
 
 

 

ا تاسیافتي طزاّت پْطت، اس ًیاس تَ اطتفادٍ اس ػْد تا ت ُای پْطتی طؼی هی تا هزاقثت 0202در آرایغ ّ هیکاپ تزًذ 

 ُای رّػي ّ هالین در پْدرُای طٌگیي تکاُذ. طپض تا اطتفادٍ کزدى اس رًگ  هذصْالت پْػاًٌذٍ پْطت هثل کزم

تاى  ػْد. آرایغ هالین یؼٌی ػوا اس دذاکثز سیثایی صْرت دادٍ هیتَ چِزٍ ظاُزی طزدال ّ ػاداب  آرایغ صْرت

ُای صْرت خْد را تَ  ػْد طي ػوا کوتز تَ ًظز تزطذ ّ تَ طْر طثیؼی سیثایی اطتفادٍ کٌیذ. آرایغ هالین تاػث هی

 .کٌیذ یتاى کَ جلٍْ خْتی ًذارد را اصالح ه ُایی اس پْطت دیگزاى ًؼاى دُیذ. تزای ایي ًْع آرایغ تٌِا قظوت

 

 آرایش الیت و مالیم صورت-1

 

را تارُا ػٌیذٍ تاػیذ. ایي جولَ تَ چَ هؼٌاطت؟ اگز تَ ستاى فارطی رّاى تخْاُین تْضیخ  Less is more ػایذ جولَ

تز تاػذ. . تَ ستاى طادٍ، آرایغ  تْاًذ جذاب آرایغ هالین هیدُین، یؼٌی سیثایی در طادگی اطت. تٌاتزایي گاُی داػتي 

کٌٌذٍ لة تاػذ. در کل آرایؼی کَ طثک  تْاًذ تَ طادگی یک ریول، خظ چؼن ّ تزاق ػْد کَ هی الیت تَ آرایؼی گفتَ هی

الین هذظْب تاػذ ّ در ٌُگام آرایغ اس تیؼتزیي دالت هوکي سیثایی صْرت ػوا اطتفادٍ ػْد، آرایغ الیت یا هیکاپ ه

 .ػْد هی

تِتزیي کار ایي اطت کَ قثل اس آرایغ تَ طزاؽ رّتیي رّساًَ خْد تزّیذ اها اگز رّتیي پْطت خاصی ًذاریذ، ایي 

تْاًیذ  تاى تپزداسیذ. تِتزیي چیشی کَ هی کارُا را اًجام دُیذ. تزای آرایغ هالین السم اطت اتتذا تَ سیزطاسی پْطت

ُا را رّی صْرت تشًیذ ّ در توام پْطت پخغ کٌیذ. تزخی اس ایي  اطت. هقذار کوی اس آى ُای تی تی اطتفادٍ کٌیذ، کزم

تْاًٌذ اس پْطت ػوا  ُا هی ػًْذ. ایي کزم تز ػذى پْطت ػوا هی ُا داّی ّیتاهیي طی ُن ُظتٌذ کَ تاػث ػاداب کزم

ذ آفتاب دارًذ. ایي کزم را ػًْذ ّ ُوچٌیي خاصیت ض هزاقثت کٌٌذ یؼٌی تاػث کٌتزل چزتی پْطت ّ آتزطاًی هی

تاى یک  ُای آرایؼی رّی صْرت پخغ کٌیذ. الثتَ کَ اگز اس تزاع اطتفادٍ کٌیذ، پْطت تْاًیذ تا اًگؼت یا تا تزاع هی

 .رطذ تز ّ سیثاتز تَ ًظز هی دطت

 

 آرایش صورت با خط چشم گزافیکی-2

توزکش کزدٍ ّ تا هذادی  خظ چؼن اًیذ تز رّیچٌاًچَ هیکاپ گزتَ ای ّ خظ چؼوِای گزافیکی را هی پظٌذیذ، هی تْ

خیلی تیش، یک خظ چؼن کؼیذٍ رطن کٌیذ, الثتَ اگز خظ چؼن هصزفی هایغ تاػذ ًتیجَ تِتزی هی گیزیذ. خظ چؼن 

هیذُي ّ هذل آرایغ ػوا را اس یکٌْاختی خارج هیکٌذ. تٌاتزایي هیتْایٌذ ُز  گزافیکی تَ آرایغ ػوا دالتی فاًٌتشی

 .سهاى کَ ادظاص کزدیذ تَ تٌْع ّ تغییز در آرایغ خْد ًیاس داریذ اسیي هذل خظ چؼن تِزٍ تثزیذ

 

 شاین و اکلیلی آرایش صورت-3

 

