
ALAPANYAG
Aqua Make Up - FANTASY
(Cikkszám 2545.. fehér-01, pink-43, 
kék-60, fekete-90) lásd lent

Szivacs - latex
(Cikkszám 26425) lásd lent

Sminkfestőecset
(Cikkszám 26424) lásd lent

SMINKELÉS

Husky kutya

1 A Husky-t először alapozzuk le egy

finom pórusú szivaccsal fehérre.

Ehhez a festéket kicsi mosómozgás-

sal vigyük fel az orrtól kezdve, hogy

egy szőrszerkezetet képezzünk. A

szem körüli részt hagyjuk szabadon.

2 A Husky kontúrját rajzoljuk meg

fekete festékkel. Satírozzuk ki az

arcrészt kívülről befelé feketével egy

szivacs élével. Fessük fel fekete

színnel az orrát ecsettel - lásd fény-

kép. Fessük fel szintén feketével a

homlokrészt, a füleket és a szem

körüli részt. 3 Rajzoljuk meg a ró -

zsaszínű nyelvet az alsó ajakra és a

felső ajakrészt is. Ehhez keverjünk

össze pink és fehér színt. Most fes-

sük fel egy ecsettel a pofát feketével

és a nyelv satírozását. Végül készít-

sük el egy hegyes ecsettel a szem

alatti részt feketével. Az ecsetet köz-

ben tartsuk szárazon és a festéket

rövid ecsetvonásokkal vigyük fel a

szemtől lefelé. A gyermek közben

tartsa a szemét csukva. 4 Most fes-

sük fel a kék íriszt az ecsettel majd a

szemhéjat feketével. Tegyünk a fes-

tett szem fölé és alá egy fekete szem -

Már évezredekkel ezelőtt is festették az embe-
rek az arcukat különböző okokból. Manapság
az arcunkat a különböző alkal-makra festjük 
ki, mint pl.: farsang, Halloween, party vagy
gyermekzsúr. Különösen a gyermekek 
vannak lenyűgözve, ha így másnak 
a szerepébe bújhatnak. 

TIPP
Csillámmal különösen a lányos maszkoknak
egy utolsó fényt adhatunk. Vigyük fel a csil-
lámot egy ecsettel. Ehhez nedvesítsük meg
az ecsetet, mártsuk a csillámtégelybe és
enyhe nyomással tegyük a maszkra. A csil-
lámot a festési eljárás közben is bedol-
gozhatjuk úgy, hogy a festékes ecsetet 
a csillámtégelybe is belemártjuk. 

2-31-2

Sminkecset

Tartalom:
 1 darab Gussow ecset méret 10 (10 mm)
 1 darab Aquarell ecset méret 1 (6 mm)
 1 darab szintetikus ecset hegyes (1 mm)

26424 3 ecset/készlet ........................1.510,—

Aqua Make Up - FANTASY

További termékinformációt a 
főkatalógusunk 374. oldalán talál

Színek + számok: fehér-01, sárga-10, 
narancs-20, piros-30, pink-43, zöld-50, 
kék-60, világosbarna-81, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2545 .. 15 g/tégely ...............................1.100,—

Szivacs - latex

Kiváló minőség, 
finom pórusú szivacs, 
kiválóan alkalmas smink-
krémhez, 6-féle színben.

Méret: Ø kb. 5 cm

26425 6 db/cs. .......................................660,—
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Test csillám mix - 
FANTASY

Előkelő kiegészítés 
a sminkfesték kínálathoz.

Tartalom: 
 testflitter (arany 

és ezüst 1-1 g)
 kb. 40 öntapadó motívum

25461 per cs..................................2.130,—

TERMÉK-TIPP

héjcsíkot és tegyünk az íriszbe egy kis

fekete pupillát is. A két fehér fénypont

a pupillában a Husky-t ébren tartja.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


