
Silmien salaisuus
Kesän juhlameikin painopiste on silmissä. 

Opettele kohtalokkaan katseen salat.

teksti Kaisa Virtanen henkilökuva Jouni Harala 
tuotekuvat Toni Härkönen
meikki ja kampaus Suvi Tiilikainen

Meikki L’Oréal Paris / Suvi Tiilikainen
■ Pohjustajana L’Oréal Paris Lumi Magique 
Primer ja meikkivoiteena Nude Magique 
Cushion sävy 01. Peiteaineena True Match 
Concealer 02, meikin kiinnittää BB Light 
-puuteri. Kasvoja muotoilee Glam Bronze 
-aurinkopuuteri 102, Brunette Harmony, ja 
hehkua antaa True Match Blush -poskipuna 
145, Bois de Rose.
■ Luomilla sävyjä Color Riche Quads 
-paletilta E8, Blue Marine. Rajausvärinä 
Super Liner Gel Intenza Pure Black, 
sisärajauksena Silkissime 03. Ripsivärinä 
musta L’Oréal Paris Falsh Lash Butterfly 
Wings Sculpt, kulmien muotoilussa Brow 
Artist Plumber Dark Brown. Huulikiilto 
Infallible Le Gloss 505, Never Let Me Go.  

■ Tiedustelut sivulla 112.

eeva.fi
Katso video, tristique 
lacus tempus fusce 
penatibus arcu eu libero 
ut sed.

eeva kauneudeksi

POHJuSTa LuOMeT
Levitä luomelle pohjustusainetta, jotta luomiväri levittyy 

kauniisti ja meikki kestää juhlien loppuun asti. 

ruSKeaa Vai SiTTenKin SiniSTä?
Levitä tummahkoa luomiväriä hieman liikkuvan luomen 

yli. Häivytä huolella.

MuiSTa raJauS
Rajaus saa ripset näyttämään pitkiltä ja auttaa irtoripsiä 

liittymään silmämeikkiin. Jos et käytä sinistä luomilla, voit 
kokeilla sinistä rajausta mustan sijaan. 

näyTTäVäT riPSeT
Levitä ripsiväriä ja lisää tehoa irtoripsillä. Jos yksittäiset 

ripsitupsut tuntuvat vaikeilta laittaa, kokeile kolmitupsui-
sia irtoripsiä.

KuLMaKarVaT KunTOOn
Tuuheakulmainen tulee toimeen pelkällä kulmageelillä.

Jos kulmakarvasi ovat harvat, sivele puuterimaisen kulma-
väri päälle kuitua sisältävää kulmageeliä. Jos kulmissa on 
pitkiä karvattomia välejä, käytä ensin kulmakynää, sitten 

puuterimaista väriä ja lopuksi geeliä. 

Laita ripsiä 

vuorotellen 

molempiin 

silmiin.

■ ”Laita liimaa kämmenselälle. Ota rip-
situpsu leveäkärkisiin pinsetteihin ja 
kasta tupsun tyvi liimaan. Ota liimaa 
tarpeeksi, niin tupsu tarttuu vaivatta. 
Erillisten liimaputkiloiden liima on usein 
tehokkaampaa kuin ripsipakkausten 
oma liima”, vinkkaa meikkitaiteilija Suvi 
Tiilikainen.

■ Kun luomet pohjus-
taa ennen meikkaa-
mista, meikki kestää 
juhlien loppuun. Art-
Deco 3 in 1 Eye Primer 
5 g 16,50 €. 

■ näyttävät kulma-
karvat muotoilee 
L’Oréal Paris Brow 
Artist Sculpt -kulma-
geeli. Väri levitetään 
huopamaisella kärjellä 
ja harjataan muotoon, 
7,6 ml 11,90 €. 

■ irtoripsien laittami-
nen vaatii harjoittelua, 
sitä kannattaa kokeilla 
muutaman kerran 
ennen juhlia. Duroy- 
irtoripsitupsut medium 
60 kpl 7 €. 

■ Samettimaisen peh-
meästi levittyvä luo-
miväri on helppo häi-
vyttää, Make Up Store 
Microshadow Trio Dia-
mond -paletti 6 g 31 €.

■ Silmämeikinpohjus-
tusaine tasoittaa ihon 
sävyä. Youngblood 
Stay Put Eye Prime 
sopii herkkäsilmäisil-
lekin ja toimii myös 
huulten pohjustuk-
sessa, 2 g 35,90 €. 

■ rajaus saa ripset 
näyttämään pitkiltä. 
Sensai Liquid Eyeliner 
0,5 ml 37,80 €. 

■ Shiseido Luminizing Satin Eye Color 
Trio -paletin väreillä loihdit niin arki- 
kuin juhlameikinkin, 3 g 44,90 €. 

■ Harjaantumatto-
malle sopivat irtorip-
set, joissa on useampi 
tupsu yhdessä, Kiss 30 
Trios Lashes -ripsitup-
sut 30 kpl 10 €. 
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