FACE DESIGN collection

‘Yeni BABOR FACE DESIGN COLLECTION
ile herkes çok daha güzel !’
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Yeni BABOR
FACE DESIGN COLLECTION
BABOR’ dan her kadının doğal güzelliğine dikkat çeken tamamen farklı bir
konsept - FACE DESIGN COLLECTION. Uluslararası makyaj sanatçısı Peter
Schmidinger işbirliği ve katkıları ile BABOR’ dan olağanüstü bir makyaj
serisi. Bu özel koleksiyon iki bileşenden yaratıldı. Peter Schmidinger’ in
özellikle evde kolay kullanım için geliştirdiği Yenilikçi Uygulama Tekniği
ve yalnızca güzelliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda cildi besleyip özen
gösteren Devrimsel Makyaj Koleksiyonu.
Geliştirilmiş aktif madde Lifting kompleks ile tamamen doğal içeriklerden
üretilen yeni FACE DESIGN COLLECTION, profesyonel Babor uzmanlarının
uzun yıllara dayanan deneyimleri ile herkes için geliştirdi. Evinizde de uygulayarak gün içinde ve gün sonunda BABOR ile çok daha güzel görünmeye
devam edin.
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BAB OR
F AC E DE SI GN C O N C E PT
Öncelikle Şekil – Ardından Renk
Makyaj sanatçısı Peter Schmidinger mesleki kariyeri boyunca binlerce güzel
kadın ve top modelle fotoğraf çekimleri ve sahne show‘ larında birlikte çalıştı.
Yarattığı üç kolay adımı kullanarak dengeli bir makyaj uygulamak için altın bir
kural geliştirdi.
En önemli kural; şekil – ardından renk! Başlangıçta yüzün şekline bağlı
olarak güçlü ve yumuşak kontürler yapılır. Yeni BABOR FACE DESIGN
CONCEPT’te mükemmel makyaj için üç adım takip edilir.
• 1. Adım = Aydınlatma
• 2. Adım = Renklendirme
• 3. Adım = Kaşlar
Bu kitapçıkta bu prensipleri nasıl kolayca uygulayacağınızı öğreneceksiniz.
Hedef, renklerin yalnızca küçük bir miktarını kullanarak gün boyunca bakımlı
kalmak.
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FACE DESIGN CONCEPT bu ana prensiplerin üzerine kurulmuştur.
Birincisi şekil ve ardından renk! Her makyaj uygulaması yüzün
şeklini tanıyarak başlar. Yüzde gözle görülür biçimde dengeli ve
pürüzsüz bir görünüm sağlamak için öncelikle yüzün şeklini saptamak zorundasınız. Yüzle ilgili bağlamları takip ederek uygulayın:
• Uzunluk
• Genişlik
• Özellikler: gözler, kaşlar, yanaklar, ağız
Aslında dört farklı yüz şekli vardır ve iki kategoriye bölünebilir:
Oval: Yumuşak şekilli yüzler.
Yuvarlak: Yumuşak şekilli yüzler.
Üçgen şeklinde: Sert şekilli yüzler.
Kare şeklinde: Sert şekilli yüzler.
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1. Oval Yüz
Oval yüzün makyajda çok daha
fazla kontüre ihtiyacı vardır.
1. Adım: Aydınlatma
Yüzün yapısına göre ışık gözlerin altına
üçgen şeklinde ve ağzın çevresine ana
hatlarını belirtecek şekilde verilir. PERFECT
SKIN ILLUMINATOR kullanılıyor ise gözlerin
iç köşesinden dışarıya doğru ve ağzın etrafı
vurgulanır. Fondöten – Örneğin DELUXE
FOUNDATION- pudra ile sabitlenebilir. Fakat
pudra aydınlatma yapılan kısma uygulanmaz.
Daha fazlası için 20. sayfaya bakınız.

2. Adım: Renklendirme
Oval yüzün özellikleri :
• En geniş bölge: elmacık kemikleri
• Alın ve çenedeki dış kontür dar
• Üç dengeli kısım
1. bölüm: saç ayrım çizgisinden kaşlara kadar
2. bölüm: kaşlardan burnun ucuna kadar
3. bölüm: burnun ucundan çeneye kadar
Farklılıklar :
Yüz şeklinde gözler, kaşlar, burun ve ağız uyumlu bir
şekilde biraraya gelir.		

