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Hóa trang kiểu búp bê thật xinh cho ngày Halloween

Bạn không muốn hóa trang thành những nhân vật xấu xí khi đi chơi Halloween?

Bạn muốn có một gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn ấn tượng trong đêm tiệc

Halloween? Cùng học cách make up thành búp bê cực xinh giúp bạn tự tin đi chơi

Halloween nhé!

Ngày lễ Halloween nổi bật với những trang phục quái dị, cách trang điểm rùng rợn.

Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn giữ được nét ngây thơ, xinh xắn của mình trong đêm

Halloween thì bạn có thể tham khảo cách trang điểm Halloween búp bê siêu cute

này nha! Bắt tay thực hiện cách trang điểm Halloween kiểu búp bê cùng VnDoc

nào!

Trang điểm nền không tì vết

Để có gương mặt búp bê xinh xắn giúp bạn tự tin khi đi chơi đêm Halloween, đầu

tiên hãy trang điểm nền thật cẩn thận. Một lớp nền mỏng , mịn sẽ giúp bạn giữ lớp

trang điểm lâu hơn, đồng thơi trông gương mặt tự nhiên hơn. Bạn đừng chọn kem

nền có chất tạo độ bóng hoặc nhũ mà hãy sử dụng kem nền dạng matte. Bên cạnh

đó, bạn cũng không cần quá chú trọng đến việc highlight hay tạo khối thật sắc nét,

chỉ cần phủ chút phấn nâu (bronzer) dưới xương gò má là đạt yêu cầu.
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Trước tiên bạn đánh một lớp nền mỏng và chuẩn lên khuôn mặt nhé

Phủ phấn mắt màu trắng

Bạn sử dụng phấn trắng để làm nổi bật đôi mắt của mình nhé!

Trong đêm Halloween, hãy làm nổi bật đôi mắt của mình với phấn mắt màu trắng.

Chỉ cần sử dụng một chiếc cọ dẹt, phủ một lớp phấn mắt màu trắng lên toàn bộ mí

mắt và chút ít lên viền mi dưới là được.

Kẻ viền mí trắng

Để đôi mắt trông to hơn, hãy kẻ viền mi dưới bằng chì mềm màu trắng. Cũng với

chì trắng, bạn tô chút ít lên phần khóe mắt phía trong tạo hiệu ứng mắt sáng long

lanh hơn.
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Tiếp theo, bạn kẻ viền mí mắt màu trắng cho thật ấn tượng.

Gắn mi giả

Chuyển sang công đoạn gắn lông mi giả cho đôi mắt nào



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Để đôi mắt bạn ấn tượng hơn khi đi dự tiệc Halloween, hãy mạnh dạn chọn một

cặp mi giả thật dày với các sợi mi tỏa dài. Bạn ước lượng chiều dài của mi giả sao

cho bằng với chiều dài của mắt và cắt bớt phần thừa. Để gắn mi được dễ dàng, sau

khi bôi keo lên đường gân của mi, hãy chờ một lúc cho đến khi lớp keo trở nên đặc

và dính rồi mới tiến hành gắn. Sau đó, gắn thêm một vài sợi mi rời cho hàng mi

dưới.

Phủ phấn má

Không giống như những kiểu trang điểm khác, má búp bê thường ửng hồng rất dễ

thương, vì vậy bạn hãy chọn phấn má màu hồng đào. Cười mỉm để lộ rõ phần gò

má rồi phủ phấn vào vị trí đó theo chuyển động xoay tròn.

Thêm chút phấn màu hồng đào để làn má tươi tắn và thêm phần đáng yêu

Tạo tàn nhang
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Một chút tàn nhang lốm đốm sẽ góp phần làm tăng độ đáng yêu của bạn đấy

Để tạo dấu ấn riêng cho gương mặt đồng thời giúp bạn "tỏa sáng" trong đêm

Halloween, hãy tự tạo cho mình những đốm tàn nhang trên mặt. Bạn chỉ cần sử

dụng gel eyeliner màu nâu kèm cọ kẻ mắt có đầu nhọn hoặc chì màu nâu (vót nhọn)

để tạo những chấm nhỏ với độ đậm nhạt khác nhau lên khu vực sống mũi và má.

Nếu bạn thấy một vài vết tàn nhang quá đậm và không được tự nhiên, hãy dùng

đầu ngón tay chấm lên đó vài lần để làm chúng nhạt bớt.

Tô son hồng

Với kiểu trang điểm búp bê xinh xắn, kute này, bạn đừng nên chọn son đỏ, một

chút son hồng tím sẽ giúp gương mặt bạn trẻ trung, rạng rỡ hơn. Thoa một lớp son

dưỡng lên môi sau đó tô son hồng tím lên đều môi là được rồi nhé!
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Cuối cùng bạn tô chút son hồng là đã hoàn thành xong cách trang điểm

Halloween kiểu búp bê rồi

Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cách trang điểm Halloween búp bê xinh xắn

này rồi đấy. Halloween đâu nhất thiết là phải trang điểm kinh dị đúng không nào.

Với kiểu trang điểm này, bạn sẽ trở thành cô nàng công chúa đáng yêu trong đêm

Halloween.
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