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Ahhoz, hogy a sminked kifogástalanul sikerüljön, és közben bőröd is egész-
séges maradjon, érdemes betartani a sminkelés lépéseinek szabályait.

1. Lépés: Tisztítás
Mielőtt belevágnál az egészbe, fontos, hogy megtisztítsd az arcod némi 

arctejjel és tonikkal.

2. Lépés: Alapozás
Az alapozó színének kiválasztásakor fontos lépés, hogy ne a dobozra írt 
szám alapján ítélj, hanem hogy ki is próbáld! Sokan abba a hibába esnek, 
hogy a kezükön próbálják ki az alapozót. Valójában a nyakadra kell egy 
kicsit kenni, így ugyanis könnyedén megállapíthatod, hogy megfelel-e az 
adott árnyalat. Alapjáraton az arcszínünkkel megegyező árnyalatot kell 
választani, de megeshet, hogy az általad cosplayelt karakterhez épp jóval 

világosabb vagy sötétebb ár-nyalatú alapozóra van szükséged.

3. Lépés: Kontúrozás
A világosabb kiemel, a sötét mélyít!

4. Lépés: Púderezés
Az alapozó rögzítésekor kihagyhatatlan lépés a púderezés! A púder válasz-

tásakor is hasonlóan kell eljárnod, mint az alapozó vásárlásánál!

5. Lépés: Szemfestés
Szemceruza, szemhéjpúder, tus, … Bizony sok eszköz áll rendelkezésünkre, 
amikor a szemünket festjük. Aki kezdő a sminkelésben, annak azt javaslom, 

hogy bátran próbáljon ki mindent!

6. Lépés: Szempilla
Ha a szemünket kifestettük tekintetünket a szempillaspirállal változ-

tathatjuk nagyobbá.

7. Lépés: Szemöldök
Ez egy kritikus pont a sminkeléskor. Ha elveszettnek érzed magad, ne félj 

taná-csot kérni kozmetikusodtól!

8. Lépés: Pirosítás
A pirosítók is megtalálhatók már különféle árnyalatokban, színekben. Nem 

feltétlenül kell merész árnyalatot választanod!

9. Lépés: A száj
Rúzs és szájfény segítségével kiemelhetjük az ajkat.

Cosplay gyorstalpaló IV.
// Lady Marilyn

Folytatás a következő oldalon!

Cosplayre kiszemelt karakteredhez sminkelned kell, de még nincs tapasztalatod?
Jártas vagy a sminkelésben, de mégsem vagy biztos a dolgodban?
Akkor ez a cikk segíthet neked!

A smink szerepe a cosplay világában

Néha megesik, hogy egy adott karakterhez 
egyszerűen muszáj sminkelni. Ez nem jelent 
kihívást azoknak, akik a hétköznapokban is smin-
kelik magukat, de előfordulhat, hogy egy általad 
még nem ismert technikát kéne alkalmaznod. Ne 
aggódj, van megoldás!
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Ha már jártas vagy a sminkelésben, akkor sem biztos, hogy 
minden egyes trükköt ismersz.

1. Szemöldök probléma
Előfordulhat, hogy az általad cosplayre kiszemelt karak-

ternek korántsem reális színű szemöldöke van. 
Ekkor két dolgot is tehetsz:

Az egyik, hogy „eltünteted” az igazi szemöldököd és a he-
lyére újat festesz. A szemöldököd eltüntetéséhez szükséged 

lesz: némi ragasztóra és egy adag alapozóra.
A másik, hogy befested a szemöldököd némi szemhéjfesték-

kel vagy szemceruzával.

2. Műszempilla
A műszempilla felragasztása néha nem olyan könnyű fe-
ladat. A sminkelésben jártasakkal is megeshet, hogy néha 
több időt vesz ez a lépés igénybe, mint maga az egész smin-

kelési folyamat, de gyakorlat teszi a mestert!

3. Testfestés: fehérítés
Amint azt már írtam, néha érdemes az egyszerű me-
goldásokat választani. Ha testfestésre készülsz és fehé-
rebbé akarsz válni, akkor azt megteheted némi testápolóval 
és hintőporral. A test-ápolónak köszönhetően nem fog lep-

eregni rólad a hintőpor.

Remélem sokaknak tudtam segíteni 
ezekkel a tippekkel. Ha gondban vagy egy 
karakterhez illő smink elkészítésével, akkor a 
videómegosztó portálok mellett a sminkelés-
ben jártas ismerőseid is segíthetnek!
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