
WorkShop de Auto-Maquilhagem



Preparar a Pele

Exfoliação  Máscaras
Cuidado Semanal

Cuidado Diario, 2 vezes por dia

Agua Micellar

Creme com Cor Vermelhidão



ROTINAS DE MAQUILHAGEM

ROSTO
Quatro passos simples 
para realçar as feições e 
criar o aspecto de uma 
pele perfeita:

Passo 1 – Primer

Passo 2 – Corrector

Passo 3 – Base

Passo 4 – Pó Blush Bronzer



O que é um Primer?



 CORRECTOR

Escolher e aplicar
Como aplicar?
• Por baixo do olho: aplique pequenos pontos 
e esbata suavemente em redor dos olhos
• Defeitos / Descoloração / Imperfeição : 
aplique directamente na zona a corrigir e 
esbata com a ponta dos dedos

ROSTO



 BASE

Escolher e Aplicar
Como escolher o tom perfeito
Teste o tom na zona do maxilar, deve 
ser um tom idêntico ao tom de pele do 
pescoço. Se estiver indecisa entre dois 
tons escolha o mais claro. 
Como aplicar a base
• Espalhe pequenas quantidades no 
rosto e esbata
• Se aplicou em excesso, elimine com a 
ajuda de um lenço

ROSTO



• Fixa a base e o 
corrector
• Elimina os brilhos
• Proporciona um 
acabamento mate 

 Pó

ROSTO





 PÓ

Escolher e aplicar
Tipos de Pó: Solto ou Compacto
Como escolher o tom
Um tom que seja idêntico ao tom 
natural da sua pele ou um tom mais 
claro para lhe dar um toque de 
luminosidade. 
Como aplicar
• Aplique o Pó com a ajuda de um 
pincel ou de um pufe
• Retire o excesso com um pincel 
suave
• De seguida, aplique uma camada 
em todo o rosto, incidindo mais na 
zona T

ROSTO



• Dá estrutura ao rosto
• Cria uma base 
luminosa
• Dá vida ao rosto

 Blush/Bronzer

ROSTO



Rosto perfeito Rosto Oval Rosto redondo Rosto 
quadrado

Rosto alongado

 BLUSH/BRONZER

Escolher e aplicar
Que cor deve escolher
• Uma escolha pessoal
• Retoque num tom mais 
suave, a cor nas faces após 
uma actividade intensa
• Quanto mais escuro o seu 
tom de pele, mais escuro 
deve ser o tom do blush

DICAS
• Belisque as bochechas para um ar mais 
saudável 
• Aplique 2 tons: um para dar estrutura e 
outro para realçar o rosto

Como aplicar
Identifique a forma do seu 
rosto.

ROSTO



ROSTO
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ROTINAS DE MAQUILHAGEM

OLHOS
Realce a intensidade e a 
expressão dos seus olhos:

Passo 1 – Sombras de Olhos

Passo 2 – Eyeliner

Passo 3 – Máscara Pestanas

Passo 4 – Sobrancelhas



 SOMBRAS DE OLHOS

Escolher e aplicar
Como aplicar
Uma técnica básica entre uma 
grande variedade de técnicas 
utilizadas:  
• Um tom mais claro para realçar a 
curva da sobrancelha 
• Um tom médio para cobrir a 
totalidade da pálpebra 
• Um tom mais escuro, opcional, 
junto às pestanas para dar 
profundidade aos olhos

DICAS
• Evite utilizar cores mais escuras nos cantos dos olhos
• Atreva-se a combinar diferentes tons e experimentar novos 
visuais

OLHOS



Olhos grandes

Olhos profundos

Olhos amendoados

Olhos redondos

Escolher e aplicar

Para realçar a profundidade do seu 
aspecto natural, siga as técnicas 
de aplicação de acordo com a 
forma dos seus olhos.

Experimente tons diferentes até 
encontrar as cores que mais 
realçam os seus olhos e o seu 
visual.

OLHOS

SOMBRAS DE OLHOS



• Amplia e chama a atenção 
para os olhos
• Define a forma dos olhos
• Adiciona um toque 
dramático ou  suaviza o olhar 

Eyeliner

OLHOS





EYELINER

Escolher e aplicar
Como aplicar
Líquido: usando a mão livre, puxe 
a ponta da pálpebra para o 
exterior e trace uma linha fina.
Lápis: comece no canto do interior 
da pálpebra superior e siga no 
sentido exterior do olho, numa 
linha contínua. Desenhe o traço, o 
mais perto possível das pestanas. 
 

