INFORMACJA PRASOWA
MAKIJAŻ ŚLUBNY – JAK STWORZYĆ TEN IDEALNY?
Makijaż w dniu ślubu, to chyba najważniejszy makijaż w życiu kobiety. Nie tylko musi spełniać
założenia makijażu dziennego, wieczorowego, telewizyjnego i fotograficznego za jednym razem, ale
musi też być idealnie wykonany, trwały, podkreślający atuty i ukrywający niedoskonałości. O tym
czy taki makijaż możemy wykonać same, czy lepiej udać się do wizażystki oraz jakie są panujące
trendy w makijażu ślubnym opowie Karolina Choroś, Dyrektor Mokotowska Make Up Academy.
Trendy w makijażu 2018
„Trendy i style w makijażu dyktowane modą zmieniają się bardzo często, nie dotyczy to jednak makijażu
ślubnego. Podążanie za trendami bez przemyślenia pełnej koncepcji i stylizacji na ten jeden
najważniejszy dzień w życiu, z pewnością nie skończy się dobrze. Wizerunek Panny Młodej musi być
spójny i tworzyć harmonijną całość z suknią, fryzurą, dodatkami i motywem przewodnim wesela.
Oczywiście w dniu ślubu najważniejsza jest idealna cera, o którą trzeba zadbać nawet kilka miesięcy
wcześniej. Na zadbanej cerze dobrze dobrany, zarówno pod względem właściwości nawilżających,
pielęgnujących czy matujących i kryjących, podkład przetrwa cały dzień i noc. Warto też pamiętać o
podkreśleniu konturu oka ciemniejszym kolorem lub delikatnymi kępkami sztucznych rzęs. Dzięki temu
makijaż będzie nie tylko przyjemny w odbiorze bezpośrednim, ale też przepięknie będzie wyglądał z
większej odległości, np. w kościele, czy na zdjęciach.” – radzi Karolina Choroś z Mokotowska Make Up
Academy.
Wykonać samodzielnie czy u wizażysty?
„Jeżeli posiadamy umiejętności i odpowiednie kosmetyki, oczywiście możemy wykonać makijaż
samodzielnie. Jednak w 99 % przypadków panna młoda nie jest profesjonalistką i nie ma gwarancji, że
w stresie nie „zadrży” jej ręka. Profesjonalny wizażysta nie tylko wykona nienaganny makijaż, ale
stworzy też podczas pracy spokojną atmosferę i pozwoli na chwilę prawdziwego relaksu przed
nadchodzącym wydarzeniem. Pamiętajmy, że w tym wyjątkowym dniu, mamy wyglądać świetnie w
każdym świetle (naturalnym i sztucznym, jasnym i ciemniejszym), makijaż ma się trzymać nawet 20
godzin i być niezwykle odporny na ścieranie (mnóstwo pocałunków!) oraz na łzy, które w większości
przypadków się pojawiają. Makijaż ślubny jest jednym z najtrudniejszych w wykonaniu, bo musi
wyglądać jednocześnie naturalnie, ale także dość mocno, by nie zginął na zdjęciach, które „zabierają”
połowę jego mocy, dlatego warto oddać się w ręce profesjonalistów. Wizażyści dysponują
odpowiednimi kosmetykami, bazami, fixerami, oraz przede wszystkim wiedzą i umiejętnościami.
Pamiętajmy także, by zawsze wybrać się na makijaż próbny najlepiej dwa tygodnie przed ślubem. Jest
to doskonały czas i moment na ustalenie wszystkich szczegółów jak i okazja na przetestowanie
trwałości na przykład na wieczorze panieńskim.” – dodaje Karolina Choroś.
Najczęstsze błędy – czego nie robić?
„Na pewno nie należy wykonywać makijażu ślubnego samodzielnie, gdy nie mamy do tego
odpowiednich umiejętności i kosmetyków. Pamiętajmy też, że zawsze znajdzie się ktoś kto wykona
usługę taniej, ale czy na pewno lepiej? Naprawdę nie oszczędzajmy, bo będziemy potem żałować.
Zaplanujmy odpowiednią kwotę w budżecie ślubnym na wizyty u sprawdzonej wizażystki zarówno na

makijaż próbny jak i ten w dniu ślubu. Wspomnienia i zdjęcia z tego dnia będą nam towarzyszyć przez
całe życie i warto patrzeć na nie z uśmiechem i zadowoleniem.” – mówi Karolina Choroś z Mokotowska
Make Up Academy.
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Mokotowska Make Up Academy to akademia makijażu działająca według światowych standardów w zakresie
kształcenia profesjonalnych wizażystek i wizażystów. Oferuje naukę na poziomie najlepszych szkół w Europie i na
świecie. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów makijażu i odbywają się w doskonale wyposażonych salach w
centrum Warszawy. Studenci pracują na kosmetykach profesjonalnej marki MAKE UP FOR EVER. W trakcie nauki
odbywają praktyki podczas wielu prestiżowych wydarzeń np. Miss Polski, Miss Supranational, pokazów mody
czołowych polskich projektantów (m.in. Macieja Zienia) czy spektakli teatralnych np. w Teatrze Wielkim Operze
Narodowej. W ramach rocznego programu nauczania Mokotowska Make Up Academy umożliwia zdobycie
kompleksowej wiedzy i umiejętności pozwalających na w pełni profesjonalne wykonywanie zawodu wizażysty.
https://mokotowska58.pl