6

Renklendirme elmacık kemiklerinin altına,
kulaklardan gözbebeklerinin orta çizgisine kadar
uygulanır. Renklendirme yüzün dışından merkeze
doğru uygulanır. Yüze çok kontür vermek elmacık
kemiklerini ortaya çıkarır. Renklendirme alın
bölgesinde kaşlardan saç ayrım çizgisine eğimle
uygulanır.

3. Adım: Kaşlar
İyi biçimlendirilmiş kaşın üçte ikilik kısmı yukarıya
doğru meyilli ve son kısmı da aşağıya doğru
meyillidir. Doğru kaş stilleri için profesyonel
tavsiyeleri ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

2. Yuvarlak Yüz
Yuvarlak yüzün daha güçlü
kontürler ile biçimlendirilmeye
ihtiyacı vardır.
1. Adım: Aydınlatma
PERFECT SKIN ILLUMINATOR kullanılıyor ise –
özellikle yüzün yumuşak bölgelerinde kullanılmak
üzere tasarlanmışsa – gözlerin altına ve ağzın
etrafına bir üçgen çizilir, ancak yüzde burunla
dudak arasındaki kıvrım bölgesinden daha uzun
olmamalıdır. Fondöten uygulama çeşitlerini
ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

2. Adım: Renklendirme

Yuvarlak yüzün nitelikleri:
• En geniş bölge: yüzün genişliği bazen yüksektir.
• Dış kontürlerde kenarlar ve açılar yoktur.
• Yüzde üç bölgede de dengelidir.
(alın bölgesi, burun bölgesi, çene bölgesi)
Farklılıklar :
•G
 özler: hafif örtülü gözkapağı ile basık görünür.
•B
 urun: biraz geniş ve yatay görünür.
•A
 ğız: dolu görünür ama açık kontürlere sahip değildir.

Yeni BABOR FACE DESIGN COLLECTION
ile renklendirme iki gölge ile gelir; yanak
bölgesindeki kontür için koyu gölge, alın
bölgesine gölge eklemek için açık bölgedir.
Elmacık kemiklerinin altına, kulaklardan göz
bebeklerinin ortasına doğru renklendirme
uygulanır. Bu uygulama elmacık kemiklerinin
dışına daha fazla kontür vermeyi sağlar.

3. Adım: Kaşlar
Gözün kenarına dışardan içine doğru hayali
düşey bir çizgi çizilir; çizgi için kaşın en üst
noktasına dokunulur. Doğru kaş stilleri için
profesyonel tavsiyeleri 22. sayfada bulabilirsiniz.
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3. Üçgen Şeklinde Yüz
Üçgen şeklindeki yüzün
yumuşak şekillere ihtiyacı
vardır.
1. Adım: Aydınlatma
PERFECT SKIN ILLUMINATOR gözün etrafındaki
bölgede yumuşak bakım yaparken gözü
rahatlatır ve aydınlatır. Gözün iç köşesinden
sonuna doğru aydınlık bir hilal çizin ve ağzın
üzerini kapatın. Toz fondöten ile yapıldığında –
örneğin AGE CONCEAL FOUNDATION - aydınlık
bölgeye uygulamayın. Profesyonel fondöten
uygulamaları 20. sayfada.

2. Adım: Renklendirme
Üçgen şeklindeki yüzün nitelikleri:
• En geniş bölge: Alın
• Çenenin dış kontürleri dardır.
Farklılıklar :
•G
 özler: birbirine yakındır, göz boşluğunun derinine
uzanmış görünürler.
• Kaşlar: yatık şekilde uzamaktadır.
• Burun çeşidi: uzun veya geniş görünür.
• Ağız: üst dudak ince görünür.
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Renklendirme elmacık kemiğine kulaklardan
gözbebeğinin ortasına kadar uygulanır.
Renklendirme yüzün dışından merkezine kadar
uygulanır. Saç ayrım çizgisinin köşelerine
gölgelendirme yapılır.

3. Adım: Kaşlar
Kaşın üçte ikisi yukarıya eğimli ve üçte biri
aşağıya eğimlidir. Göze çok açık ve kaldırılmış
bir görünüm verir. Doğru kaş stilleri için
profesyonel ipuçlarını 22. sayfada bulabilirsiniz.

