En absolut uundværlig DIY-guide til bryllup og fest
Kate Middleton satte en helt ny standard for brudemakeup, da hun giftede sig med
Prins William. Stik mod alle konventioner lagde hun nemlig makeuppen selv. Få her
10 uundværlige tips til at slippe lige så smukt afsted med det som Kate. Guiden er
også perfekt at gå efter, selv om du alligevel vælger at lægge dit ansigt i hænderne på
en makeupartist.
1. Når det kommer til din bryllupsdag, har du brug for al den hjælp, du kan få, for at
holde huden frisk og smuk en hel dag, aften og nat. Brug en primer under din
makeup (MAC Prep + Prime Skin er den, makeupartisterne bruger), spray ansigtet
med en mist, når makeuppen er lagt (Jane Iredales Pommist er perfekt til formålet),
og sørg for at have blotting papers ved hånden, som du kan duppe huden med, når
ingen kigger. Køb dem fra Chanel, de ser også smukke ud i tasken.
2. Brug en let foundation til at ensarte din hud, så den ser smuk og perfekt ud, og
sørg for at dække eventuelle mørke rande, rødme eller urenheder med en god
concealer. Bobbi Browns Creamy Concealer er en favorit til formålet. Husk i øvrigt
at blitzlys fremhæver det pink i huden, så gå efter en mere gultonet foundation og
concealer, og vælg altid en tone, der er så tæt på din egen hudfarve som muligt. Er
den for lys, vil du se grålig ud, og er den for mørk , ser det let lidt snavset ud.
Foundation skal altid prøves på kindbenet og ikke på hænder eller håndled. Armanis
Face Fabric Foundations er de smukkeste, du kan finde på markedet.
3. Let rødmende kinder hører sig til en brud. Smukke, naturlige rosenkinder får du
ved at duppe din blush lige dér, hvor kinderne buler ud, når du smiler, og sørg for at
få den blendet ordentligt ud. Der må ikke være kanter. Cremeblush er klart det
smukkeste (Kjær Weis Creme Blush Suntouched er min egen favorit), men fiksér med
lidt pudderblush, så du er sikker på, at det holder. YSLs Blush Radiance er perfekt til
formålet, da den også giver liv til huden.
4. Undgå alt for skinnende makeup. Start ud med matte konsistenser, og brug så
lidt highlight til sidst på øjne, kindben, amorbue og ved tindingerne (Tromborgs
Illuminating Moon Powder er baseret på rene mineraler, så den blender smukt ind i
huden). På den måde slipper du for at skinne mere end godt er. Det kommer du
nemlig til at fortryde på dine bryllupsfotos.
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5. Lad være med at komme eyeliner under øjet. Hold den i stedet på det øverste
øjenlåg og eventuelt på den våde kant i øjet. Bryllupper kan være en tårevædet affære,
og du vil ikke have eyeliner, der løber ud. Har du meget let til tårer, så har Helena
Rubinstein en god, vandfast eyeliner, Silky Eyes. Foretrækker du i øvrigt et mere
sart brudelook, så vælg en lidt blødere tone end sort, som Max Factors grå
eyelinerblyant eller Lancômes Black Coffee. Sort bliver let lidt hårdt.
6. Dét med tårerne betyder også, at din mascara skal være vandfast (prøv Clinique
Lash Power Long Wearing Formula). Og bruger du kunstige vipper til lejligheden, så
vælg altid dem i små buketter frem for hele vipper. Det skal gerne se naturligt ud, når
du slår blikket ned. Gode vipper finder du hos MAC, der også sælger Duo
øjenvippelim, der er den bedste på markedet.
7. En brudemakeup er typisk smukkest, hvis den holdes lidt douce. Men er du til
smoky eyes og røde læber, så husk blot på, at det er de færreste, der kan slippe afsted
med stærke farver på både øjne og læber. Hovedreglen er, at du vælger enten-eller.
Nedtonede øjne til stærk læbestift eller omvendt.
8. Vælg gerne en klar læbestift eller lipgloss. Makeupartisten Bobbi Brown anbefaler
toner som klar pink, rosa eller koral, der giver dig det perfekte bryllupssmil og
samtidig optisk gør dine tænder mere hvide. Lyse og blege læbefarver har en tendens
til at brænde ud på billeder. Farverne finder du i Bobbi Browns Rich Color Lipsticksortiment.
9. Hvis du vælger læbestift fremfor gloss, så sørg for, at den holder, så den ikke ender
på gommens skjorte, champagneglasset eller dine tænder. Kom lidt pudder på
læberne først, læg læbestiften på med pensel, tryk af i en serviet, gentag processen, og
afslut eventuelt med gloss. Bed brudepigen holde et øje med, at alt sidder, som det
skal, i løbet af dagen.
10. Mest klædeligt til bryllupper er de helt naturlige, såkaldt nude nuancer på
smukke, velplejede hænder. Giv hænderne en lynmanicure med Herômes OneMinute Manicure, og tilføj så en lys lak. Favoritlakkerne backstage til de
internationale modeuger var Essie BFF Best Boyfriend, Estée Lauders Nude Attitude
og OPI Bare My Soul. Husk en god overlak, så du ikke behøver at tænke mere på
neglene. Essies Good To Go får ovenikøbet dine negle til at tørre hurtigere.
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