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KAMUFLAJ MAKYAJDA KULLANILAN KOZMETİKLER 

• Kapatıcı Makyaj Kozmetiğinin Kullanımı 

Kapatıcı makyaj kozmetiği (Kamuflaj makyaj fondöteni) uygulamasına geçilmeden önce, uygulama 

yapılacak kişinin, doğal cilt rengi göz önünde bulundurularak hazırlanan karışımın, rengin kalitesinin 

düşmemesi ve bulanık bir renk karışımının oluşmaması açısından 3 renkten fazla olmaması uygun 

görülmektedir. Oldukça katı olan kapatıcı makyaj kozmetiğinin, elin sıcaklığından faydalanmak için, 

el üzerinde hazırlanabileceği, hazırlanan karışımın, uygulama yapılacak bölgeye küçük, yumuşak, 

dairesel hareketlerle sürülmesi ve kusurlu olan kısım yeteri kadar kapatıldıktan sonra üzerinde tekrar 

durulmaması, ancak kapatma işlemi yeteri kadar sağlanamazsa, kalınlığı sağlamak amacıyla ikinci kez 

hafif vuruşlarla uygulamaya devam edilebilmektedir. 

Bu kozmetikler; 

• Kapatıcılar: (Concealer): Kapatıcılar fondötenlere göre daha kalın ve daha opak malzemelerdir. Bu 

malzemeler ameliyat izlerini, çeşitli izleri ve morlukları etkin biçimde kapatırlar. Genellikle kremsi 

yapıdadırlar ve birçok tonu vardır. Bazen de bir takım renk düzenleyicilerle de karıştırılabilirler. 

• Renk düzenleyiciler: Bu malzemelerden sarımsı tonda olanlar, kırmızımsı renk ve morlukları 

kapatmak için kullanılır. Morumsu renkte olanlar ise derinin sarımsı rengini, yeşil renk düzenleyiciler 

ise kızarıklıkları nötralize ederek daha kahverengimsi bir renk oluştururlar. 

• Kapatıcı Krem: Renklendirilmiş krem fondötendir. Pudra (talk kaolin)içerir. İstenilen kapatma 

oranına göre kıvamı değişir. Oldukça yoğun ve macun kıvamındadır. Koyu kapatıcı kremler küçük 

bölgelere uygulanmalıdır, geniş yüzeyleri kapatmak uygun değildir. Bej renginin çeşitli tonlarında 

bulunabilirler. 

• Kapatıcı Çubuklar: Kapatıcı kremlerle aynı bileşimleri içerirler ancak mum oranları daha fazladır. 

Tipik bir kapatıcı çubuk %55 pudra (talk kaolin) ve pigmentler içerirler (demir oksit ve titanyum 

dioksit),%44 mineral yağlar ve mumlar, %1 su içerirler. Genellikle beyaz ve bejin çeşitli tonları da 

bulunabilirler. Kapatıcı çubuklar bazen makyajdan önce, siyah ciltlerde cildin rengini yüzün her 

bölgesinde eşitlemek için kullanılabilirler. 

• Yeşil Düzeltici Kremler: Renklendirilmiş krem fondötenlerdir. Yapımlarında pigment içeren 

kromyum oksit veya yeşil boya kullanılır. Yüzün istenmeyen kırmızılıklarını kapatmak için 

hazırlanırlar. Yeşil pigment, kırmızı rengi emer ve cildin yüzeyinde kusurlar oluşmasını önler. 

• Sabitleyici Pudra Kullanımı 

Kapatıcı makyaj kozmetiğinin etrafa yayılarak, yüzün belirli hatlarında birikmemesi (özellikle 

gözaltlarında ) için, çok fazla bekletilmeden sabitleyici pudra uygulanmalıdır. Sabitleyici pudra, 

makyajı su geçirmez hale getirdiği ve kamuflaj kozmetiğini, cildin bir üyesi gibi yaptığı için, bu 

aşamada oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Bir pamuk ya da pudra süngeri ile kapatılan 

bölgeye, pudra hafif vuruşlarla sürülür ve uygulamanın yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, 

yaklaşık 5 dakika ciltte bekletilebilir. Bekleme süresi sonunda ciltte kalan fazlalıklar, yumuşak bir 

fırça ile alınmalıdır. 

