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ખામીઓને છુપાવો કરકે્ટીવ મેકઅપથી 

                         એ વત્મ શકિિત છે િે વુંદયતા પક્ત ઈચ્છા  િયલાથી 

નથી ભતી. તે એિ નૈવકગિિ લયદાન અને િુદયતની દેન છે , છતાં ણ 

તેન ેઆણે વજાલીને મોગ્મ વંબાથી કનખાયી ળિીએ છીએ. વુંદયતાભાં 

લધાયો િયલા ભાટે  આદદિાથી સ્ત્રીઓ કલકલધ પ્રિાયના પ્રમોગો િયતી 

આલી છે , જથેી તેના  વૌન્દમિભાં િોઈ ખાભી ન યશે. ોતાની ખાભીઓને 

છુાલલા ભાટે તેઓ િેટરીમે  જાતના વૌન્દમિ પ્રવાધનોનો ઉમોગ િયતી 

યશે છે , યંતુ િેટરીિ લાય એલંુ થામ  છે િે રાખ પ્રમત્નો િયલા છતામે 

ચશેયાની ખાભીઓને છુાલલાભાં તે કનષ્પ થઇ  જામ છે , જનંુે દયણાભ એલંુ આલે છે િે વૌન્દમિ 

ઉબયીને આલતું નથી. જો તભે ણ  એલંુ ઈચ્છતા શો િે તભાયા ચશેયાની ખાભીઓ િોઈની નજયભાં ન 

આલે તો જરૂયી છે િે તભે િયેક્ટીલ ભેિઅને જાણો. 

કરેક્ટી મેકઅ વું છે :- 

િયેક્ટીલ ભેિઅ તેને િશેલામ છે , જભેાં ચશેયાના આિાય-પ્રિાય અને ખાભીઓને ભેિઅ દ્વાયા 

વુધાયલાભાં આલે છે. 

 મેકઅ કેી રીતે કરવો :- 

િયેક્ટીલ ભેિઅ િયતી વભમે એ લાતનંુ ધ્માન યાખો િે ત્લચાના યંગ અનુવાય ફેવ િે પાઉન્ડેળન 

રગાલો. 
ચશેયા ય ફેવ િે પાઉન્ડેળન રગાલતી લખતે એ જરૂય જોઈ રો િે , તભાયે ચશેયાના ક્માં બાગને 
છૂાલલો છે, જ ેબાગને છૂાલલો શોમ તે જગ્માએ પાઉન્ડેળન થોડંુ ગાઢ રગાલો અને જ ેબાગને 
ઉવાલલો શોમ ત્માં એિ ળેડ આછંુ પાઉન્ડેળન રગાલો. 

 ગોળ ચસેરો બનાો લાંબો :- 

જો તભાયો ચશેયો ગો છે અને તભે તેને રાંફો દેખાડલા ઉચ્છો છો તો વૌથી શેરા તભાયી ત્લચાના 
યંગ અનુવાય પાઉન્ડેળન િે ફેવ આખા ચશેયા ય રગાલો અને સ્ંજથી એિરૂ િયો. 

શલે તભાયી ત્લચાથી ગાઢ યંગલાું પાઉન્ડેળન ગાર અને ચશેયાના ખુલ્લા બાગ ય રગાલો. 
રૂઝને િોટનની ભદદથી કચિફોનની નીચે રગાલો અને ચશેયા ય તે જ પ્રભાણે નીચેની તયપ એિરૂ 

રગાલો. 
જો તભે આ યીતે રૂઝ રગાલળો તો તભાયો ચશેયો રાંફો દેખાળે. 

 ચોરષ ચસેરાને બનાો ગોળ :- 

ચોયવ ચશેયાને ગો ફનાલલા ભાટે કચિફોનની નીચે ત્લચાથી ગાઢ યંગનંુ પાઉન્ડેળન િાનથી શડચી 

કચફુિ વુધી રગાલો. 
છી રૂઝ ને કચિફોન ય રગાલતી વભમે નીચેની તયપ ણ રગાલો. 

http://tahukar.com/beautytips/face-care/corrective-mackup/attachment/corrective-makeup/
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 લાંબા ચસેરાને બનાો સોળો :- 

લધાયે રાંફો ચશેયો વાયો નથી રાગતો , તેથી ચશેયા ય ત્લચાના યંગ અનુવાય પાઉન્ડેળન ભાથા 

અને શડચી કચફુિ ય રગાલો. રૂઝને ચશેયાના ઉયના બાગ ય ઉમોગભાં રો. 
એટરે િે રૂઝ ને િોટનની ભદદથી ગારના ઊંચા બાગ ય તેભજ તેને ઉયની તયપ અને ફશાયની તયપ 
રગાલો. 

