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KRÓTKO
O MNIE

Mam na imię Magdalena i od 4 lat
profesjonalnie zajmuje się wizażem oraz
charakteryzacją. Jednak moja przygoda
zaczęła się przeszło 6 lat temu i po dziś
dzień spełniam się w tworzeniu prac
artystycznych oraz makijażach
użytkowych.
Moją wiedzę zdobywałam już od
najmłodszych lat, bowiem ukończyłam
szkołę artystyczną, a w życiu dorosłym
postawiłam na naukę w Wyższej Szkole
Artystycznej w Warszawie na profilu
Charakteryzacji Filmowej. Doszkalałam
się u takich artystek jak Karolina Zientek
oraz Kamila Patyna. Sama prowadzę
warsztaty oraz pokazy makijażu
artystycznego z zakresu face painting
i efektów specjalnych.
Poczucie własnej wartości u kobiet
stawiam na pierwszym miejscu, dlatego
uwielbiam je rozpieszczać w postaci
makijażu, który podkreśla ich urodę
i dodaje pewności siebie.
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Dla kogo tworzę tą treść?

MASZ PROBLEM Z KRESKĄ?
PRZEBRNIJMY PRZEZ TO RAZEM!
Ja i moja kreska, to para która powstała przed laty i tak do dnia dzisiejszego
tkwimy w nierozłącznej codziennej relacji. Ona towarzyszy mi... A ja jestem jej
wierna.
Jak dla mnie dzień bez kreski, to dzień stracony, więc nauczę cię, byś była w
stanie malować ją jak ja w 3,5 sekundy. Już nigdy więcej nie będzie ona dla
ciebie problemem, jak dla niektórych. Jednak od początku!
Tworzę tego e-booka, byś przede wszystkim nauczyła się podstawy. Dobra
baza jest jak gruntowanie płótna. Jeśli nie będzie odpowiedniego fundamentu,
to niestety, ale finalny obraz może być po prostu brzydki.
Natomiast głównym celem jest to, abyś otworzyła oczy! Dosłownie i w
przenośni. Mamy XXI wiek - bawmy się makijażem. Jak dla mnie, kreskę
możesz traktować jako formę przekazu. Jesteś dzisiaj zła? Zrób ją ostrą,
wyciągniętą i niech każdy wie z kim ma do czynienia! Masz ochotę zaszaleć?
Wybierz kolorowy eyeliner. Dlaczego mamy się ograniczać do klasycznej
czerni?
Chciałabym jednak, byś zrozumiała do czego dążę. Możesz kombinować na
wszystkie sposoby, ale ma być to ESTETYCZNE. Co to dla mnie oznacza?
Dowiesz się czytając dalej.
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CZYM ZROBIĆ
KRESKĘ?
To wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać

Przydymione, roztarte w stylu smokey wybierz cień, eyeliner w żelu lub dobrze zaostrzoną
kredkę

Ostra wyraźna do takiej najlepiej sprawdzi się eyeliner w płynie lub w
pisaku

Artystycznaoprócz wyżej wymienionych, możesz również użyć
cieni w kremie lub farb
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Niech Ci nikt nie wmawia, że kreska nie jest dla
ciebie, bo masz opadającą powiekę, głęboko
osadzone oczy, daleko, blisko, małe, za duże itd. Nikt
nie ma prawa Ci mówić, co możesz nosić na oczach,
ale rób to ze smakiem !

KSZTAŁT OKA
A KRESKA

PODZIAŁ OKA NA CZĘŚCI

PS. TAM GDZIE KOŃCZĄ SIĘ LINIE MOŻESZ NA POCZĄTKU STAWIAĆ KROPKI, A PÓŹNIEJ JE ZE
SOBĄ POŁĄCZYĆ - BĘDZIE CI ŁATWIEJ ;)
1. Miejsce w którym powinna zacząć
się linia. Jest to dosłownie najcieńszy
punkt całej kreski.

6.

5.

4.

3.

2.

2. Delikatnie ją pogrubiamy, dokładnie
tam, gdzie zaczyna nam się tęczówka.

1.

3. Moment w którym nasza kreska
łączy dwie połowy - tą najcieńszą
część z grubszą. Ma iść równo z
zaokrągleniem naszej powieki
4. Najgrubszy moment kreski.
Natomiast, tą grubość dopasowujemy
sobie do wielkości powieki ruchomej

