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Arată-mi trusa ca să-]i spun cine eşti, ce ştii să faci, câtă imagina]ie ai, care 
sunt machiajele tale preferate, ce fire ai, cât de mult apreciezi igiena şi cât de 

mult respec]i ceea ce faci. Este de ajuns o privire în trusa de machiaj – aici 
există o parte din sufletul artistului. De Mirela Vescan, make-up artist

Bucuria de a avea o trusă completă și complexă se poa-
te compara doar cu cea a școlarului care primește rechi-
zite, de aici vine și dorința aceea constantă de a învăța 
și de a evolua.

Trusa „începe“ cu produsele necesare pregătirii tenului 
pentru machiaj: laptele demachiant pentru ten-ochi-buze, 
dischetele din vată, bețișoarele cosmetice, o loțiune to-
nică, o cremă pregatioare tip „prep-prime“, alcool sau o 
soluție dezinfectantă, șervețele umede și uscate, o pelerină 
semicirculară pentru umeri și bust, o cremă de calmare, un 
spray cu apă termală. În continuare, avem nevoie de pro-
duse cosmetice decorative profesionale, de foarte bună 
calitate și cu o proveniență sigură.

Bază pentru machiaj: câteva nuanțe de fond de ten 
fluid, două-trei nuanțe de fond de ten tip cremă, cu putere 
foarte mare de acoperire, produse de camuflaj și corecție.

Pudră de mai multe tipuri:
 clasică, pulbere;
 clasică presată compactă;
 presată, închisă la culoare mată, pentru corecții;
 prep-and-prime;

 HD;
 strălucitoare, satinată, pentru corp;
 irizată, pentru efecte speciale.
Creioane pentru sprâncene, ochi și buze;
Tuș pentru conturul pleoapelor;
Baze pentru aderența fardurilor;
Farduri colorate grase, pentru machiaje colorate;
Farduri pentru pleoape, mate, satinate, strălucitoare, co-
lorate, de la nuanțe naturale până la nuanțe rare și texturi 
UV;
Farduri pentru sprâncene;
Farduri pentru obraz, cremoase și clasice (pudră com-
pactă colorată);
Pigmenți: pudre colorate concentrate, multifuncționale. se 
pot mixa în creme, geluri, lac pentru unghii, apă, vaselină, 
gloss, pentru a le împrumuta culoarea lor;
Mascara, cu diferite întrebuinţări: pentru desime, volum, 
lungime;
Un gel pentru fixarea sprâncenelor;
Mai multe tipuri și culori de ruj;
Particule strălucitoare, paiete.

Trusa de machiaj
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Buretele pentru fond de ten este practic, din latex, poliu-
retan expandat sau un „beauty blender“, plat, prismatic, oval 
sau rotund, colorat sau nu, contribuie la realizarea rapidă a 
bazei de machiaj perfecte. Dacă are porii mari este bun pentru 
realizarea unor efecte speciale cum sunt pistruii sau barba fal-
să. Poate fi folosit și pentru fardurile corectoare sau de contur.

Aplicatorul pentru fixarea pudrei poate fi un disc din bu-
rete sau catifea, care ajută la distribuirea uniformă a pudrei pe 
ten; poate fi înlocuit cu succes de o dischetă din vată, modern 
și igienic. O pudră achiziţionată din comerț, compactată sau 
sub formă de pulbere, are întotdeauna atașat un aplicator spe-
cial, care este ideal pentru automachiaj. 

Pensula pentru pudră trebuie să fie din păr de nevăstuică 
siberiană sau pashmina (păr de cașmir provenit de la bărbuța 
unei specii de capre), ușor plată, adunată cu firele de maximum 
cinci centimetri, cu o coadă din lemn de ulm. Se trece prin pu-
dră, pulbere sau compactă, și se plimbă ușor pe față, într-un 
unghi de 60 de grade. Dacă firele de păr se rup înseamnă că 
pensula este de calitate (firele cedează în favoarea tenului), iar 
dacă firele se „pierd“ din pensulă, aceasta trebuie înlocuită. 

Pensula pentru fardul de obraz trebuie să îndeplinească 
toți parametrii calitativi pe care-i are o pensulă de pudră, doar 
că fibrele pot fi și sintetice, din păr de maimuță, jder sau mix-
te,  dimensiunile ei sunt ceva mai reduse și uneori forma este 
altfel: pot fi tăiate oval, oblic sau să fie ceva mai late. Pensulele 
pentru pudrele de contur sunt cilindrice, tăiate rigid, drept sau 
oblic, sintetice, uneori mixte. 

Aplicatorul pentru fardul de pleoape are un manșon din 
burete, foarte bun pentru aplicarea și estomparea fardurilor de 
pleoape și a pigmenților. Acest aplicator însoțește destul de 
frecvent fardurile pentru pleoape, dar poate fi achiziționat ca 
accesoriu. Cele profesionale au un mâner lung, cu manșoane 
de unică folosință.

