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Cách trang điểm đẹp tự nhiên để diện áo dài Tết

Với cách trang điểm tự nhiên, gương mặt bạn sẽ thêm rạng ngời khi khoác lên

người tà áo dài Tết đẹp độc đáo. Cùng học cách trang điểm đẹp để diện áo dài đi

chụp ảnh hoặc đi chơi Tết nhé!

1. Tán đều kem nền lên mặt để tạo lớp nền mịn, mỏng

Bước trang điểm này sẽ giúp bạn có một lớp nền mỏng, mịn. Lấy một ít kem nền

ra tay sau đó tán nhẹ và đều khắp gương mặt. Chú ý khi make up bạn nên chọn

kem nền phù hợp với màu da của mình nhé!

2. Phủ phấn lên toàn bộ lớp trang điểm nền
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Do đây là kiểu make up tự nhiên, nên bạn không cần dùng đến kem lót và tạo khối

khi trang điểm. Sau khi tán đều kem nền, bạn phủ một lớp phấn lên khắp khuôn

mặt để kiềm dầu cho da. Bạn có thể phủ phấn bằng bông trang điểm, hoặc bằng cọ

tròn đều được. Chú ý khi trang điểm mặt, bạn dặm phấn thật đều sao cho phấn

được phủ khắp gương mặt. Tránh dặm chỗ nhiều chỗ ít như vậy có thể khiến da bị

mốc, sau khi trang điểm lúc đổ mồ hôi nhìn sẽ loang lổ.

3. Đánh phấn mắt màu hồng

Với cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng này, bạn chỉ cần chút phấn mắt màu hồng

để làm nổi bật đôi mắt của mình.

Áo dài vốn dĩ nhẹ nhàng, đằm thắm vì vậy bạn nên chọn các kiểu trang điểm tông

màu sáng như hồng, cam, tím nhẹ tránh chọn những màu mắt đậm như mắt khói,

nâu đồng... Như vậy sẽ khiến bạn "dừ" đi.

Dùng cọ tán nhẹ phấn mắt hồng lên khắp bầu mắt để trang điểm cho mắt. Làm lần

lượt từng bên mắt một. Sau đó dùng phấn mắt màu nâu tán nhẹ phần đuôi mắt để

đôi mắt thêm sâu và cuốn hút.
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4. Kẻ eyeliner thật mảnh để trang điểm cho mắt

Không cần trang điểm quá đậm bạn vẫn sẽ nổi bật bằng cách kẻ một đường

eyeliner thật mảnh sát viền mi mắt. Nếu như trước đây xu hướng kẻ mắt mèo

khiến nhiều chị em mê mẩn, thì năm nay cách kẻ mắt mảnh, sát chân mi tạo thành

một đường kẻ tự nhiên như không lại là xu hướng gây sốt.

Sau khi kẻ mắt xong, bạn chuốt mascara để đôi mắt thêm to tròn. Chú ý chuốt theo

đường zic zắc để mascara không bị vón cục và lem xuống lớp trang điểm mặt.
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5. Đánh phấn má hống lên hai gò má

Phủ một lớp phấn hồng lên má để gương mặt thêm tươi tắn. Bạn dùng cọ tròn tán

đều phấn má hồng lên hai gò má, chú ý tán theo chiều vát lên để gương mặt tạo

cảm giác thon gọn nhé. Với cách trang điểm cơ bản và tự nhiên này bạn không cần

tạo khối hay che khuyết điểm cũng đủ đẹp rồi.

6. Tô son môi để hoàn tất lớp trang điểm

Để tự tin diện áo dài đi chơi Tết, hãy nhấn nhá thêm cho đôi môi bằng một lớp son
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hồng tự nhiên. Nếu như chiếc áo dài của bạn có màu đỏ hay những màu trầm khác,

bạn có thể đánh son đỏ. Nếu áo dài màu hồng thì ngại ngần gì mà không tô son

hồng lên môi để môi thêm xinh xắn. Cách trang điểm tự nhiên để mặc áo dài đi

chơi Tết kiểu này không hề khó đúng không. Chỉ với khoảng 5-10 phút, bạn sẽ

ngạc nhiên với diện mạo hoàn toàn mới của mình. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng,

tươi tắn này sẽ giúp bạn đẹp nổi bật hơn trong tà áo dài Tết đấy.

Chúc bạn thực hiện thành công!