هیکاپ ػایي تاػث هی ػْد تا چِزٍ ػوا تاًؼاط ّ جْاى تز تَ ًظز تزطذ اس ایي رّ تِتز اطت تزای هیکاپ صْرت 

ُای اکلیلی ّ  طایَ چؼن خْد اس ایي هذل ایذٍ تگیزیذ ّ جذاتیت ظاُزی تاى را تکویل ًواییذ. تزای داػتي هیکاپ تزاق اس

تزاق ، رژگًَْ ُای گلثِی ّ طثیؼی ّ ُایالیتز گًَْ اطتفادٍ هی ػْد ُوچٌیي آرایغ لة ُا ًیش تَ کوک رژلة رّػي 

 ّ تزاق اًجام هی ػْد ّ ػوا هی تْاًیذ تَ کوک اطپزی فیکض کٌٌذٍ ّ تزاق هیکاپ صْرت خْد را تَ طوت تزاق تْدى

 .ُذایت ًواییذ

تْجَ داػتَ تاػیذ کَ ایي هذل آرایغ تزای دضْر در هِواًی ُا ّ هجالض اًتخاتی هٌاطة هی تاػذ ّ تزای دضْر در 

 .هکاى ُای ػوْهی یا هذل کار تِتز اطت ػوا آرایغ الیت یا هات داػتَ تاػیذ تا ظاُزتاى طثیؼی تز تَ ًظز تزطذ
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 آرایش صورت دختزانو مات-4

 

هیک اپ ارتیظتِای دزفَ ای هؼوْال یک آرایغ هات را تزای رّس پیؼٌِاد هیکٌٌذ.خصْصا اگز ػوا پْطتی گٌذهی 

کٌین  پیؼٌِاد هی داریذ ایي هذل آرایغ هیتْاًذ جلٍْ صْرت ػوا را چٌذ تزاتز کٌذ. چٌاًچَ ػوا ُن پْطت چزتی داریذ،

در ٌُگام خزیذ لْاسم آرایغ یا تِتزیي کزم پْدر، دّر هذصْالت تزاق کٌٌذٍ را خظ تکؼیذ. هذصْالتی کَ ػثارت 

دُذ. در دقیقت تایذ دتواً تَ دًثال  تزاق کٌٌذٍ رّی آًِا ًْػتَ ػذٍ تاػذ، پْطت را اس آًچَ ُظت چزب تز ًؼاى هی

ػثارت هات رّی آى درج ػذٍ اطت. پزایوز ّ تزخی کزم پْدرُا تزای کوتز  هذصْالتی تاػیذ کَ تذّى رّغي تْدٍ ّ

کزدى تْلیذ چزتی پْطت ّ هات کزدى آرایغ صْرت تظیار هٌاطة اطت. الثتَ پزایوز اس ًظز فٌی تزای هاًذگاری 

ػْد  فتَ هیتْاى تزای تِتز کزدى کزدى آرایغ اس ایي هادٍ اطتفادٍ کزد. گ تیؼتز آرایغ طاختَ ًؼذٍ اطت؛ ّلی هی

چٌاًچَ پزایوز تْاًظت تَ هات کزدى پْطت صْرت ػوا کوک کٌذ، در هذت سهاى دّام آرایغ صْرت ُن اثز خْاُذ 

 .داػت

 

 آرایش اسموکی و تیزه-5

 

ى آرایغ دّدی طثکی هتفاّت اس آرایغ چؼن اطت کَ در آى تَ هؼٌای دّد، ّ آرایغ اطوْکی یا ُوا (smoke) اطوْک

اس طایَ ُای تیزٍ اطتفادٍ هی ػْد. در هصز تاطتاى، خاًن ُا تا اطتفادٍ اس طزهَ ّ طایز پْدر طٌگ ُای طثیؼی اطزاف 

لض ّ چؼن خْد را تیزٍ هی کزدًذ. ایي طثک آرایغ در دًیای اهزّس ًیش طزفذاراى خْد را دارد ّ در تظیاری اس هجا

هِواًی ُا اطتفادٍ هی ػْد. هذل کالطیک هیکاپ اطوْکی تا طایَ چؼن هؼکی ّ دّدی اًجام هی ػْد کَ تیؼتز تزای 

چؼن ُای درػت هٌاطة اطت. در ایي آرایغ پیغ اس ُز چیش، تایذ هاًٌذ ُویؼَ اس پزایوز ّ کاًظیلز تزای آهادٍ طاسی 

 .چؼوتاى اطتفادٍ کٌیذ

 

 آرایش نود-6

 

س تْاًیذ تزای هکاًِای اداری ّ رطوی اطتفادٍ کٌیذ. در ایي آرایغ ا ُایی اطت کَ هی آرایغ ًْد یکی اس آرایغ

