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Zdrowie i uroda

pytania  – Kim jestem? Kim chciałabym być? 
W jaki sposób chcę wyrazić siebie?
Eksperymentujmy więc moje drogie Panie 
z  kolorami  i  teksturami. To czas gdy wiele 
nam wolno, bo jesteśmy “Pełnią”. Pokażmy 
więc światu, że światełko wcale nie przyga-
sa, a wręcz przeciwnie, dopiero rozbłyska! 
Delektujmy sie makijażem, tak jak wszystkim, 
co nas otacza. 
Na pewno zadajesz sobie pytania: Czy ko-
lory, które używałaś do tej pory jako dwu-
dziestolatka są nadal aktualne? Jak chcesz 
podkreślić urodę? i  jak to się ma do Twojej 
osobowości i  charakteru pracy jaką wykonu-
jesz? sprawdź efekty naszej sesji i  podpatrz 
swoją rówieśniczkę.
Ania w tym miesiącu obchodzi okrągłą trzy-
dziestkę. Chętnie zgodziła się wziąć udział 
w  eksperymencie jakim jest sesja. Nasza mo-
delka jest uosobieniem wewnętrznej mocy. 
Jest ciągle w ruchu. To zawodowa tancerka, 
trenerka tańca i  fitness. Z racji swojego za-
wodu często pozowała do zdjęć, a makijaż 
nie jest dla niej nowością. szczególnie moc-
ny, sceniczny. Pokażę Anię w dwóch troszkę 
innych odsłonach. 
Pierwsza to makijaż dzienny. Będzie świeży 
i  naturalny, doda niewinności i  lekkości. 
Jest idealny do codziennego charakteru pra-
cy Ani. Makijaż wieczorowy ukaże nam ko-
bietę subtelną a zarazem mocną i  wyraźną. 
Nie będzie przerysowany. Dzięki niemu Ania 
emanuje pełnią swojej kobiecości i  delikat-
ną nutą tajemnicy. 

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Palac kolorów

Casting

D la mnie to czas 
gdy dziewczyna w peł-
ni zaczyna być kobietą. 
Jak pąk przeistacza się 
w pełni rozkwitnięty 
i  kuszący milionami 
kolorów kwiat, tak 
trzydziestoletnia kobie-
ta mieni się i  błyszczy 
świadoma pełni swo-
jej kobiecości. To czas, 
gdy  zostawia z tyłu   

„warkocze” i  wkracza w magiczny świat 
mocy, miłości i  mądrości...
Bajka? Nie dla mnie. Trzydziestoletnie kobiety 
pełne są magii, którą czasami skrywają pod 
parasolem z niepewności i  kompleksów ale 
często to, co schowane w ich wnętrzu, to już 
nie Kopciuszek tylko prawdziwa Królowa. 
Trzeba tylko dać dojść do głosu naturalne-
mu instynktowi, który podpowiada nam, że 
płynący czas to naturalna kolej rzeczy, a my 
płyniemy wraz z nim w niekończącym się 
tańcu ewolucji. Nasza dusza i  nasz umysł 
nabrały zupełnie innego rozmachu w wyra-
żaniu myśli i  uczuć. A nasze ciało? Dlaczego 
ma nas zawstydzać? Dlaczego nie patrzeć 
rozmówcy prosto w oczy z wyprostowaną 
głową, wyjawiając z dumą pierwszy i  kolej-
ny raz słowo „trzydzieści”?
To czas, by w końcu przystopować nasz 
bieg po szczeblach kariery czy zwolnić nasz 
szybki krok, który był tak potrzebny do uwi-
cia gniazda. To chwila, by świadomie przy-
glądnąć się sobie. Odkryć wszystkie sekrety 
i   tajniki kobiecości. To doskonały moment, 
by stanąć sama przed sobą w lustrze i  zadać 

Jeśli jesteś zainteresowana 
wzięciem udziału w pro-
jekcie "Pałac kolorów" 
i masz idealną cerę zapra-
szamy na casting.

szczegóły: www.dorota.tv
w zakładce "wydarzenia"

Trzy...dzieści to brzmi prawie jak wyrok dla większości z nas. Chciałyby-
śmy wszystkimi siłami przytrzymać upływający czas i schronić się pod 
płaszczem liczby zaczynającej się od dwa. Niestety czas idzie naprzód, 
w konsekwencji czego pewnego dnia stajemy przed naturalnym faktem 
przejścia na drugą stronę. No właśnie, drugą stronę czego? Dojrzałości 
moje drogie Panie!

