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Miközben a kozmetikus és 
sminkmester Krisztina 
sminkel, arról is mesél, 

hogy milyen kérésekkel szok-
tak hozzá fordulni. A vendé-
gek adottságai mellett ugyanis 
az igényeket is figyelembe kell 
venni, és ezek összehangolása a 
sminkes dolga. Van néhány ext-
rém kívánság is, de az a legjel-
lemzőbb, hogy egyszerű smin-
ket kérnek a menyasszonyok, 
sőt sokan úgy érkeznek, hogy 
párjuk kifejezetten azt kérte, ne 
legyen sok a vakolat.

Krisztinának határozott véle-
ménye van arról, hogy mi szá-
mít vakolatnak. „Számomra a 
vakolat az, ami nem veszi figye-
lembe az egyéniséged, az arc-
formád, a szemformád. Az a va-
kolat, ami nem vesz figyelem-
be téged. Szerintem egy smink 
nem más, mint egy jól illesz-
kedő festmény az arcon. Mű-
vészet, ami elfedi hibáid, de ki-
emeli a szépséged. A sminked-
nek téged kell ábrázolnia azon 
a bizonyos fehér ruhás napon, 
csak úgy lehetsz boldog, ha ar-
codra azt a festményt festik, 
amit te megálmodtál. Szerin-
tem ez a különbség a vakolat és 
a festmény között. Te vagy a vá-
szon azon a napon, és az, hogy 
milyen lesz a festményed, kicsit 
rajtad, picit meg rajtam is mú-
lik” – fejti ki a munkáját imádó 
sminkesünk.

De mivel ezeket látni kell, 
nézzünk meg párat ezekből a 
portrékból!

A kis füstös 

A mindig mosolygós, szí vecs-
kés arcú Ágnessel kezdtük a 

munkát, akit olvasóink már 
több képen és többféle smink-
kel láthattak. Most lecsukta 
a szemét, és amikor kinyitot-
ta, már menyasszony volt. Ág-
nesnek szív alakú arca van, kis 
szemekkel, így Krisztina kicsit 
cicásabb, füstösebb, enyhén li-
lás szemhéjakat varázsolt ne-
ki, és ezt az arcához legjobban 
illeszkedő lilás rúzzsal egészí-
tette ki. Tiszta a bőre, így az ala-
pozás sem okozott különösebb 
nehézséget, egyszerű hamvas, 
mégis kicsit merészebb festé-

ket kapott. A természetes hatá-
sú műszempilla pedig nemcsak 
kiemeli a tekintetet, de bájossá 
is varázsolja.

Télies melegség

Mivel vannak, akik nem 
nyári esküvőt szeretnének, 

Szandra sminkje a téli eskü-
vők hangulatát idézi. „Szandrát 
könnyű sminkelni, nem volt ne-
héz dolgom. Kicsit füstöltem fe-
ketével, mostam egy halvány li-
lával, és szemtőben feldobtam 
egy kis csillogóssal. Az ő álmá-
ban bordó rúzs szerepelt, ehhez 
hozta a meleg, puffos ruhával a 
téli esküvők hangulatát” – ma-
gyarázza a kozmetikus. Krisz-
tina ebben az esetben is kihasz-
nálta a tiszta bőr adottságait, a 
szemhéjakat soros szempillá-
val hangsúlyozta ki.

A föld színei és az ősz

Évike hosszúkás arcával és 
szép kerek szemeivel, világos 
bőrével az ősz színeiben tündö-
köl. „Egy halvány barna árnyé-
kolást tettem a szemeire, egy 
kis pasztellkrémszínű alappal. 
Személy szerint a piros rúzst ja-
vasoltam volna, de ő túl erősnek 
találta, ezért egy krém-rózsa-
szín rúzst kevertem ki neki, ami 
előtérbe helyezte szép szeme-
it. Így boldogan, mosolyogva ké-
szültek a képek az ő álmáról is.”