قذر غلیع اطت کَ صْرت  قذر طادٍ اطت کَ چِزٍ را تی رّح ًؼاى دُذ ّ ًَ آى ػْد ّ ًَ آى ُای هالین اطتفادٍ هی رًگ

 .را کثیف ًؼاى تذُذ تلکَ یک آرایغ هالین ّ طادٍ اطت

 

 آرایش دختزانو جذاب بزای عزوسی-7

 

ًْع آرایغ آًِاطت.در ایي هذل آرایغ  یکی اس دغذغَ ُی دختزاى جْى تزای دصْر در هیِواًی ُایی هاًٌذ ػزّطی

هیکاپ چؼن ُا اس هِن تزیي هزادل تَ ػوار هی رّد ّ اگز هیکاپ چؼن ُای ػوا سیثا ّ هٌاطة تاػذ تغییزات هثثتی در 

ظاُزتاى ایجاد خْاُذ ػذ. تزای هیکاپ چؼن هجلظی تِتز اطت اتتذا تَ کوک رًگ ُای هالین ّ هات طایَ چؼن هٌاطثی 

ن ُایتاى تکؼیذ. ُوچٌیي آرایغ گًَْ ُا اس اُویت سیادی تزخْردار هی تاػذ ّ تِتز اطت ػوا اس را رّی پلک چؼ

رژگًَْ ُایی اطتفادٍ ًواییذ کَ دارای رًگی هالین ّ دختزاًَ تاػٌذ. در ایي هزدلَ اس آرایغ صْرت تایذ لة ُایتاى را 

اس هِن تزیي هزادل هیکاپ صْرت تَ ػوار هی رّد. دختزاى جْاى  آرایغ لة هیکاپ کٌیذ ّ تْجَ داػتَ تاػیذ کَ

 .تِتز اطت اس رژلة ُا تا رًگ ُای هالین یا هات اطتفادٍ ًوایٌذ تا آرایغ آى ُا الیت تَ ًظز تزطذ

 

 آرایش صورت ساده و الیت با رژ قزمز کالسیک-8

 

ُای قزهش ُزگش اس هذ  کٌٌذ: لة آرایغ ضزب الوثلی ّجْد دارد کَ آرایؼگزاى ُویؼَ تَ آى اطتٌاد هی در دًیای
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ًیش اس ایي ضزب الوثل پیزّی کزدٍ ّ قزار اطت در دًیای سیثایی  ۰۲۰۲رطذ کَ آرایغ تزًذ طال  افتٌذ! تَ ًظز هی ًوی

د. ُواًطْر کَ در تاال اػارٍ ػذ ارایغ الیت یؼٌی ػوا اس ُای قزهش قزار دار ُایی تاػین کَ تاکیذ آى تز رژ ػاُذ آرایغ

ػْد طي ػوا کوتز تَ ًظز تزطذ ّ تَ طْر طثیؼی  تاى اطتفادٍ کٌیذ. آرایغ هالین تاػث هی دذاکثز سیثایی صْرت

 تاى کَ جلٍْ خْتی ُایی اس پْطت ُای صْرت خْد را تَ دیگزاى ًؼاى دُیذ. تزای ایي ًْع آرایغ تٌِا قظوت سیثایی

تاى چزب اطت، دتوا اس کاًظیلزُای جاهذ  کٌیذ. در ایي ارایغ کاًظیلز را فزاهْع ًکٌیذ. اگز پْطت ًذارد را اصالح هی

ّ هذادی اطتفادٍ کٌیذ ّ اگز پْطت خؼکی داریذ، کاًظیلزُای هایغ گشیٌَ خْتی ُظتٌذ. رّی ًقاط خاصی اس صْرت کَ 

ذ ّ طؼی کٌیذ تا ًْک اًگؼت آى را پخغ کٌیذ. تؼذ اس اصالح لکَ جای جْع ّجْد دارد، هقذار کوی کاًظیلز را تشًی

ُای صْرت ّ یکذطت طاسی پْطت تَ طزاؽ یک رژ قزهش جذاب تزّیذ. رژقزهش اًقذر تَ صْرت ػوا ػاداتی ّ 

یک اًتخاب تظیار هٌاطة تزای  رژلة جاهذ ّلْت هات طیذًی .سیثایی خْاُذ تخؼیذ کَ تَ ارایغ غلیع ًیاسی ًذاریذ

 .رژلة کالطیک اطت

 

 ىای رنگی آرایش ىمزاه با مژه -9

ُا خْاُین تْد. در  ُای رًگی تَ آرایغ صْرت ّ چؼن ّرّد هژٍخثز ُیجاى اًگیش ایي اطت کَ تَ سّدی ُوَ ها ػاُذ 

ای، آتی ّ دتی خاکظتزی ًیش  ُایی تا رًگ قٍِْ دال داضز در تظیاری اس هزاکش کاػت ّ اکظتٌؼي هژٍ، اس هژٍ

