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મેકઅપ કરતી વખતે આટું ધ્યાન રાખો 

 નાયીનું કુદયતી સૌંદમય તો તેની આબા ફની  યહે છે , 

યંતુ ભેકઅ ચહેયાની સૌુંદયતાભાં લધાયો કયી 

તેનાભાં આત્ભવલશ્વાસૌ  લધાયે છે. ભેકઅ દ્વાયા 

કોઈણ સ્ત્રી તેના ચહેયા યની ખાભીઓને છુાલી 

સૌુંદય દેખામ છે. આજકાર નાના ભોટા પ્રસૌંગોને 

અનુરૂ ભેકઅ કયલાનો ટરે ન્ડ લધતો  જામ છે. તેભજ 

લર્કકંગ લુભન તો યનંગભાં ણ રાઈટ ભેકઅ લધુ 

સૌંદ કયે છે.  ભેકઅ કયતી લખતે કેટરીક 

અગત્મની ફાફતોને ધ્માનભાં યાખલી જોઈએ જથેી 

આણી સૌુંદયતા જોખભામ નર્કહ , ને ચહેયાને લધુ 

સૌુંદય ફનાલી ળકામ. ભેકઅ કયતી લખતે  

ભેકઅભાં લયાતી પ્રોડક્ટ્સૌ , ભેકઅભાં લયાતા સૌાધનો તેભજ કયેકટીલ ભેકઅ  કયલાની 

યીત લગેયે ફાફતોને ધ્માનભાં યાખલી જોઈએ. પ્રસૌંગ પ્રભાણે અરગ અરગ  ભેકઅ કયલાભાં 

આલે છે. જભેકે , ર્કદલસૌે રાઈટ ભેટ ઈપેક્ટટ ભેકઅ , જમાયે યાતે્ર હેવલ ફેઝ અને વલરટયી ભેકઅ 

કયામ છે. 

 મેકઅમાં વરાતી પ્રોડક્ટ્સ : 

 પાઉન્ડેળન 

 કન્સૌીરય 

 ન્મુટરેરાઈઝય 

 ડર ામ કેક 

 ભેકઅ ર્કપક્ટસૌય 

 કેક ળીભય 

 કરય ીલભંટ આઈળેડો 

 આઇબ્રો કરય 

 આઈ – રાઈનય સૌીરય 

 ભસ્કયા 

 વરવસ્ટક 

 ટુ – લે જરે 

 બ્રોન્ઝય 

 ભેકઅ યીભૂલય 
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 ટરે ન્સૌરૂળન્ટ ાઉડય 

 ેનકેક 

 ળીભય ાઉડય 

 આઈળેડો 

 હાઈરાઈટય 

 આઈ – રાઈનય 

 બ્રળય 

 વર ેવન્સૌર 

 વરલરોસૌ 

 વલરટય 

 બ્રો સૌેટ 

 બ્રળ કરીનય 

 મેકઅમાં વરાતા સાધનો : 

 ાઉડય બ્રળ 

 આઈળેડો બ્રળ 

 આઈ – રાઈનય બ્રળ 

 ટામય સ્ભજય 

 બ્રળય બ્રળ 

 વર – રાઈનય બ્રળ 

 વર – ર્કપરય બ્રળ 

 આર્કટય ર્કપળર આઈરેળીઝ 

 રેટેક્ટસૌ સ્ન્જ 

 ઓલર કોઝ્ભેટીક સ્ન્જ 

 પાઉન્ડેળન બ્રળ 

 ાઉડય પ 

 ોયસૌ સ્ન્જ 

 સ્ન્જ એપ્રીકેટય 

 આઈબ્રોઝ બ્રળ 

 ફર્કપંગ બ્રળ 

 ભસ્કયા બ્રળ 

 વફંદી બ્રળ 

 ળેર્કડંગ બ્રળ 

 પેન બ્રળ 
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 મેકઅ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો : 

 ભેકઅ કયતા હેરા પેસૌ ક્ટરીન કયલો ખૂફ જ જરૂયી છે. ડેડ વસ્કન હોમ , તો ડેડ વસ્કન દૂય 
કયી ભેકઅ કયલો. 

 આઈબ્રોઝભાં લધાયાના હેય યહી ગમા હોમ, તો થે્રર્કડંગ કયીને ભેકઅ ળરૂ કયલો. 

 પેસૌ ય લધાયે રંૂલાટી હોમ, તો ફે-ત્રણ ર્કદલસૌ હેરા બ્રીચ કયાલેરું હોલું જોઈએ. 

 વસ્કન ટોનથી એક ળેડ રાઈટ અથલા એક ળેડ ડાકય  ભેકઅ કયલો. 

 ઉનાાભાં ડર ામ ફેઝ ભેકઅ કયલો , એટરે કે ઓઈરી પ્રોડક્ટટનો ઉમોગ ઓછો કયલો. 
વળમાાભાં ભોઈશ્ચય ફેઝ ભેકઅ કયલો. 

 ભેકઅ પ્રોડક્ટટ સૌાયી ક્ટલોવરટીની લાયલાનો આગ્રહ યાખલો. 

 ભેકઅભાં આઈ - રાઈનય અને ભસ્કયા લોટયપ્રૂપ લાયલાનો આગ્રહ યાખલો. 

 દયેક ભેકઅ છી બ્રળ ક્ટરીન કયલા. 

 ભેકઅ કમાય છી સ્ન્જને એવન્ટસૌેવપ્ટકથી ક્ટરીન કયલા, જથેી ઇન્પેકળન ન રાગે. 

 ઓઈરી વસ્કનભાં પેસૌ લોળ અસ્ટર ીન્જન્ટથી , ડર ામ વસ્કનભાં પેસૌ લોળ કરીવન્ઝંગ વભલ્કથી 
અને વસ્કનભાં પોતયી થઇ હોમ, તો સ્રફથી ડી કરીવન્ઝંગ કયલું. 

 ભેકઅ કયતી લખતે કન્સૌીરયને હરકા હાથે સ્પ્રેડ કયલું. જો લધાયે પે્રળયથી સ્પે્રડ કયલાભાં 
આલે, તો ભેકઅ ેચી ( Patchy ) થઇ જામ છે. 

 ભેકઅ કયતા હેરા આઈસૌ રગાલલો નર્કહ , કાયણ કે આઈસૌથી વસ્કન - ોઝય ટેમ્યયી 
ફંધ થઇ જામ છે. યંતુ ઠંડકની અસૌય ઓછી થતા થોડા સૌભમ ફાદ ોઝય ખુરી જતા ભેકઅ 
ેચી - રુક આે અથલા પેસૌ ય સ્પે્રડ થામ છે. 