5. Grubość kreski ciągniemy zgodnie z naszym kształtem linii rzęs, tak by jak najlepiej ją podkreślić. Tym samym
sprawić, by oko stało się otwarte i powiększone.
6. Tzw. JASKÓŁKA. Coś co sprawia nam najwięcej problemu. Jaka powinna być jej długość, pod jakim kątem ma iść? To
wszystko (jak i reszta, zależy od naszego kształtu oka). Przyjęło się, że ogonek możemy wyznaczyć za pomocą trzonka
np. pędzla. Przykładamy go pod kątem, tak by jego początek dotykał płatka nosa i biegł w stronę końca brwi. Wiecie
co? BZDURA. Jakbym miała się stosować do tej zasady, moja jaskółka byłaby prawie pod kątem prostym. Tym samym
wyglądałabym idiotycznie. Ogonek kreski dopasowujemy do dolnej linii wodnej, a tak naprawdę dosłownie pół
milimetra za nią. Początek ma być przedłużeniem dolnej powieki, natomiast grubość, czyli moment "styku" najlepiej
zrobić taki jak grubość dolnej linii wodnej. Oto cały "sekret".
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Kluczem do sukcesu jest
odpowiednio przygotowana skóra i
dobrze zabezpieczona.

ODPOWIEDNIO
PRZYGOTUJ
POWIEKĘ

1

Na oczyszczoną skórę nanieś niewielką ilość korektora i wklep go
równomiernie opuszkiem palca lub gąbeczką na całą powiekę ruchomą, aż
po łuk brwiowy. Dzięki temu wyrównasz całą przestrzeń i zrobisz sobie tzw.
czyste płótno.

Za pomocą pudru sypkiego lub sprasowanego dobrze zabezpiecz łuk
brwiowy, a na resztę powieki nałóż cienie, dobrze je blendując - ten krok
możesz pominąć i po prostu przypudrować całą powiekę ruchomą.
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Mój pro tip! Wypełnij miękką czarną kredką lub
czarnym jak smoła cieniem górną linię wodną!
Zobaczysz jak cudownie podkreśli, to twoje oko. Plus
nie będziesz miała prześwitów pomiędzy kreską na
powiece, a rzęsami :)
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A TERAZ KROK
PO KROKU

Jest i punkt! Tak to właśnie ten punkt początkowy,
ale pamiętaj, że wszystko zależy od tego jaki efekt
chcesz uzyskać. Wg. mnie prawidłowo rozpoczęta
reska znajduję się właśnie w tym miejscu. To tutaj
ma być dosłownie delikatne dotknięcie eyelinerem,
przy samych rzęsach!

Absolutnie nie zmienia to faktu, że swoją kreskę możesz rozpocząć nawet i na
końcu swojej tęczówki, czy od połowy źrenicy. Tu chodzi bardziej o to, że sam
początek ma być naprawdę bardzo cienki, tak by faktycznie było widać na dalszym
etapie piękne płynne przejście w grubszą linię.
Na początku jeśli nie masz doświadczenia pamiętaj, że
zawsze możesz użyć brązowego cienia i bardzo cienkiego
pędzelka (nawet nie koniecznie dedykowanego do
makijażu). Przez, to będzie Ci łatwej w razie czego
zetrzeć, to co nabazgroliłaś ;)) Wracając do tematu, jak
widzisz tutaj pokazałam pod jakim kątem powinna
przebiegać tzw. jaskółka. Również możesz dostrzec, w
którym momencie kończy się moja brew. Teraz już wiesz,
dlaczego podejście 'zgodnie z zakończeniem płatków nosa
i stykiem z ogonkiem brwi' jest bez sensu?! U mnie
zakończenie kreski byłoby prawie pod kątem prostym.
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DROGA PO POWIECE.
Sama musisz się zmierzyć z rodzajem
eyelinerów. Dobierz taki, którym idzie Ci to GDZIE POCZĄTEK, A GDZIE KONIEC?!
sprawnie, szybko i przyjemnie.

Ok! To jest moment rysowania. Ja użyłam do
tego celu eyelinera w płynie z pędzelkiem.
Możesz spróbować na samym początku
czarnego cienia i cieniutkiego pędzelka, a
dopiero później wypełnić, to co namalowałaś
eyelinerem. Jak możesz zauważyć u mnie
kreska jest na około 3/4 powierzchni powieki
ruchomej. I nie ma tutaj złotego środka. To
wszystko zależy jaki efekt chcesz uzyskać, czy
oko ma się wydawać większe, czy kocie,
przydymione, czy po prostu schludnie
pomalowane. Pamiętaj, na początku nie próbuj
zmieniać kształtu swojego oka, jeśli linia rzęs
Nieszczęsna jaskółka. Długość idzie pod danym kątem (powieka ruchoma), to
dobierasz tak naprawdę pod maluj kreskę zgodnie z jej kirunkiem.
siebie, ale ma być ona wyważona!
Jeśli robisz kreskę na milimetr
grubości, głupio będzie wyglądał
ogonek ledwo co wystający poza
oko. Jeśli chodzi o jej kąt, to jak
wyżej wspominałam, ma iść w
kierynku skroni, brwi, ucha, czoła
(haha) o ile jest przedłużeniem,
twojej
dolnej
lini
wodnej.
Punk kończący linię wodną
Pamiętajmy o tym, że sama linia
wodna też ma swoją grubość.
Początek jaskółki ma być w
miejscu zakończenia dolnej linii
wodnej.
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Łączenie jaskółki z kreską.
MASAKRA!!! Jak, to robić, żeby
było dobrze ?! Ano... Zacznij od
końca kreski, którą namalowałaś
na ruchomej powiece. PRO TIP
uwaga!
Dotknij
eyelinerem
odrobinę niżej niż zakończenie
grubości kreski - dzięki temu
unikniesz nieplanowanej, dziwnej
kropki, zygzaka, czy po prostu
nierówności. Jeśli chodzi o nacisk zrób, to z wyczuciem. Na
początku
możesz
odrobinę
mocniej przycisnąć, natomiast w
momencie, gdy kierujesz linie ku
końcowi, odpuść sobie nacisk.