4. Kare Şeklinde Yüz
Kontürler yumuşak
şekillendirildiğinde kare şeklindeki
yüz daha güzel görünecektir.
1. Adım: Aydınlatma
PERFECT SKIN ILLUMINATOR ağız çevresine
uygulanır, gözün iç köşesinden sonuna kadar
hilal şeklinde aydınlatma yapılır. Bu güçlü kontür
bölgeleri çeker, emer ve yumuşatır. Birinci
uygulama fondötenden sonra aydınlatma ve son
olarak sabitleme için pudralama yapılır. Aydınlatma
bölgelerine pudra uygulanmaz.

2. Adım: Renklendirme
Kare şeklinde yüzün nitelikleri:
• Geniş bölge: alın ve çene
• Dış kontür yüz boyunca
• Yüz üç bölgede de dengelidir
(alın bölgesi, burun bölgesi, çene bölgesi)
1. kısım: saç ayrım çizgisinden kaşlara kadar
2. kısım: kaşlardan burnun ucuna kadar
3. kısım: burnun ucundan çeneye kadar
Farklılıklar:
• Gözler: büyük görünür
• Burun: mükemmeldir ama yüzün güçlü dış
kontürlerinden geniş görünür.
• Ağız: dolgundur ve kontürlere sahiptir.

Kusursuz, dengeli, güzel bir görünüm için elmacık
kemiklerine, kulaklardan gözbebeklerinin ortasına
kadar renklendirme uygulanır. Renklendirme
dışarıdan yüzün merkezine doğru uygulanır. Saç
ayrım çizgisi boyunca alnın köşelerinden fırça ile
gölgelendirme yapılır.

3. Adım: Kaşlar
İyi şekillendirilmiş kaşın üçte ikisi yukarıya eğimli
ve üçte biri aşağıya eğimli olacaktır. Göze açık
ve kaldırılmış bir görünüm verir. Kaşlar, kaşın en
yüksek noktasından kaşın sonuna kadar ardışık
çizgiler ile doldurulur. Doğru kaş stilleri için
profesyonel ipuçlarını 22. sayfada bulabilirsiniz.
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Fondöten
& Pudra
1. DELUXE
FOUNDATION
Kremsi dokusu ve lifting etkisi
ile zengin bir yapıya sahiptir.
Küçük kusurları gizler. Ciltte
‘doğru renk’ pigmentlerinin
birleşmesi ile kalıcılığı garantilidir.
Hyaluronan ve buğday proteinleri
nemi sağlar. Lifting kompleks
sayesinde cildi korur ve yeniler.

2. AGE CONCEAL
FOUNDATION
Yaşlanma karşıtı likit fondöten
balkabağı ve A vitamini ile hücreleri
yeniler. Yayılan pigmentleri ile gözle
görünür bir şekilde kusurları gizler
ve doğal bir UV-A koruması sağlar.
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3. MATTIFYING
FOUNDATION
Açık toz halindeki kremsi dokusu ile tüm gün boyunca ciltte
kalır. ‘Doğru renk’ pigmentleri ile kaplı olduğundan kalıcı
renk verir. Yağ karışımı içerisinde zeytinyağı da yer alır.
Lifting kompleks sayesinde cildi korur ve yeniler.

2

4. MINERAL POWDER
FOUNDATION
Pudra gibi serbestçe yayılır ve incedir, ancak temelinde
gizleme özelliğine sahip bir fondötendir. %99 minerallerden
meydana geldiğinden hafif bir pırıltı verir. Berrak ve doğal
bir görünüm sağlar. Yağ, parfüm veya yapay renklendirici
içermez. Yumuşak bir cilt için ‘kabuki-fırça’ ile dairesel
hareketler uygulanır.

1

3

5. PERFECT FINISH
FOUNDATION
İpeksi fondöten ve pudrayı bir üründe içerir. Sünger
ile uygulanır. Küçük kusurları tamamen kapatır. Daha
kalın kaplanabilmesi için nemli uygulanır. Makyaj
fırçasıyla uygulandığında pudra etkisi gösterir ve makyajı
matlaştırırken aynı zamanda sabitler.
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1. PERFECT SKIN
ILLUMINATOR
Şık metal kutusunda pratik uygulama fırçası içeren
aydınlatıcı. Küçük kusurları mükemmel bir biçimde uzun
süre kalıcı olacak şekilde kapatır. Mimetik pigmentleri
sayesinde yüzünüzdeki çizgiler her ne kadar hareket
ederse etsin etkisini kaybetmez. İçeriğinde yer alan
Lifting kompleks sayesinde korur ve yeniler.