A bevállalós

„A bevállalós menyasszo-
nyoknál is érdemes észben tar-
tani, hogy menyasszonyok” – fi-
gyelmeztetett a szakértő. Tehát 

az erős színekkel úgy kell ját-
szani, hogy finom legyen a vég-
eredmény. Ennek érdekében 
Bea esetében a füstösebb sze-
meket összemosta a bordós li-
lával, és a szemmezőbe belevitt 
egy kis fényt. Így bár a végered-
mény kicsit extrémebb, főleg a 
pirossal és rózsaszínnel átmo-
sott ajkak miatt, még mindig 
nem közelíti meg a vakolatot.

Letisztult egyszerűség

„Tímea egy kis tünemény, le-
tisztult szépség, így igyekez-
tem ezt visszahozni a smink-
jében” – magyarázza a smin-
kes. Tímea kis, mélyen ülő sze-
meit a szakember egy sötétebb 
alappal emelte ki, majd egy hal-
ványlila szemfestékkel óvato-
san elmosta. A szolid alapozás 
és szemfesték mellé egy szolid 
rúzst kevert, így az összkép is 
egyszerű lett.

Egyszerű rózsaszín, 
de beleég a retinádba

Zsuzsinak gyönyörű cicás 
szemei vannak, amit egy kis 
rózsaszínes alappal emelt ki 
a sminkmester, majd egy eny-
he barna szempúderrel árnyé-
kolta. „Zsuzsi jól tudta, mi il-
lik az arcához, ránézett ki-

csit erősebb színű vöröses ha-
jamra, és azt kérdezte: nem le-
hetne-e feldobni sminkjét egy 
olyan színű rúzzsal.” Így Krisz-
tina mosolyogva felemelte a 
rúzspalettát, és kikevert egy 
lilás-pirosas árnyalatot. Zsu-
zsi arcbőre is tiszta, így az ala-
pozás gyorsan ment. Őzikete-
kintetét műszempillával emel-
te ki Krisztina. Miután a meny-

asszonyi sminkben pompáz-
va minden modellünk picit el-
képzelte azt a bizonyos nagy 
napot, Krisztina felénk fordult, 
és csak annyit mondott, min-
den lány álma más, így minden 
smink is más.

„Egy a lényeg: ne kelljen letö-
rölnöd, ne kelljen rosszul érez-
ned magad, mert nem az lett a 
végeredmény, amire vágytál. 
Nekünk, sminkeseknek, fodrá-
szoknak, manikűrösöknek a ti 
boldogságotok a legfontosabb” – 
mondja a kozmetikus, aki min-
den kellemetlenség elkerülése 
érdekében azt javasolja: mint 
ahogy a ruhát is felpróbálják a 
nagy nap előtt, próbasminket is 
készíttessenek a leendő arák, 
hogy biztosak lehessenek ben-
ne, hogy olyanok lesznek a nagy 
napon, amilyennek megálmod-
ták magukat.
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Tippek, ha a nagy napra készülsz

Ahány menyasszony, annyi smink

Sok tényezőtől függ, hogy milyen lesz a végeredmény a nagy napon

Szandra sminkje a téli esküvők hangulatát idézi

Évike a természetesebb sminket választotta

Zsuzsi vörös rúzsát a sminkes hajszíne ihlette

Nincs két egyforma menyasszony, így két egy-

forma smink sincs – állítja Kovács Krisztina koz-

metikus. Nemcsak a stílus, az egyéniség, az igé-

nyek, de az arc, a szem, az ajkak formája is eltér, 

és persze a hajszín, sőt sok esetben a dekoráció 

is meghatározza, milyen lesz az összkép. Mivel 

lassan a nyári esküvőjüket szervező menyasz-

szonyok azon gondolkodnak, hogyan kell majd 

kinézniük a nagy napon, sminktrendekről és 

sminktippekről érdeklődtünk, hogy megosszuk 

velük, amit megtudtunk.
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