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Machiajul pentru ochelari 
este dependent în general 
de felul afecţiunii clientei: 
miopie sau hipermetropie. 
Independent de aceasta 
însă, în zilele noastre 
ochelarii au devenit totodată 
un accesoriu modern, care 
pune în evidenţă o anumită 
personalitate, compensează 
forma feţei şi distrage atenţia 
de la anumite defecte.

Ramele moderne şi tehnicile 
speciale de machiaj îi 
înlesnesc oricărei femei 
din zilele noastre purtarea 
ochelarilor, fără ca aceasta 
să aibă vreun efect asupra 
frumuseţii individuale. 

Machiajul se aplică mai 
pronunţat, deoarece lentilele 
ochelarilor absorb, în general, 
multă culoare. 
Atenţie la forma şi culoarea 
ramelor ochelarilor şi la 
asortarea nuanţelor.
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1. Se aplică cu grijă pe 
pleoape fondul de ten şi 
pudra transparentă în strat 
subţire.

2. Se începe cu conturul 
pleoapei. În cazul de faţă 
am ales un creion contur 
(Kajal Designer) albastru 
închis în nuanţa ramelor 
ochelarilor.

3. Conturul de jos se 
trasează mai puternic 
(lentilele ochelarilor absorb 
culoare). 

4. Pentru ca linia creionului 
să nu fie prea stridentă, 
ştergeţi uşor linia inferioară 
cu un beţişor de vată şi 
aplicaţi pudră.

5. Aplicaţi un fard albastru 
puternic,închis, pe pleoapă 
dinspre exterior spre 
mijloc, apoi întindeţi bine 
cu pensula.

6. În colţul interior al 
ochiului aplicaţi o nuanţă 
luminoasă şi apoi îmbinaţi-
o cu triunghiul exterior 
întunecat, astfel încât să 
apară o trecere lină de la o 
nuanţă la alta.
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7. Pentru ca ochiul să se 
deschidă optic, aplicaţi o 
nuanţă luminoasă (albă), 
irizantă, ca highlighter sub 
sprâncene.

8. Rimelaţi de două ori 
genele sus şi jos, de la 
bază la vârf. Lăsaţi apoi 
rimelul să se usuce bine.

9. Ochi se accentuează 
suplimentar, trasând o 
linie, cu un tuş (eye-liner) 
închis, direct de-a lungul 
genelor superioare. 

10. Pentru ca ochiul să se 
mărească, din punct de 
vedere optic şi să devină 
strălucitor, trasaţi în interi-
orul pleoapei inferioare o 
linie cu un kajal alb. 

11. În final periaţi 
sprâncenele şi modelaţi-le 
în forma dorită.

12. Rezultatul: am obţinut 
un machiaj care se 
asortează cu forma şi 
culoarea ramelor ochela-
rilor şi care accentuează în 
mod pozitiv ochii.
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