TendÃªncias maquilhagem Outono/Inverno
A maquilhagem &eacute; um bem que quase nenhuma mulher despensa, pois &eacute; atrav&eacute;s dela que muitas mulheres conseguem
transmitir o seu lado feminino e a sua sensualidade. Com a chegada da nova esta&ccedil;&atilde;o, a maquilhagem tamb&eacute;m veio repleta de
surpresas. Nesta esta&ccedil;&atilde;o opte por uma maquilhagens estilo anos 60, maquilhagens minimalistas e maquilhagens que realcem os seus
olhos e a boca transformando-os no ponto de foco principal do seu rosto. Se quer ter um look minimalista dever&aacute; fazer uma maquilhagem que
transmita a perfei&ccedil;&atilde;o e a beleza natural do seu rosto. Por&eacute;m para fazer esta maquilhagem deve eliminar totalmente as
imperfei&ccedil;&otilde;es da sua face para que esta tenha o efeito desejado. Para efetuar este tipo de maquilhagem deve dar prefer&ecirc;ncia a
tons neutros que possam transmitam a naturalidade da sua pele. Poder&aacute; tornar os seus olhos no ponto de foco principal do seu rosto, para
isso deve optar por tonalidades acastanhadas, metalizadas, verdes, dourados, prateados, cobres, tons de caramelo e canela visto serem as cores
tend&ecirc;ncia Os tra&ccedil;os sobre os olhos tamb&eacute;m v&atilde;o estar em destaque nesta esta&ccedil;&atilde;o, poder&aacute; fazer
desde tra&ccedil;os finos a tra&ccedil;os mais grossos tendo em conta o look que pretende criar. Neste Outono - Inverno o ponto alto das
tend&ecirc;ncias da maquilhagem &eacute; o batom vermelho, este ser&aacute; o elemento que nunca pode faltar na mala de uma mulher.
Por&eacute;m para al&eacute;m dos tons avermelhados outras das cores em voga esta esta&ccedil;&atilde;o s&atilde;o os tons de beringela e corais.
Quanto a maquilhagem do seu rosto se optar por real&ccedil;ar os olhos ou a boca em tons escuros, deve faze-la de forma suave utilizando tons
neutros, dando apenas um leve realce &agrave;s ma&ccedil;&atilde;s do rosto. &Eacute; importante que a maquilhagem da face seja feita em tons
mais naturais para que possa dar ao seu rosto apenas um ponto de foco principal, de forma a n&atilde;o transmitir um aspeto exagerado e
descuidado. Neste Outono - Inverno transmita sensualidade, beleza e naturalidade atrav&eacute;s da maquilhagem. Torne-se uma mulher poderosa
e sedutora.

Sobre o Autor
Escola Est&eacute;tica aborda mat&eacute;rias como, conselhos de beleza e est&eacute;tica, sugest&otilde;es de livros, informa&ccedil;&atilde;o
acerca de cursos e forma&ccedil;&otilde;es, an&aacute;lises a produtos, dicas de sa&uacute;de e bem-estar, entre outros.

Source: http://www.artigopt.com