Pensula pentru fond de ten este ideală pentru a oferi 
forță fondului de ten și viteză la aplicare. Cea devenită deja 
clasică este confecționată din fibre sintetice, cele mai moder-
ne sunt mixte, plate sau cilindrice.

Pensula pentru fardul de pleoape este vedeta incontes-
tabilă a trusei de farduri, fără ea nu se poate, este necesar să 
existe în variante multiple: cele clasice, plate, cu lățimea de 
maximum cinci-șapte milimetri pornind de la doi milimetri, cele 
rotunde pentru machiajul pleoapelor asiatice și estompare, 
cele sintetice pentru aplicarea bazelor grase și uniformizarea 
creionului. Pot fi din blană de jder sau coadă de veveriţă, mai-
muţă, capră de Kashmir, bursuc, nevăstuică siberiană, panda 
roșu (animalele sunt tunse).

 Peria pentru sprâncene poate semăna cu un aplica-
tor clasic pentru mascara sau cu o perie micuță cu două-trei 
rânduri de fire de păr natural sau sintetic. Este bună pentru 
ordonarea și fardarea sprâncenelor, ca adjuvant în procesul 
pensării și pentru tuns.

 Peria pentru gene este de fapt un pieptene în miniatură, 
rolul lui fiind de a separa genele și de a le oferi naturalețe și 
suplețe. De cele mai multe ori însoțește peria de sprâncene, 
fiind singurul accesoriu cosmetic conceput după principiul 2 în 
1; folosită cu imaginație, se pot crea efecte tip „gene pachețel“ 
sau „gene în grup“.

Pensula evantai, adjuvantă, bună la orice, în general la 
finisare; în practică se pot descoperi mereu valențe minunate 
ale acestei pensule, frumoase, estetice și de mare „impresie 
artistică“.

 Presa caldă pentru curbarea genelor, micuță, cu o ba-
terie, foarte ușor de folosit, modernă și practică, întoarce ge-
nele perfect, în mai puțin de un minut.

 Cleștișorul pentru întors genele, la prima vedere, pare 
un instrument destul de ciudat; este de fapt, un fel de pre-
să minusculă care prinde genele și le „coafează“, astfel încât 
acestea se curbează estetic. Această mică presă are forma 
unui arc de cerc, perfect compatibil cu forma ochilor. Ea tre-
buie să există în trusă pentru persoanele care încă mai cred 
în performanțele ei și sunt obișnuite cu ea. Se folosește doar 
pentru genele superioare și nu se face abuz cu acest tip de 
instrument.

 Pensula pentru ruj poate fi retractabilă sau nu, cu o coa-
dă din material plastic, lemn sau metal. Rolul pensulei de buze 
este de a aplica rujul sau gloss-ul în interiorul conturului rea-
lizat cu ajutorul creionului de contur buze. Pensula pentru ruj 
asigură acuratețe și durată machiajului buzelor. Fibrele pot fi 
sintetice, naturale sau mixte, bine strânse, de maximum șapte 
milimetri.

 O spatulă este utilă pentru a combina și a obține culori și 
texturi noi.

 Ascuțitoarea pentru creioanele dermatograf poate fi 
dublă, cu spațiu pentru creioanele clasice și cele mai groase, 
cuțitul tăietor este mai scurt față de al surorii ei din penar, lă-
sând astfel un spațiu mai mare minei de ceară a creioanelor 
cosmetice. Foarte multe modele au un bețișor special pentru 
înlăturarea resturilor de creion. Nu se folosește pentru creioane 
școlare deoarece cuțitul se va toci. Poate avea un rezervor mic, 
în care se adună resturile de creion. Dacă pe cuțitul tăietor a 
rămas mină de creion, se va curăta cu foarte mare atenție, pen-
tru a nu  „altera“ culoarea următorului creion care se va ascuți.

Penseta este utilă pentru retușarea, întreținerea sau chiar 
schimbarea formei sprâncenelor. în trusă trebuie să existe una 
sau mai multe pensete, o forfecuță cu vârfuri rotunde, o lupă 
mică și, dacă se poate, un tub cu gel pentru epilarea sprânce-
nelor, benzi de bumbac și azulenă.

  Pe lângă toate acestea, un profesionist mai are nevoie de 
o serie de accesorii profesionale: adezivi pentru gene false sau 
pentru alte aplicaţii, o serie cât mai sofisticată de gene false de 
la cele simple la cele fantezie, texturi speciale, materiale pentru 
modelarea fizionomiei etc.

Dacă a fost ușor și logic până acum, când vine vorba despre accesorii, lucrurile stau 
altfel pentru că magia ține de detalii, acestea fac diferență și ele depind de accesorii.

MAGIA DIN SPATELE ACCESORIILOR


