naturalny 
nieład.

W sezonie zima 2018 warto 
poznać sztukę rozświetlania twarzy. 
Rozświetlenie wybranych partii twa-
rzy pozwala podkreślić to, co w niej 
najpiękniejsze. Mowa w szczególno-
ści o kościach policzkowych, nic tak 
bowiem nie odświeży looku jak deli-
katny róż czy złoty rozświetlacz. Ko-
smetyk ten możemy użyć również na 
powiekę, która natychmiast uzyska 
metaliczność. Smoky eyes to klasyka, 
która nie wyjdzie nigdy z mody. Do 
wykonania idealnego makijażu po-
trzeba wprawy, ale warto ją zdobyć, 
gdyż smoky eyes pasuje niemal do 
każdego kształtu oka. W tym sezonie 
sięgniemy po matową czerń, którą 
warto połączyć z bordo i koniecz-
nie połyskującym złotem. Przy tym 
rodzaju make-upu warto podkreślić 
mocniej brwi. Dopełnieniem do sty-
lizacji będą metaliczne paznokcie, 
oraz zdobienia drobnymi brokatami 
i pyłkami. Błyskotki na rękach będą 
świetnie współgrały z metalicznymi 
elementami makijażu dzięki czemu 
uzyskamy spektakularny efekt!

Kolory dominujące tej zimy, 
ogłoszone przez Instytut Pantone 
to: czerwony, śliwka, różowy (pu-
drowy), brązowy, granatowy, szary, 
zielony (z dodatkiem niebieskiego), 
limonkowy, pomarańczowy oraz 
niebieski. Tymi kolorami należy kie-
rować się w modzie i  make-upie, nie 
zapominając o indywidualnych walo-
rach urody konkretnej osoby.

Zima to czas szarości, czasa-
mi nawet przygnębienia, dlatego 
zwłaszcza wtedy należny otaczać się 
kolorami, wyrazistością i barwnym 

make-upem. Dobry makijaż nie tylko 
eksponuje atuty i maskuje niedosko-
nałości urody, ale też poprawia samo-
ocenę. Malujemy się, by ukryć oznaki 
zmęczenia, by wyglądać świeżo, zmy-
słowo i uwodzicielsko, by nadać twa-
rzy łagodniejszy wyraz lub zwrócić na 
siebie uwagę. Albo po prostu z przy-
zwyczajenia. Z raportu tematycznego 
„Jak Polacy dbają o urodę” wynika, 
że najczęściej używanym kosmety-
kiem kolorowym jest tusz do rzęs 
– zwycięzca w każdej kategorii wie-
kowej. Sięga po niego aż 98%, spo-
śród osób, które się malują. Drugie 
miejsce zajmuje lakier do paznokci. 
Na podium pozostaje podkład – ok. 
86%. Wysokie miejsce w rankingu 
zajmuje także pomadka, której używa 
80%. Najmłodsze Polki malują się, bo 
chcą poczuć się pewniej. Kobiety po 
30. roku życia malują się najczęściej... 
z przyzwyczajenia, 40-latki to kobie-
ty pogodzone z kompleksami, które 
spędzały im sen z powiek w młod-
szych latach, malują się tylko po to, 
by być bardziej wyraźne i eleganckie. 
50+ to pokolenie, które zaczęło się 
malować najpóźniej. Prawie połowa 
badanych, po raz pierwszy odważyła 
się pomalować dopiero po uzyskaniu 
pełnoletniości.

Na forum światowym jeśli cho-
dzi o podejście do urody wypadamy 
dobrze. Pod tym względem prym 
wiodą Włoszki i Francuzki, które aby 
zadbać o siebie potrzebują 5 godzin 
w tygodniu. Polki poświęcają na ten 
cel 4,8 godziny tygodniowo. Najważ-
niejsze w tym wszystkim by dbać 
o siebie dla siebie!

Metaliczne 
odcienie znajdą 
swoje miejsce 
zarówno 
w trendach 
modowych, 
jak i urodowych.
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