• Sabitleyici Sprey Kullanımı 

Kapatıcı makyaj özellikle vücutta kişinin sosyal hayatına uyum sağlaması için önemlidir. Bu nedenle 

kişi tüm gün ellerinde ya da bacaklarında kapatıcı ile dolaşır. Gün içinde makyajın çıkmaması ve 

kıyafetlere bulaşmaması için sabitleyici sprey kullanmak gerekir. Sabitleyici spreyler uygulama 

alanına bir kol boyu ya da en az 30 cm uzaklıktan sıkılmalı ve 1-3 dk. Bekletilmelidir. Böylece 

uygulanan kamuflaj makyaj tamamıyla sabitlenmiş ve sudan etkilenmez hale gelmiş olur. 



Kamuflaj Makyaj Kozmetik Ürünlerinin Diğer Fondöten ve Pudralarla Kullanımı 

Kapatıcı kozmetiklerin kullanımı cildin türüne ve durumuna göre değişmekle birlikte, uygulamada 

birçok yöntem ve farklı kombinasyonlardan yararlanılabilmektedir. Kapatıcı makyaj kozmetiği, 

istenmeyen kusurun üzerine sürüldükten sonra, sıvı veya krem normal fondöten, kapatıcı makyaj 

kozmetiğinin üzerine uygulanır. Sabitleyici pudra uygulaması yapılır. Bu yöntem sonrasında tercih 

edilen diğer tüm renklendirici kozmetik ürünleri uygulanır. 

 

Kamuflaj Makyaj Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 

• Uygulama yapılacak kişiye kamuflaj makyaj süresince kıyafetlerini korumak amacıyla kumaş bir 

örtü giydirilmesi, 

• Kamuflaj makyajın görüntüsü, farklı ışıklandırmalar altında değişebileceğinden, makyaj yapılan 

ortamın aydınlatmasının her zaman aynı olması ve doğru seçilmesi gerekmektedir. 

• Kullanılması gereken renkler cilt üzerine sürülerek uygun renk tonu ayarlanmaya çalışılır. Kapatıcı 

renk komposizyonu doğru renk tonunda ise kullanılır. Çok koyu renk elde edildiyse cilt türüne uygun 

olarak çok az miktarda beyaz kapatıcı krem, eğer açık ise çok az miktarda koyu kapatıcı krem ilave 

edilerek doğru renk tonu elde edilebilir. 

• Kamuflaj makyaj uygulaması küçük bir yara izi üzerinde gerçekleştirilecek ise ince uçlu fırçaların, 

daha geniş yara izleri için ise, kalın uçlu fırçaların kullanılabilir. 

• Kamuflaj makyajından sonra ciltteki gözenekler hala açık görünüyorsa, kamuflaj makyaj tekniği ile 

açık görünen kısımlar kapatılabilir. 

• Kamuflaj kozmetikleri opak olduklarından, ciltte tek bir renk oluştururlar. Makyajı tamamlamak için 

kapatıcı krem içeren allıkların yanaklara, çene ve alna sürülmesi gerekir. 

• Kamuflaj makyaj kozmetikleri, yağ bazlı oldukları için cilt üzerinde çalışırken, sadece kusurlu olan 

bölgelerde kamufle yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere 

doğru kelimeleri yazınız. 

1.Kapatıcılar fondötenlere göre daha …………. ve opak kozmetiklerdir. 

 

2.Yüzde istenmeyen kırmızılıkları kapatmak için ………. düzeltici kremler kullanılır. 

 

3. Kamuflaj makyaj uygulaması küçük bir yara izi üzerinde gerçekleştirilecek ise ………. uçlu 

fırçaların, daha geniş yara izleri için ise, ……….. uçlu fırçaların kullanılabilir. 

4.Kamuflaj makyaj kozmetiklerinin ………… gücü yüksektir. 

5. Koyu kapatıcı kremler …………. bölgelere uygulanmalıdır, …………  yüzeyleri kapatmak uygun 

değildir. 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

  1. Kalın (yoğun) 

  2. Yeşil 

  3. İnce - kalın 

  4. Kapatma 

  5. Küçük-geniş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


