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Miután felvittem a Cream to Powder Foundation alapozót, a Kabuki ecsetet használom, hogy elegyengessem az alapozót
a korrektorral. Körkörös mozdulatokkal teszem, hogy az arcom minden részére egyenletesen kerüljön. Ezután használom
a Light/Medium Delicate Finishing alapozót (386). Ezzel a lépéssel egy fedő, simító hatást érhetek el, melynek eredménye
csodálatos. Egyszerűen nem tudok e nélkül létezni!
Használjuk a Dark Delicate Finishing púdert (387) az arccsont, a halánték és a homlok környékére, amivel meleg hatást
érhetünk el! Először belenyomom a nagy ecsetet az alapozóba, majd lerázom a maradékot. Ezután körkörös mozdulatokkal
elsimítom, kezdve az arccsonton, majd az arcon oldalt a halántéknál és végül a homlokon. Majd a Kabuki ecsettel elsimítom,
ahol esetleg még szükséges. Nagyon szeretem, ahogy ragyog tőle az arcom, és hogy napbarnított hatást kölcsönöz a
bőrömnek.
A szemhéjamat az egyik kedvenc szemhéjecsetemmel húzom ki. Először egy picit bevizezem, majd lerázom a maradék
vizet, ezután kiválasztom azt a szemhéjfesték-színt , amelyet használni szeretnék. Ezután követem a szem vonalát a
szempillákig. Néha megvastagítom egy kicsit, de az is előfordul, hogy sokkal vastagabbra hagyom. Ha egy kicsit nedves a
szemfesték, akkor fényesebb lesz tőle a felület, és jobban kiemeli a szemeket. Könnyű felvinni, és hosszú ideig megmarad
a szememhéjamon.
Mikor a szám körvonalát rajzolom, nagyon szeretek „új mosolyt” készíteni magamnak. A felső résszel kezdem, V formát
készítek, ezután jönnek a felső szájszélek: itt fordított V-formákat rajzolok. Az alsó ajkamon középen kezdem, majd haladok
a szájszél felé. Teljesen megváltoznak az ajkaim! Teltebbnek tűnnek, és ez okot ad arra, hogy jókedvűen mosolyogjak.
Szeretem keverni a rúzsokat! Kedvenc kombinációm a Bronz (404) és a Guava (407). Néha hozzáadok egy kis Watermelont
is (406). Nagyon hasznos a szájecset, melynek segítségével bármelyik színt kombinálhatom a többivel. Attól függően, hogy
aznap mit viselek, bármikor átszínezhetem a már meglévő alapszínt. Hogy az extra ragyogást elérhessük, használjuk a
Luscious Lip Colours szájfényeket! Úgy gondolom, a lehetőségek végtelenek. Próbáljatok ki minél több új színkombinációt!
Mosolyogjatok és legyetek tündöklőek!
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