
Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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SMINKELÉS

Itt jön a pókember!

1 Alapozzuk le az arcot egy finom
pórusú szivaccsal pirosra, a szem
körüli részt hagyjuk szabadon és mint
ahogy a képen is látszik színezzük

fehérre egy ecsettel. 2 Vége ze tül fes-
sük fel a pók hálóját egy vékony ecset-
tel. Az orr hegyén kezdjük és hosszú
vonalakat húzzunk kifelé, a hálót kös-

A gyerekek szeretnek beöltözni és más szerepét
eljátszani, teljesítse ezt a kívánságot és hagyja, hogy
az ön gyermeke egy napra szuperhős legyen. 

TIPP
Egy pók anatómiája: Egy póknak mindig hat
lába van, vastagabb teste és kis feje. 

ALAPANYAG
Sminkkrém - JOVI 
(Cikkszám 2543..) lásd főkatalógus 374. oldal

Sminkecset
(Cikkszám 26424) lásd főkatalógus 375. oldal

Szivacs - latex
(Cikkszám 26425) lásd főkatalógus 375. oldal

Csillám zselé - FANTASY
(Cikkszám 2546..) lásd főkatalógus 374. oldal
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sük össze rövid, enyhén domború vo -
nalakkal. 3 A fehér színű szem körüli
részt húzzuk át fekete kontúrral majd
fessünk fel egy pókot az orrhegyre,
az ajkat szintén fessük be fekete
színnel. Tegyünk fel egy kis csillá-
mot elszórva, ami nem árt még egy
pókembernek sem, hiszen ez életet
visz az arcra. 
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Afrikai királynő

1 Nedvesítsük be a finom pórusú
szivacsot majd alapozzuk le az arcot
és a nyakat arany, narancs, piros és
fehér színnel úgy, mint a képen. A
száj körüli részt és az orcát hagyjuk
szabadon, ezáltal a későbbi maszk
könnyedebb és kompakt hatású
lesz. 2 Amint megszáradt az alapo-
zó, fessünk fel egy ecsettel külön-
böző méretű, világospiros pöttyöket

a nyakon és állon. A nagyobb opti-
kus mélységhez egészítsük ki a
peremet narancs színnel és a pöty-
työk körvonalait húzzuk át egy vé kony
ecsettel fekete színnel, a körvonal
legyen mindig egy helyen nyitva. A
homlokon húzzunk egy ecsettel
szabálytalan, fekete csíkokat. 3 Te -
gyünk kis pöttyöket a szem sarkába
és mint a 2. pontban körvonalazzuk.

Varázsolja el gyermekét egy kis festékkel és ügyességgel
egy afrikai szépséggé és hagyja, hogy egy kis időre
elmerüljön ebben az egzotikus világban.

TIPP
Tökéletes alapozás: A fehér alapozás gyak -
ran csíkos vagy foltos lehet. Ezt elkerülhet-
jük, ha a szivacsot kicsit benedvesítjük és a
festéket csak tupfolva visszük fel a felületre.
Hagyjuk megszáradni és ismételjük meg
mégegyszer az eljárást.

ALAPANYAG
Sminkkrém - JOVI 
(Cikkszám 2543..) lásd főkatalógus 374. oldal

Sminkecset
(Cikkszám 26424) lásd főkatalógus 375. oldal

Szivacs - latex
(Cikkszám 26425) lásd főkatalógus 375. oldal

Ezután fessük fel a piros, nem zárt
pöttyöket félig a narancs színű, félig
a világospiros színű orcára. Az orr
közelében kezdjük kis körökkel és a
fül felé haladva egyre nagyobbak
legyenek. 4 Most húzzunk a szem-
héjra, közvetlen a szempilla felett egy
keskeny, fekete vonalat és a végére
fessünk fel három szempillát. A szem
alatt is, mint ahogy a kép is mutatja,
készítsünk valamivel hosszabb szem-
pillákat. Végezetül tupfoljunk kis
fehér pöttyöket a fekete szempillák-
ba és a piros pöttyökre, majd az
ajkat fessük le arany színűre. Így
máris álmodhat az afrikai királynő
zebrákkal és zsiráfokkal.
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