Anna Kowalska przed metamorfozą

Trzydziestoletnia 
pełnia życia

Zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Modelka: Anna Kowalska www.annakowalska.pl 
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Zdrowie i uroda
Na początek na twarz i pod oczy zaaplikowałam krem rewitalizujący, który sprawia wyrównanie delikatnych linii, energetyzuje i doskonale nawilża cerę. Na tak przygotowaną skórę, 
nałożyłam bazę pod podkład rozświetlającą, która redukuje oznaki zmęczenia, zmniejsza pory i wygładza. Zawiera ona odbijające światło mikro-pigmenty, które ujednolicają koloryt twarzy 
i przywracają jej naturalny blask. Chodzi nam o to, by uzyskać efekt świeżości a nie błyszczącej się nadmiarem sebum skóry. Wybrałam lekki podkład we fluidzie, wygładzający nierówności, 
a przy tym rewitalizujący i doskonale przylegający do skóry. Jego satynowe zakończenie daje nam efekt naturalności i zarazem blasku. Podkład powinien stworzyć obraz twarzy delikatnie 
muśniętej makijażem. Nie może być zbyt ciężki i lepki, ponieważ wtedy doda nam lat. Trzeba go także rozsądnie nakładać.  Nawet najlepszy kosmetyk zaaplikowany w przesadnej ilości, da 
nam efekt odwrotny do pożądanego. Cienie pod oczami wyrównałam lekkim, rozświetlającym korektorem w sztyfcie. Jeszcze tylko odrobina transparentnego pudru sypkiego, i cera gotowa 
jest do nakładania koloru. Na policzki nałożyłam róż w odcieniu bardzo jasnej brzoskwini. Brwi pomalowałam bardzo lekko brązowym cieniem do brwi.  Zwracam uwagę, że zbyt dramatyczne 
podkreślanie brwi, wiąże się z dodawaniem nam lat drogie Panie. Uważajmy na ten element naszego makijażu. Do makijażu oczu użyłam kilku odcieni w kolorze piasku i cappuccino oraz kość 
słoniową. Aby nadać głębi spojrzenia i lekkiego kontrastu użyłam czarnej kredki z leciutkimi opiłkami złota, która daje nam bardzo jasny odcień czarnego, i idealnie wpasowuje się do użytych 
cieni. Kreska nałożona jest od połowy górnych i dolnych rzęs. Górna kreska wychodzi lekko poza ich linię, co zmienia nam optycznie kształt oka w lekko migdałowy. Aby nadać lekkości i blasku 
spojrzenia, w środku zaaplikowałam białą, matową kreskę a w kąciku wewnętrznym tuż przy linii rzęs białą perłową. Rzęsy pociągnięte są raz wydłużającym, czarnym tuszem. Całość dopełnia 
półprzeźroczysty błyszczyk w podobnym odcieniu co róż do policzków, w kolorze lekkiej brzoskwini.
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Na twarz zaaplikowałam ten sam krem rewitalizujący, bazę, podkład oraz naturalny, transparentny puder sypki co w makijażu dziennym. Raz dobrane produkty są idealne i na dzień i na wie-
czór. Najważniejsze by ich tekstura dopasowana była do naszej cery, a kolor fluidu do koloru skóry. Perfekcyjnie dopasowany podkład nie powinien się odróżniać od reszty ciała, to znaczy nie 
powinien być ani za jasny ani zbyt ciemny, tym bardziej nie za pomarańczowy, różowy czy żółty. Kości policzkowe przyprószone są rozświetlającym, satynowym pudrem, który nadaje twarzy 
efekt niesamowitej świeżości oraz blasku. Leciutkie, świetliste drobinki zawarte w pudrze doskonale odbijają sztuczne, wieczorne oświetlenie. Policzki leciutko dotknięte są bronzerem oraz 
różem w kolorze łososia złamanego delikatną mandarynką. Brwi pomalowane są cieniem brązowym do brwi. Są o ton ciemniejsze niż w makijażu dziennym. Całą uwagę chciałam skupić 
na oczach Ani. Nadałam im blasku za pomocą cienia w kremie o kolorze  jasnego złota. Głębi dodaje im odcień zieleni od pistacjowej przez butelkową, po ciemno-wojskową. Tuż przy linii 
dolnych rzęs do połowy ich długości, zaczynając od kącika zaaplikowałam złotą kreskę. W środku oka od połowy ich długości narysowałam czarną. Ta sama czarna kreska jest użyta nad linią 
górnych rzęs tuż przy ich brzegu. Jest jednak bardzo cienka, tak, by nie konkurować za bardzo z zaaplikowanym wcześniej złotem na górnej powiece. Rzęsy pociągnięte są raz wydłużającym, 
czarnym tuszem. Przy tak mocno zaakcentowanych oczach dopełnieniem jest błyszcząca szminka w kolorze kości słoniowej z delikatnymi drobinkami złota.
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