
KONU:KAMUFLAJ MAKYAJ 
 

Kamuflaj Makyajın Dekoratif Makyajdan Farkı Nedir 

 

Kamuflaj makyaj kozmetikleri, özel içerikli ürünlerdendir. Dekoratif makyaj 

kozmetiklerinden daha üstün kapatıcı özellik taşırlar. Su geçirmeme, şeffaf olmama gibi 

çeşitli özelliklerinin yanı sıra uygulandıkları yüzey üzerinde çeşitli makyaj tekniklerinin 

kullanılmasına da olanak sağlarlar. Bunun yanında kamuflaj makyaj sadece yüzde değil, eller, 

bacaklar gibi vücudun farklı bölgelerinde de kullanılır. 

 

Kamuflaj Makyaj Uygulandığı Durumlar 

 

Doğuştan, travmatik ya da cerrahi sebeplerden dolayı yüzlerinde ve vücutlarında hat ve renk 

kusurları olan kişiler, kamuflaj makyaj uygulamasından yararlanabilmektedir. Kozmetik 

kamuflaj doğuştan olan izler, yara izleri, pigmentlerden kaynaklanan kusurlar, yanık izleri, 

akneden kalan izler, dövmeler, benler ve ameliyat sonrası yara izleri üzerinde uygulanabildiği 

gibi bazı cilt rahatsızlığı olan hastaların iyileşme safhasında da bu kozmetik yöntemlerden 

faydalanılabilmektedir. 

 

 

Kamuflaj Makyaj Uygulamaları Sırasında Veya Sonrasında Karşılaşılabilecek Sorunlar 

 

Genellikle uygulama sonrasında bir problem çıkmamakla birlikte bazen bir takım sorunlarla 

karşılaşılabilir. 

 

1.Siyah Nokta 

Kamuflaj makyaj kozmetikleri yüksek oranda yağ içerdiklerinden siyah noktaya sebep 

olabilmektedirler. Her ne kadar ürün pazara sunulmadan gerekli testlerden geçirilse de, 

uygulama yapılacak bölgeye ürünün denenmesi önemlidir. 

 

2.Akne 

Kamuflaj makyaj kozmetikleri, özellikle yağlı ve hassas ciltlerde, akneye sebep 

olabilmektedir. 

Kozmetiklerin sebep olduğu akne, follicular ostia’nın zedelenmesine bağlı olarak ortaya 

çıkarken, siyah nokta, yağ foliküllerinin tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Kamuflaj 

kozmetikleri uzun süreli kullanıldığından ve emici özelliğe sahip olduğundan ki bu emici 

özellikte uygun kapamayı ve su da bozulmama özelliğini sağlamaktadır, siyah noktadan çok 

akneye sebep olabilmektedir. 

Kamuflaj makyaj kozmetikleri yağlı (parafin) olduklarından, nemli havalarda, ekrin ter 

bezlerinin cilt yüzeyindeki kanallara doğru olan ter akışını engellemekte ve bu da akne 

oluşumuna neden olabilmektedir. 

 

3.Alerji 

Kamuflaj makyaj kozmetiklerinde kullanılan maddelerin formüllerinin kokusuz olması ve 

koruyucu konsantrasyonunun düşük olması, alerjik özelliği azaltmaktadır. Ancak yine de 

kamuflaj kozmetikleri alerjiye sebep olabileceğinden kullanılmadan önce mutlaka test 

edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 



Kamuflaj Makyaj Uygulamaya Hazırlık  

Cildi Hazırlama 

 

Kamuflaj makyaj uygulamasında ilk aşama temizleme, tonik ve nemlendirici ile cildin 

hazırlanması, uygulama yapılacak kişinin cilt yapısına uygun olarak seçilen temizleme 

solüsyonu ardından, ciltte herhangi bir artıkla karşılaşılmaması için uygulamaya tonikle 

devam edilir. Kamuflaj makyaj kozmetiği sürülmeden önce, nemlendirici uygulanır, ciltte 

birkaç dakika bekletilir. Kamuflaj makyaj uygulamasına geçilmeden önce, cildin yüzeyinde 

nemlendirici kalmamasına, aksi takdirde daha sonra uygulanacak olan kapatıcı kozmetik ile 

nemlendiricinin birbirine karışarak, sonucu olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. 

Önerilen bu uygulama yüze de yapılacak kamuflaj uygulamalarında tercih edilir. Özellikle 

eller ve bacaklarda vücut için kullanılan kamuflaj malzemeleri tercih edilir. Bu ürünlerde 

nemlendirici etki olduğu için ayrıca öncesinde bir çalışma yapmak gerekmez. 

 

 

  

Aşağıdaki cümleleri Doğru(D),Yanlış(Y) şeklinde işaretleyiniz. 

1 (   ) Kamuflaj makyaj kozmetikleri,özel içerikli ürünlerdir. 

2 (   ) Kamuflaj makyaj ürünleri üstün kapatma özelliğine sahiptirler. 

3 (   ) Kamuflaj makyaj ürünleri sadece yüzde kullanılır. 

4 (   ) Kamuflaj makyaj kozmetikleri yüksek oranda yağ içerdiklerinden siyah noktaya sebep 

olabilmektedirler. 

5 (   ) Kamuflaj makyaj ürünleri ciltte mantar hastalığına sebep olur. 

6 (   ) Kamuflaj makyaj uygulamasına cildi temizlemeden başlamalıyız. 

7 (   ) Kamuflaj makyaj uygulamasına başlamadan önce cilde nemlendirici sürmeliyiz. 

8 (   ) Kamuflaj makyaj ürünleri yara izlerini kapatma özelliğine sahip değildir. 

9 (   ) Yanık izleri kamuflaj makyaj ile başarılı bir şekilde kapatılır. 

10(  ) Kamuflaj makyaj ürünleri sadece gece makyajında kullanır. 

 

CEVAPLAR 

 

1(D)—2(D)—3(Y)—4(D)—5(Y)—6(Y)—7(D)—8(Y)—9(D)—10(Y) 