2. SUPER SOFT
DUO BLUSH
Dolgu etkili iki renkli pudra. Bu iki renk ile etkin
bir şekilde aydınlatabilir ve gölgelendirme
yapabilirsiniz. Farklı boyutlardaki pudra
tanecikleri ile kırışıklıkları doldurarak yüze
pürüzsüz bir görünüm verir. Lifting komplex
sayesinde cildi korur ve yeniler. Metilbenzen ya
da formaldehit içermez.

3. Maxi Definition
Eye Brow Pencil
Kolay uygulanabilen, bulaşmayan, leke
bırakmayan kaş kalemi. Kalemin son
kısmında pratik fırçası mevcuttur.
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Face Design
Concept
13

1

1. ADVANCED
EYE SHADOW BASE
Yumuşak kremsi bir yapı ve pudralı dokuya
sahip göz kapağı fondöteni. Küçük
kan damarlarını ve kızarıklıkları kapatır,
gözkapağındaki kırışıklıklarda birikime engel
olarak farın kalıcılığını arttırır.

2. SUPER SOFT
EYE SHADOW
Bitki yağları, balmumu ve buğday
nişastası özlü ipeksi far. Geniş kapsamlı
ve kalıcıdır. Gözlere ışıltı verir. Lifting
komplex ile cilde bakım yapıp yenilerken
çevresel faktörlerden de koruma sağlar.
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3. MAXI DEFINITION
EYE CONTOUR PENCIL
Mükemmel renk dağılımı ile suya dayanıklı
ve kalıcı göz kalemi. Seramid III ve inci
proteinleri ile cildi yenilenmeye yardımcı olur
ve nem sağlar. Pratik küçük süngeri ile birlikte
sunulmaktadır.

6
3
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4. MAXI DEFINITION
EYE LINER
Şık metal kutusunda kırışıklıklar ve hassas çizgileri
kapatmak için yenilenmiş uçlu özel göz kalemi.
Sipariş üzerine tekrar doldurulabilir sistemi ile
yeniden doldurulabilir. Siyah rengi mevcuttur.

5. LONG LASH
MASCARA
4

Eye
Make-up

Yenilenmiş kavisli hassas fırçasıyla tek harekette
kirpikleri uzatır ve şekil verir. Yenilenmiş yapısı
ile uzun süre kalıcılığını muhafaza eder. Pantenol
(provitamin B5) sayesinde nemlendirme sağlar.

6. FAKE LASH EFFECT
MASCARA
Hacimli fırçasıyla kirpikleri ayırır, kalınlaştırır ve
şekillendirir. Özel polimer yapısı ile kirpiklere
gözle görünür bir hacim verir. Yenilenmiş yapısıyla
kirpiklerde birikmeyi önleyerek uzun süre kalıcı
etkiyi garanti eder. Pantenol (provitamin B5)
sayesinde nemlendirme sağlar.
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7. MAXI VOLUME
MASCARA
Yenilenmiş esnek yapısı kirpiklerde çok daha fazla
hacim sağlar ve mükemmel kirpik görünümünü
garantiler. Güzelliğiniz için Babor ile etkileyici
gözlere sahip olun.

15

3

4

1

2

16

Lip
Make-up

1. ADVANCED LIP BASE
Kremsi gençleştirici dokusu ile özel olarak geliştirilmiş dudak bazıdır.
Hyaluronan mikro küreler dudağa daha fazla hacim ve nem verir. Çizgileri
düzgünleştirir ve dudaklarda çok daha fazla pürüzsüzlük yaratır. Ruj
ve dudak parlatıcısı farkına varılacak derecede uzun süre bozulmadan
dudakta kalır.

2. MAXI DEFINITION LIP LINER
Uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı ruj. Mükemmel renk seçimi ve
formülasyonu ile Camauba ve Candelilla balmumu içerir, vitamin-E
dudaklara nem sağlar. Rujun dudak kontürü içerisinde kalmasını sağlar.
Pratik dudak fırçası ile kolay aplikasyon sağlar.

