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Magdalena Sikorska – zajmuje się modą i wizażem, prowadzi program o modzie w telewizji internetowej
oraz popularny kanał poświęcony wizażowi na Youtube.com. W rozmowie z nami radzi jak zrobić
wystrzałowy sylwestrowy makijaż.
Łukasz Grzesiczak: Strój na sylwestra wybrany. Przed nami ostatnie przygotowania. O czym należy
pamiętać robiąc makijaż sylwestrowy?
Magdalena Sikorska: Po pierwsze trzeba zadbać o to, by był trwały i utrzymał się na twarzy, nawet jeśli zabawa
potrwa do rana. Jeśli wykonamy go w pośpiechy, o północy może być już naruszony. Podczas składania życzeń
będzie wiele całowania i uścisków, warto mieć przy sobie puder i szminkę, które przydadzą się do drobnych
poprawek
Czyli pośpiech nie jest wskazany. Kiedy zacząć myśleć o makijażu?
Najlepiej pomyśleć o tym już podczas wyboru sylwestrowej kreacji i fryzury, warto zaplanować jaki makijaż będzie z
nimi współgrał. Jeżeli zwykle się nie malujemy, a na tę noc zaplanowałyśmy coś wyjątkowego warto zrobić próbę w
domu. Podczas pośpiesznych przygotowań może się okazać, że wykonanie idealnej kreski nie jest takie proste jak
myślałyśmy.
Gdzie szukać inspiracji na makijaż?
Projektanci, wizażyści i styliści oferują nam mnóstwo kreacji, którymi można się zainspirować. Wystarczy przeglądać
internet czy prasę, by znaleźć mnóstwo gotowych makijaży. Oczywiście nie trzeba kopiować wszystkich elementów,
można zainspirować się kolorem szminki czy cienia do powiek. Tak naprawdę wszystko zależy od charakteru
imprezy na jaką się wybieramy. Teraz bardzo modne stały się imprezy tematyczne. Jeśli np. chcemy wykreować się
na gwiazdę starego kina wystarczy przejrzeć stare fotografie Audrey Hepburn czy Marleny Dietrich.
Co Ty poleciłabyś na imprezę w domu wśród znajomych, a co na sylwestrowy bal?
Wszystko zależy od charakteru imprezy czy balu. Jeśli spędzamy sylwestra w domu to właściwie nie obowiązują nas
żadne sztywne zasady. Możemy wykonać taki makijaż, na jaki tylko mamy ochotę. Brokat, sztuczne rzęsy, cyrkonie
są jak najbardziej dozwolone. Jeśli chodzi o bal - tu już warto zwrócić uwagę na to, czy obowiązuje tak zwany „dress
code”. Jeśli są wymagane np. długie suknie to i makijaż powinien być raczej elegancki i szykowny. W tym wypadku
świetnie sprawdzą się np usta w kolorze czerwonego wina bądź klasyczne smoky eyes.
Jaki makijaż tej nocy będzie najmodniejszy?
W tym sezonie bardzo modne są odcienie ciemnego ﬁoletu i szarości. Fajnych akcentem są też kolorowe tusze do
rzęs. Nadal trendy pozostają sztuczne rzęsy i długie wyraziste czarne kreski. Cera powinna być nieskazitelna,
porcelanowa. Moda na sztuczną opaleniznę już dawno przeminęła! Mile widziana jest mocno rozświetlona cera,
szczególnie w okolicach kości policzkowych. Największe domy mody wciąż lansują zdecydowane kolory na ustach
od mocnej czerwieni, po fuksje i bordo.
A Ty jaki przygotujesz makijaż na tę noc?

Ponieważ moja sukienka ma dosyć ciekawy krój, makijaż będzie bardzo klasyczny. Oczy mocno podkreślone czernią
a na ustach pomidorowa czerwień.
Kilka najważniejszych rad jak sprawić, by makijaż się udał i był perfekcyjny?
Używajmy sprawdzonych produktów, takich których jakości jesteśmy pewne. Nie warto testować żadnych nowości
na 5 minut przed wielkim wyjściem. Starajmy się wykonywać go starannie i bez pośpiechu. Jeśli nie jesteśmy jeszcze
wprawione w sztuce makijażu warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty lub poćwiczyć na sobie kilka dni przed
sylwestrem.
Można poprosić o pomoc?
Jasne, jeśli tylko nasza przyjaciółka, siostra czy mama ma większą wprawę to skorzystajmy z jej pomocy.

Rozmawiał Łukasz Grzesiczak
Propozycje makijaży znajdziesz na: http://www.youtube.com/user/florenceBeauty

W pełni zgadzam się z Panią Magdą, polecam trwałe kosmetyki do makijażu:
- podkład INFAILLIBLE 16H marki L'OREAL PARIS lub
- podkład SUPER STAY 24H marki MAYBELLINE
- pomadkę LIPFINITY marki MAX FACTOR lub
- pomadkę WET LIPS marki JOKO
- maskarę do rzęs VOLUME MILLION LASHES marki L'OREAL lub
- maskarę VOLUME DIVA marki ASTOR
Wszystkie te produkty sprawią, że będziesz się czuła komfortowo w tą jedyną noc.
Na indywidualne konsultacje zapraszam do Drogerii "ALICJA" w Skoczowie - Rynek
12.

Agnieszka Wojciech, Drogeria „Alicja”