DICAS
• Utilize um lápis bem afiado 
• Aplique o eyeliner de acordo com a forma dos seus olhos
   - Para olhos pequenos aplique o lápis na parte exterior das 
pálpebras 
   - Para olhos grandes, aplique o lápis dentro da linha das 
pestanas
• Evita aplicar eyeliner junto às pestanas inferiores se tiver 
olheiras OLHOS



• Acrescenta 
profundidade ao rosto
• Ilumina a expressão do 
olhar
• Acentua a cor dos olhos 
• Dá volume, 
comprimento e curvatura 
às pestanas 
• Exalta o seu olhar

Máscara de Pestanas

OLHOS



MÁSCARA DE PESTANAS

Escolher e aplicar
Como aplicar
Nas pestanas superiores:
• Revire as pestanas superiores 
para que os olhos pareçam maiores
• Mantenha a escova da máscara na 
posição horizontal contra a base 
das pestanas
• Aguarde um pouco e repita para 
um acabamento uniforme
Nas pestanas inferiores: utilize a 
mesma técnica, mas aplique 
apenas uma camada.DICAS
• Use o secador de ar quente sobre o revirador de pestanas por 
3-5 segundos antes moldar as pestanas
• Evite a tendência para pôr e tirar repetidamente o aplicador, 
para evitar a entrada de ar e secar a máscara de pestanas
• Nunca partilhe a máscara de pestanas com outra pessoa, por 
questões de higiéne
• Limpe o aplicador regularmente para evitar aplicar máscara 
em excesso OLHOS



• Proporciona maior definição às 
sobrancelhas
• Preenchem as partes indefinidas
• Dão forma às sobrancelhas 
• Realçam a personalidade do rosto
• Molduram o rosto
• Harmonizam a expressão do olhar

Sobrancelhas 

OLHOS





OLHOS
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ROTINAS DE MAQUILHAGEM

LÁBIOS
Vista o seu look numa
variedade formas:

Passo 1 – Delineador de 
Lábios
Passo 2 – Batons

Passo 3 – Brilhos de 
Lábios



• Define o contorno dos seus lábios 
• Impede que o Batom desapareça
• Ajuda a que a cor dure mais tempo
• Corrige a forma dos lábios

Delineador
de Lábios

LÁBIOS





DELINEADOR DE LÁBIOS

Como aplicar
Desenhe  cuidadosamente com o  
lápis de cor o contorno dos lábios, 
certificando-se que cobre  a 
totalidade da linha. Inicie no centro 
do lábio superior para os cantos. 
Repita no lábio inferior.

DICAS
• Para um aspecto natural e de longa duração: preencha a 
totalidade dos lábios 
• Para lábios preenchidos: Desenhe ligeiramente fora do lábio 
superior, mantenha o traço natural
• Para lábios mais finos: Aplique base sobre os lábios e de 
seguida delineie seguindo as suas linhas naturais
• Utilize um  tom de delineador idêntico ao do batom ou 
ligeiramente mais escuro

Escolher e aplicar

LÁBIOS



Escolher e aplicar
Como escolher a cor certa
Não existem regras, deve encontrar 
o baton que fique bem quando não 
usa qualquer maquilhagem. Deve 
combinar com o tom do delineador 
de lábios e estar em harmonia com a 
cor dos seus olhos 
Como aplicar
Preencha a totalidade dos lábios a 
começar pelo centro em direcção 
aos cantos.  De seguida, pressione 
os lábios. Retire o excesso de cor 
com a ajuda de um lenço de papel.
DICAS 
• Para que o Baton dure mais tempo, aplique levemente pó e 
aplique novamente o batom
• Se tiver lábios secos, utilize um baton com fórmula cremosa

LÁBIOS



• Adiciona brilho extra 
• Proporciona um efeito óptico 
3D 
• Evidencia a maquilhagem 
• Dá uma aparência fresca 
• O complemento perfeito para 
uma maquilhagem natural
Como aplicar
Pode aplicar sobre o baton ou 
sozinho. Para um look discreto 
e natural aplique apenas no 
centro dos lábios.DICAS! 
• Deve ter sempre um brilho de lábios 
transparente consigo. Fica sempre bem por 
cima de qualquer baton ou sozinho.
• Certifique que trás sempre um brilho de 
lábios na sua bolsa
• Menos é melhor – não aplique demasiado

Bilhos de Lábios

LÁBIOS
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ROSTO

Duvidas?



Parabéns!
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