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Para os lábios

1. Para dar volume 
aos lábios, desenhe 
um novo contorno com 
um lápis labial rente à 
boca. Sempre aplique 
um batom do mesmo 
tom do lápis, sem dei-
xar o traço visível e de-
pois finalize com o gloss. 
Aplicar iluminador entre 
o lábio superior e o nariz 
também ajuda a dar des-
taque na boca e fica lindo 
com batom vermelho.

2. Para diminuir o vo-
lume, aplique corretivo 
nos lábios para apagar o 
contorno natural. Depois, 
preencha os lábios com 
o batom. (Mas lembre-se: 
lábios carnudos são su-
peratraentes e merecem 
mesmo destaque).

3. Para fazer com que o 
batom dure mais passe 
o produto e “beije” um 
lenço de papel para tirar 
o excesso. Aplique uma 

camada de pó facial nos 
lábios e finalize com outra 
camada de batom.

4. Outra maneira de fa-
zer o batom durar mais 
é passar um pouquinho 
de hidratante e uma leve 
camada de pó nos lábios. 
Em seguida, faça o con-
torno com lápis e preen-
cha com um batom do 
mesmo tom.

5. Para não errar na es-
colha do batom/gloss, 
vale uma dica simples: 
quando os olhos estive-
rem mais destacados, 
procure usar tons neutros 
nos lábios e vice-versa.

6. Para mulheres que têm 
olhos pretos, batons em 
tons de laranja fechados, 
vermelho-amarronzado e 
marrom são ótimas op-
ções, pois não “brigam” 
com os olhos escuros.

7. As mulheres que têm 
olhos azuis devem dar 
preferência aos batons 
nude e rosa para o dia. 
Para a noite, podem usar 
tons de vermelho bem 
quente, desde que eles 
não “briguem” com os 
olhos.

8. Batons em tons de 
rosa são ideias para 
mulheres que têm olhos 
verdes.

9. Batons bege clarinho, 
nude e gloss rosinha 
são ótimas opções para 
mulheres de olhos cas-
tanhos. Para ousar, vale 
optar pelo batom verme-
lhão.

10. Lábios grossos, geral-
mente os mais desejados 
pelas mulheres, ficam óti-
mos com tons de batom/
gloss rosados e pêssego.

11. Quem tem lábios finos 
e quer dar um pouco mais 
de destaque a eles, pode 
abusar do gloss. O brilho 
e cores claras aumentam 
o volume da boca, por 
isso, aposte no salmão, 
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dourado, bege e cor de 
boca.

12. Quem tem lábios 
assimétricos (quando o 
superior e inferior não 
têm uma largura homo-
gênea) deve apostar em 
tonalidades neutras. Mas 
uma boa dica é igualar 
os lábios contornando a 
boca com lápis para deixá
-los mais uniformes.

13. Comprou um batom e 
achou a cor muito forte? 
Existe um truque simples 
para clarear os tons muito 
chamativos: aplique uma 
pequena camada de cor-
retivo por cima dele. Só 
não se esqueça de es-
palhar tudo com o dedo, 
para a cor ficar bem mis-
turada.

14. É possível conquistar 
lábios mais volumosos 
usando canela, você sa-
bia? Basta misturar uma 
colher de chá de canela 
em pó com um produto 
labial de sua preferên-
cia (manteiga de cacau, 
vaselina etc.). Depois, 
aplicar a mistura em seus 

lábios e aguardar alguns 
minutos. Seus lábios 
provavelmente começa-
rão a formigar. E aí você 
já pode retirar a mistura 
com água.

15. Para hidratar os lá-
bios – o que os deixará, 
posteriormente, mais pre-
parados e bonitos para 
a maquiagem – use um 
pouco de Balm (produtos 
que protegem os lábios e 
hidratam; estilo manteiga 
de cacau, porém, em uma 
versão mais atualizada) 
antes de dormir. Se prefe-
rir, faça seu próprio hidra-
tante labial caseiro.

16. Se você já se sente 
incomodada com algu-
mas rugas no rosto e 
quer optar por uma ma-
quiagem que disfarce 
esses detalhes, na hora 
de colorir os lábios, fique 
com os bastões menos 
cremosos. Eles pintam 
sem escorrer ou se acu-
mular nos sulcos da boca 
ou ao redor dela.

Para os olhos

17.Para aumentar 
olhos pequenos: nas 
pálpebras, passe som-
bras claras e lápis no 
lado externo dos cílios 
superiores e inferiores. 
Isso dá uma impres-
são de serem maiores.

18. Outro truque, do 
blog AllMyLooks, para 
quem tem olhos pe-
quenos ou simples-
mente quer aumentar 
o tamanho dos olhos: 
aplique lápis bege 
dentro da linha d’água, 
depois contorne os olhos 
por fora com lápis escuro 
e esfume as bordas com 
uma sombra um pouco 
mais clara que o lápis. (O 
ideal é que o lápis seja 
bege ou cor de pele, e 
não branco, pois o lápis 
branco pode dar um efei-
to exagerado). Veja todos 
os detalhes dessa dica no 
blog.
19. O côncavo nada mais 
é do que o contorno da 
pálpebra, a parte onde 
fica o ossinho em volta 
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dos olhos. Todo mundo 
tem e é superimportante 
saber onde fica o seu. 
Para encontrar o seu 
côncavo é só colocar o 
dedo para sentir a parte 
que afunda do olho. Isso 
faz toda a diferença na 
hora de executar alguns 
truques de maquiagem.