3. ULTRA PERFORMANCE
LIP COLOUR
Gözle görünür kaldırma kuvveti etkisi ile devrimsel yepyeni bir formül.
Yüzeyde yapışmayan ince bir tabaka yaratır. Yüksek parlaklık, uzun süre
kalıcılık ve doğru renkler içerir. Lifting kompleksi dudakların hassas yapısını
çevresel faktörlerden korurken aynı zamanda yenilenmesini de sağlar.

4. ULTRA SHINE LIP GLOSS
Gözle görünür lifting etkisi ile ışıltılı dudak parlatıcısı. Dudakların
yüzeyinde yapışmayan, pürüzsüz ve yüksek elastikiyete sahip bir tabaka
oluşturur. Kaldırma kompleksi dudakların hassas yapısını çevresel
faktörlerden korur ve aynı zamanda dudakların yenilenmesini sağlar.
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ULTRA
PERFORMANCE
NAIL COLOUR
Yüksek teknolojik formülü ile hızlı
kuruma, uzun süre kalıcılık ve
yüksek parlaklığa sahip tırnak
cilası. Metilbenzen ve formaldehit
içermez.

Nail
Mak
ADVANCED
NAIL WHITE
İnce bir Fransız manikürü ile
çok daha beyaz ve parlak
tırnaklar için gözle görünür
farklılık yaratan tırnak cilası.
Metilbenzen ve formaldehit
içermez.
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CUTICLE
REMOVER
Ölü derileri kaldırmak için özel yumuşak
jel. Tırnağın etrafındaki ölü derilere
uygulanarak gül ağacından yapılmış
aparatı ile nazik bir biçimde tırnakların
geriye itilmesi ile uygulanır.

SMART ALL IN ONE
POLISH

e-up

İçeriğinde yer alan mineraller ile
multifonksiyonel bir parlaklık sağlar.
Mükemmel bir baz ya da bitirme katı
olarak tırnağı kaplar, güçlendirir, parlak
renkleri ile canlandırır. Metilbenzen ya da
formaldehit içermez.

NAIL
TREATMENT OIL
Tırnaklar ve tırnakları çevreleyen ölü
deri için zengin bir iyileştirme yağıdır.
Tırnakları çevreleyen ölü derinin
parçalanmasını önler. Düzenli kulanım
ile tırnakları daha fazla uzatır ve güçlü
olmasını sağlar. Tırnak kırılmalarını
önler. Zengin içeriğinin içinde badem,
avokado, zeytin, kayısı ve shambrilla
yağları, vitamin-E ve ek olarak bisabol
ve kanola yağı içerir.
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Peter Schmidinger‘den
makyajda püf noktaları
1:Fondöteni tam anlamıyla 			
nasıl uygularım?
BABOR FACE DESIGN COLLECTION’ın üç adımını uygulamadan önce
fondöten ince bir katman halinde cilde yayılır. Bu aplikasyon cildin rengini
değiştirir, kusurları gizler ve kusursuz bir cilt tonu sağlar.
Fondöten doğal cilt tonunuzla eşleşmelidir, bir diğer anlamıyla cildinizin
doğal rengine mutlaka uyum sağlamalıdır. Yeni BABOR FACE DESIGN
COLLECTION’ daki fondötenler ve pudralar kodlarına paralel olarak birbiri
ile uyum içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin fondöten 01 ile pudra 01
mükemmel bir şekilde eşleşmektedir.
Fondöten daima yüzün merkezinden dışına doğru parmak uçları ile ince bir
tabaka halinde uygulanır. Bu şekilde saç çizgisinde veya boyun kenarında
herhangi bir renk ayrımı oluşmaz. Fondöten uygulandığında yüz kesinlikle
ovalanmaz, ovma ciltte sıcaklık yaratır ve makyajın kalıcı olmamasına neden
olur.
Fondöten uygulamaya alından başlanır ve 5 nokta birbirini takip eder.
1. Alın 2. Burun 3. Sol yanak 4. Sağ yanak 5. Çene. Fondöten, kızarıklığa ve
lekeli bölgelere dikkat edilerek ve daima küçük kılların yönünde çalışılarak
yukarıdan aşağıya doğru uygulanır.
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Fondöten uygulanırken güçlü bir kapatma için fırça veya sünger kullanılır.