Czas na przyjemność. Czyli
wypełnianie. I już! To co wcześniej
naszkicowałaś wypełnij eyelierem
włącznie z jaskółką.

08

NIBY ZWYKŁA KRESKA,
A TYLE MOŻLIWOŚCI

Jeśli chcesz jeszcze mocniej wyciągnąć oko,
pociągnij kreskę do wewnętrznego kącika. Uważaj,
by eyeliner nie dostał się do środka, bo zapaskudzi
Ci całą pracę i wszystko się rozmaże. Do tego
idealnie sprawdzi się liner w pisaku ;)
Twój makijaż nie musi być nudny. wiesz jak w
prosty sposób zrobić kolorową kreskę? Użyj
kryjącego korektora, może być w płynie - będzie na
początku łatwiej. Następnie w miejsce korektora
wklep cienkim pędzelkiem kolory cień do powiek.
Pamiętaj, że musisz dobrze zabezpieczyć powiekę
ruchomą, by kreska się nie odbijała na górze.

Możesz wymieszać cień z duraline. To taki dziwny
specyfik z marki Inglot, by sprawić, że cień który
sobie z nim rozmieszamy, będzie w formie płynnej.

Kto powiedział, że kreska ma być tylko przy linii
rzęs? Eksperymentuj!
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Bardzo prosty, a moim zdaniem efektowny makijaż. Składa się tak naprawdę z
kreski i odrobimy cienia. Pamiętaj, jeśli będziesz miała opanowaną podstawę, z
każdym narzędziem, będzie ciekawiej i inaczej. Możesz zapatrzeć się w kolorowe
eyelinery i do dzieła!

Wiesz, że możesz pokryć całą powiekę
ciemnym cieniem, a później za pomocą
patyczka higienicznego i płynu micelarnego
stworzyć kreskę zmywając część cienia?

Zastygające
pomadki
w
płynie!
Zaskoczona? Ja już od kilku lat używam
ich do tego typu makijażu. Można je ze
sobą mieszać, żeby uzyskać unikatowy
kolor. Poza tym wyobraź sobie tylko - kolor
ust dokładnie w takim samym kolorze jak
kreska na oku!
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Podsumowanie
i słowa otuchy.

Pamiętaj, że nie od razu Rzym zbudowano :) Wiem i zdaję sobie sprawę
tego, że masz problem z wykonaniem kreski, bo w przeciwnym razie nie
pobrałabyś tego ebooka.
Nie możesz się poddawać, a praktyka czyni mistrza! Pamiętaj, że musisz
przejść przez kilka różnych eyelinerów, bo o ile mi może się sprawdzić w
płynie z pędzelkiem, tak ty będziesz go nienawidziła!
Kombinuj! A przede wszystkim nie ograniczaj się do klasycznej czarnej reski.
mamy XXI w. i tak wiele możliwości i genialnych kosmetyków. Perełki
świetnej jakości znajdziesz w drogeriach :)
Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam i podzielisz się ze mną swoją
opinią na temat tego ebooka, którego przygotowałam specjalnie z myślą o
tobie!
Odwiedź również moje social media!

@kropkawkreski

/magdalenaszczesniakmakeup
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Jeśli masz ochotę nauczyć się więcej pod moim czujnym okiem, zapraszam Cię na kurs
makijażu na własne potrzeby. Na szkoleniu nauczysz się między innymi perfekcyjnie
wykonywać makijaż dzienny lub wieczorowy, łączyć ze sobą kolory, a także wykonywać
super trwały makijaż. Dowiesz się jaki masz kształt twarzy, jakich kolorów używać i
jakich unikać. Jak wydobyć swoje atuty oraz skorygować niedoskonałości. Poznasz
kosmetyki idealnie dobrane do Twojego typu urody, a także cery. Pędzle do makijażu
oraz moją tajną technikę klejenia sztucznych rzęs!

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie teksty, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych
stronach podlegają prawom autorskim Magdalena Szcześniak.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie
zawartości bez zezwolenia Magdaleny Szcześniak jest zabronione.
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