 સોળા નાકને બનાો ાતળું :- 

શોા નાિને થોડંુ ાતું અને રાંફુ દેખાડલા ભાટે નાિની ફંને તયપ ત્લચાના યંગથી ઘેયા યંગનંુ 
પાઉન્ડેળન રગાલો અને ભાથાથી રઈને નાિની ટોચ વુધી શલા યંગનંુ પાઉન્ડેળન રગાલો. 

 ાતળા નાકને બનાો સોળું :- 

ાતા નાિને શોું દેખાડલા ભાટે નાિની ટોચ નીચે ત્લચાના યંગને અનુવાય એિ ળેડ ગાઢ 

પાઉન્ડેળન રગાલો, છી એિરૂ િયી દો. 

 મોટા કાનને નાના બનાો :- 

જો આના િાન ખૂફજ ભોટા છે તો િાન ય થોડંુ ગાઢ પાઉન્ડેળન રગાલો. ભોટા િાન ભાટે િોકળળ 

િયો િે િાનભાં કક્ર ઈમદયંગ્વ શેયો જથેી િાન નાના રાગે. 

 ધારે નાના કાનને મોટા બનાો :- 

જો િાન ફશુ જ લધાયે નાના છે તો ત્લચાના યંગને અનુવાય એિ ળેડ ગાઢ પાઉન્ડેળન િાન ય રગાલો. 
અને થોડા ભોટા ઈમદયંગ્વ િાનભાં શેયો જથેી િાન થોડા ભોટા દેખાળે. 

 નાની અને ભારે ગરદનને બનાો ાતળી :- 

નાની ગયદન ફશુ જ ખયાફ દેખામ છે , િાયણ િે આલી ગયદન દેખાલભાં એલી રાગે છે િે જાણે 
ળયીયથી ચીિી ગઈ શોમ. 

આલી ગયદનભાં ન તો તભે નેિરેવ શેયી ળિો છો અને ન તો તભે ભોટા ગાલાું બ્રાઉઝ શેયી ળિો 
છો. 
જો ગયદનને રાંફી દેખાડલી છે તો ચશેયા ય રગાલેરા પાઉન્ડેળનની તુરનાભાં એિ ળેડ ગાઢ 
પાઉન્ડેળનનો પ્રમોગ િયો અને નેિરેવ શેયો. 

 ડબલ દેખાતી દાઢીને બનાો સષંગલ :- 

દાઢીથી ળરૂઆત િયીને ગયદન વુધી એિ ળેડ ગાઢ પાઉન્ડેળનનો પ્રમોગ િયો , જથેી દાઢી ડફર ના 
રાગ.ે 

 અણીદાર કે ઝૂકેલી સડચી સચબુકને બનાો આકશષક :- 

શડચી કચફુિની નીચે શલંુ પાઉન્ડેળન રગાલીને એિરૂ િયો. 
એિ લાતનંુ ખાવ ધ્માન યાખો િે આ દશસ્વાભાં ચશેયાના ળે બાગ ય રગાલેરા ાઉડયની તુરનાભાં 
શરાલો ળેડ રગાલો. 
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 મોટા સોઠને ાતળા બનાો :- 

ભોટા શોઠને ાતા દેખાડલા ભાટે શોઠની ચાયેતયપ પાઉન્ડેળન રગાલો. અને છી નેચયર કર-
રાઈનયથી થોડા અંદયની તયપ કર ેકન્વરની ભદદથી આઉટ રાઈન ફનાલો અને આિાય આો. 

તેના છી બ્રળની વશામતાથી કરકસ્ટિ રગાલો. 
શોઠ ાતા દેખાડલા ભાટે ભૈટ દપકનળ કરકસ્ટિ રગાલો. 

 ાતળા સોઠને મોટા બનાો :- 

ાતા શોઠને ભોટા ફનાલલા ભાટે નેચયર કર રાઈનયથી થોડા ફશાયની તયપ શોઠના આિાયને 
ધ્માનભાં યાખીને આઉટ રાઈન ફનાલો , યેખાઓને થોડો ગો આિાય આો. અને છી કરકસ્ટિ 

રગાલો. 
ાતા શોઠ ભાટે ગ્રંવ દપકનળની કરકસ્ટિ રગાલો. 

લચ્ચે ગાઢ અને ખૂણા ય શલો ળેડ રગાલો. 
 