 !ػْد. الثتَ کَ تزای ایي تزًذ السم ًیظت دتوا تَ هزاکش کاػت هژٍ هزاجؼَ کٌیذ اطتفادٍ هی

ُای رًگی کوک تگیزیذ. خْػثختاًَ در تاسار هذصْالت آرایؼی اًْاع  اى ایي اطت کَ اس ریولراٍ دل طادٍ ّ ارس

ُایتاى خظتَ ػذیذ،  ُای جذیذ هژٍ ُای هختلف ّجْد دارًذ. در ایي صْرت اگز اس رًگ ُای رًگی در قیوت ریول

 !تْاًیذ تا یک ػظتؼْی طادٍ آًِا را اس صْرت خْد هذْ کٌیذ هی

  

 و دانشجوییآرایش دختزان-10

 

ٍ جِت رفتي تَ داًؼگاٍ تِتز اطت آرایغ صْرت هالین ّ طثیؼی داػتَ تاػیذ سیزا آرایغ ُای غلیع ّ سًٌذٍ هٌاطة 

هکاى ُای اداری ّ داًؼگاٍ ُا ًیظتٌذ ّ تاػث هی ػًْذ چِزٍ ػوا در هذیظ داًؼگاٍ ًاهٌاطة تَ ًظز تزطذ. قثل اس ُز 

تا کوک کزم ضذ آفتاب یا کزم پْدری تا پْػاًٌذگی هٌاطة صاف ّ یکذطت چیش تِتز اطت اتتذا پْطت صْرت خْد را 

کٌیذ طپض هذل آرایغ چؼن طادٍ ای را اًتخاب کٌیذ ّ چؼن ُایتاى را تَ سیثایی آرایغ کٌیذ. تزای رفتي تَ داًؼگاٍ تِتز 

َ ًظز تزطٌذ ُوچٌیي تِتز اطت هژٍ ُایتاى را ریول تشًیذ سیزا ریول تاػث هی ػْد تا چؼن ُای ػوا طزدال ّ سیثاتز ت

 .اطت در صْرت اهکاى اس سدى طایَ ّ کؼیذى خظ چؼن خْدداری کٌیذ

در صْرت توایل تَ اطتفادٍ اس طایَ چؼن هی تْاًیذ اس طایَ ُای چؼن تا رًگ هات ّ هالین اطتفادٍ کٌیذ ّ اگز ػوا 

 .طتفادٍ ًواییذتوایل داریذ خظ چؼن داػتَ تاػیذ تِتز اطت اس خظ چؼن ُای طادٍ ّ تاریک ا

رًگ رژگًَْ ّ رًگ رژلة تِتز اطت اس تیي رًگ ُا تا طیف هالین اًتخاب ػْد. رژلة ُا تا رًگ کالثاطی ّ 

صْرتی هالین ّ رًگ ُای هات تزای دختزاى داًؼجْ اًتخاتی هٌاطة ّ ایذٍ آل ُظتٌذ ُوچٌیي هی تْاًیذ تَ جای 

 .فادٍ کٌیذاطتفادٍ اس رژلة اس تزق لة یا رژ لة ُای هایغ اطت

ًیش هی تْاًیذ یک الیَ ًاسک اس رژگًَْ تا رًگ صْرتی خیلی رّػي یا هات یا رژگًَْ تا رًگ  رژگًَْ تزای سدى

 .تَ ًظز تزطذ تژ را رّی گًَْ ُایتاى تشًیذ تا پْطت صْرت ػوا تا طزاّت تز ّ جذاب تز

 

  آرایش مینیمال-11

 

تزیي چیشی کَ ّجْد دارد تویشی ّ ػاداتی پْطت اطت. تِتز اطت قثل اس ػزّع آرایغ اس تًْز یا  در ایي آرایغ هِن

ُا اس  ُا ّ چؼن ػْد. در آرایغ ارّپایی تزای گًَْتز ًوایاى  طزم اطتفادٍ کٌیذ تا تویش تْدى تافت پْطت ػوا تیغ
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تْاًیذ تا  ػْد ّ پزپؼت تْدى اتزُّا تظیار اُویت دارد. اگز اتزُّای کن پؼتی داریذ هی ُای خٌثی اطتفادٍ هی رًگ

 .ُا را پزتز ًؼاى دُیذ اطتفادٍ اس طایَ اتزّ ّ ژل اتزّ آى

فزّػگاٍ آرایؼی ّ تِذاػتی  وت ّ تضویي اصالت کاال هتْاًیذ استواهی لْاسم آرایؼن هْرد ًیاس خْد را تا تِتزیي قی

 تِیَ فزهاییذ دٌارا
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