2: Pudra ile sabitlendiğinde
makyaj uzun süre kalıcılığını
muhafaza eder
Pudra ile sabitlendiği takdirde makyaj mümkün
olduğu kadar uzun süre ciltte kalır. Pudra çok hafif
basınçlarla alın, burun, elmacık kemikleri ve çeneye
uygulanabilir. Yüzün merkezinden dışarıya doğru
dairesel hareketlerle çalışılır. Ancak aydınlatma yapılan
bölgelerde pudra kullanmamaya dikkat edin, çünkü
o bölgeler koyulaşacak ve vurgulanmak istenen etki
kaybolacaktır. Hatırlatma: Fondöten nerede ise onu
sabitlemek için pudra da oraya uygulanır.

3: Renklendirmeyi doğru
bir biçimde uygulamak
Yüzde burun ve çene arasındaki kısmına asla
renklendirme uygulanmaz. Yüzü daha yaşlı
göstermeye neden olur. Şakaklara da asla
renklendirme yapılmaz.
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4: Kaşlarımı doğru şekilde nasıl
belirgileştiririm?
Kaşları kuvvetlendirmek için kaşların en yüksek tepe noktasını saptamak
çok önemlidir. Gözün kenarından yukarıya hayali düşey bir çizgi çekilir.
Bu çizgi kaşın en yüksek olması gerektiği noktayı belirler. Kaşın en yüksek olduğu nokta gözbebeklerinin ortasına denk gelen bir çizgi üzerinde
olmamalıdır.
Kaşlar aşağı doğru fırçalanır. Bu sayede kıl ayrım çizgisi çok daha net
görünür. Kaşın çok uzağından takip edilmesi tehlikesi de böylece önlenmiş
olur. Kaşlar küçük ve birbirini izleyen çizgilerle ulaşmış olduğu en yüksek noktaya kadar doldurulur. Nazik bir şekilde kaşın üçüncü kısmında
renk uyumu sağlanır. Son olarak kıllar geriye doğru fırçalanarak kaşlar
vurgulanır. Kaşların keskin olmamasına ve rahatsız edici hatlara sahip
olmamasına dikkat edilir.

5: Daha kalıcı dudak
makyajını nasıl yaparım?
Aşağıdaki kolay uygulamaları adım adım takip ederek...
1. İlk olarak ince bir tabaka halinde ADVANCED LİP BASE
dudaklarınızın üzerine fondöten gibi uygulanır.
2. MAXI DEFINITION LINER ile dudaklarınızın doğal kontürü
dışarıdan merkezine doğru izlenir.
3. Ruj veya dudak parlatıcısı uygulanır.
4.Sonuç: Ruj çok daha uzun süre dudaklarda kalır.
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6: Mükemmel bir göz
makyajı nasıl yapılır ?
Aşağıdaki kolay uygulamaları adım adım takip ederek....
1. İlk olarak ince bir tabaka halinde ADVANCED EYE SHADOW BASE
fondöten gibi gözkapağının üzerine uygulanır. Kirpik diplerinden kaşlara
doğru uygulanır. Kuruması için biraz beklenir.
2. Bütün gözkapağının üzerine yine aynı şekilde kirpiklerden kaşlara doğru
göz farı uygulanır.
3. MAXI DEFINITION EYE LINER kullanılıyor ise kirpiklerin kenarına üst kısmı
boyunca ince bir çizgi halinde uygulanır. Daima dışarıdan içeriye doğru
çalışılır. Gözün dış köşesinde çizginin sonlanmasına izin verilir. Koyu gözlere
beyaz göz kalemi kullandığınızda dikkatli olun. Bu uygulama açık renk
gözlere daha dinç bakması için yapılabilir ama koyu renk gözlerin tamamen
yapmacık görünmesine neden olur.
4. Gözlerin biçimine uygun olarak göz farı uygulanır.
Büyük gözler: Alt kirpik çizgisinden başlanır ve ortada yukarıya doğru
gölgelenir.
Hafif örtülü gözler: Gözün üst bölgesindeki çukurluğa karşı orta kısımda
yukarı doğru gölgelendirme yapılır.
Küçük gözlerde gözlerle kaşların arasında az boşluk varsa: Göz kapağının
hareketli kısmında kırışıklıkların hemen üstünde gölgelendirme yapılır.
5. Son olarak; maskara hafifçe arkaya ve dışa doğru fırça hareketleriyle
uygulanır.
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