20. Se você quer aumen-
tar o tamanho dos olhos, 
o truque é marcar o côn-
cavo levemente acima do 
lugar onde ele realmente 
é. Usando uma sombra 
marrom clara, você pode 
criar o efeito dos olhos 
maiores. Mas o ideal é 
aplicar a sombra marrom 
não em cima do côncavo, 
mas levemente acima 
dele. É só marcar a par-
te onde o “buraquinho” 
começa e aplicar sombra 
acima daquela região, 
esfumando em direção às 
sobrancelhas (mas sem 
chegar até elas).

21. Outro truque que faz 
toda a diferença: quan-
do o delineador é muito 
grosso, você acaba des-
perdiçando espaço da 

pálpebra, e diminuindo o 
tamanho dos olhos. En-
tão, se a ideia é aumentar 
o tamanho dos olhos, o 
traço do delineador deve 
ser bem fininho.

22. O rímel também faz 
muita diferença na hora 
de deixar os olhos maio-
res: invista nos de efeito 
alongadores e capriche 
na aplicação da raiz até 
as pontinhas. Nos cílios 
de baixo, aplique também 
em todo o comprimento 
(com a escovinha com 
menos produto para não 
empelotar).

23. Exibir cílios longos e 
volumosos exige paciên-
cia. Aplique uma cama-
da de máscara, espere 
secar, aplique outra e 
continue… Faça isso até 
chegar ao resultado espe-
rado.

24. Para uma maquiagem 
mais elaborada, os cílios 
postiços também são 
uma ótima opção para 
aumentar os olhos. Os 
modelos mais longos e 
menos volumosos ajudam 

a criar esse efeito.

25Para separar olhos 
muito próximos: escu-
reça os cantos externos 
superiores e inferiores 
com uma sombra preta 
ou marrom e use um lápis 
da mesma cor rente aos 
cílios superiores e infe-
riores, mas só do centro 
para o lado de fora.

26. Para disfarçar olhos 
caídos, aplique sombras 
escuras rente à raiz dos 
cílios, dando ênfase no 
canto externo dos olhos. 
Tons ideais: preto, mar-
rom, verde-escuro e azul
-petróleo. E dispense o 
lápis nos cílios inferiores.

Para o nariz

27. Segundo Rapha-
ella Bahia, maquiado-
ra do Studio Longevi-
tá, um corretivo mais 
claro ou um iluminador 
aplicado no alto do 
nariz, em linha reta, 
até quase a ponta, afina o 
nariz.
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28. Outra maneira de 
afinar o nariz com a ma-
quiagem é escurecer as 
laterais com uma sombra 
ou um pó dois tons mais 
escuros do que o da 
pele. Quem tem a pele 
muito branca deve optar 
por cores rosadas. Ilu-
mine a pontinha com um 
tom mais claro, vale até 
passar uma base ilumi-
nadora. Já quem tem o 
rosto moreno ou negro, 
consegue o efeito a partir 
de produtos em bronze 
ou marrom nas laterais. 
Para iluminar, aposte num 
produto da mesma cor, 
mas num tom mais claro. 
Esse é um dos truques do 
contorno facial, técnica 
que permite modelar o 
rosto conforme suas ne-
cessidades.

29. Outra ideia para afinar 
o nariz é passar um blush 
mais escuro do que o 
tom da sua pele nas late-
rais, do canto interno das 
sobrancelhas até suas 
abas.

Para o rosto em geral

30. De acordo com a 
maquiadora Rapha-
ella Bahia, é possível 
afinar o rosto com 
alguns truques de 
maquiagem. “Passe 
a base escura abaixo 
do osso da maçã, espa-
lhe bem e, em seguida, 
aplique um pó compacto 
para remover a oleosida-
de e proporcionar efeito 
aveludado; passe o blush 
no mesmo lugar da apli-
cação da base, abaixo do 
osso das maçãs; aplique 
o iluminador líquido do 
alto do nariz até a ponta”, 
explica. “O blush abaixo 
do osso da maçã do rosto 
e nas laterais das bo-
chechas, em direção às 
têmporas, afina o rosto”, 
acrescenta.

31. Segundo Raphaella 
Bahia, mulheres que têm 
bochechas mais cheias 
podem usar blush mar-

rom e iluminadores para 
disfarçar esta caracterís-
tica.

32. Outra dica para as 
mulheres que têm bo-
chechas mais cheias, de 
acordo com Raphaella 
Bahia, é chamar a aten-
ção para os olhos com 
uma maquiagem mais 
destacada.

33De acordo com a 
maquiadora Raphaella 
Bahia, uma boa dica 
para diminuir a aparên-
cia do queixo é usar um 
tom de base mais escu-
ra na área.
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Para remover a maquiagem

34.Está difícil retirar a máscara de cí-
lios? A solução é mais simples do que 
você imagina e não agride os olhos. 
Molhe um pedaço de algodão na água 
morna (do banho ou da pia) e depois 
esfregue com delicadeza nos olhos.

35.Você pode usar ainda o xampu 
Johnson’s na hora de tirar rímel à prova 
d’água. Basta usar ele como se fosse 
um sabonete líquido, lavando os olhos 
(e cílios) com delicadeza, que o rímel 
sai todinho. 

Para cuidar da maquiagem

36.Se a sua maquiagem em pó que-
brou, não se desespere. Um truque 
para recuperar maquiagem quebra-
da é molhá-la dentro da embalagem, 
compactá-la novamente e esperar 
secar.
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