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3. ALLIKLAR 

3.1. Tanımı 

Ciltte özellikle yanak, alın ve burun bölgelerine kullanılan, cilde canlılık ve sağlıklı bir 

görünüm kazandıran kozmetik ürünlere allık denir. Eski zamanlardan beri kullanılan makyaj 

malzemelerinden biridir. Temel pigmentleri kırmızı tonlarda olmasına rağmen son yıllarda 

kahverengi ve mavi tonları bulunmaktadır. 

3.2. Allık Çeşitleri 

Allıklar toz, krem, likit, jel ve kalem şeklinde hazırlanabilir. En çok kullanılan sıkıştırılmış toz 

allıklardır. Temel yapısı, sıkıştırılmış yüz pudralarında ve fondötenlerde olduğu gibidir. 

Allıklardaki örtücü özellik fondötenlerden daha azdır. 

3.2.1. Toz Allık 

Toz allığı her cilt tipi kullanabilir. Pudra uygulamasının üzerine uygulama yapılır. Gölge 

yaratmak için allığın bir koyu tonunu yanakların çukur kısmına, bej tonları şakaklara ve 

yanağa uygulayarak burun daha ince gösterilebilir. 

3.2.2. Krem Allık 

Kuru ciltler için krem allık daha uygundur. Renk olarak toz allıktan daha yoğundur. Bu 

yüzden az miktarda kullanmalı ve düzgün bir şekilde yüze yayılmalıdır. Özellikle gece 

makyajında kullanılır. Daha fazla nem ve yağa sahip olduğundan uzun süre kalıcıdır. 

Fondötenden sonra pudradan önce uygulanmalıdır. 

3.2.3. Likit - Jel Allık 

Bu tip allıklar yağsız ve kalıcı oldukları için yağlı cilde sahip olanlarda iyi bir seçim olacaktır. 

Fondöten uygulanmasından sonra parmak uçlarıyla yüze uygulanır. 

3.2.4. Kalem Allık 

Kullanımı kolay olduğu için makyaja yeni başlayanların tercih etmesi gereken bir üründür. 

Kalem allığın yağ içeriği fazla olduğundan yağlı ciltlerin kullanmaması gerekir. Parmak 

uçlarının yardımıyla uygulama yapılır. 

 

3.3. Allık Seçimi 

Seçilen allık, kullanılan fondötenlerle uyumlu olmalı, rengi değişmemeli, uygun kapatma 

gücünün yanı sıra parlaklığı da olmalıdır. Ayrıca fırça ile kolay uygulanmalı, gerektiğinde 

kolay silinmeli, cilde zarar vermemelidir. Allıklar genellikle, ruj sürülmeden önce kullanılır. 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi allıklarda aranan özellik değildir? 

A) Fırçayla kolay sürülmesi B) Kolay silinmesi C) Kapatma gücünün olması D) Renk 

değiştirmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi allık uygulama şeklini gösterir? 

A) Islak bir sünger ile yüze yedirerek B) Fırça yardımıyla yüze uygulamak C) Pamuk 

yardımıyla yüze yaymak D) El yardımıyla yüze yedirmek 

3. Likit allıklar hangi cilt tipi için daha uygundur? 

A) Yağlı cilt   B) Kuru cilt 

C) Karma cilt   D) Hassas ciltler 

4. Aşağıdakilerden hangisi en çok tercih edilen allık çeşididir? 

 A) Likit allık   B) Krem allık  

C) Jel allık  D)Sıkıştırılmış toz allık 

5. Toz allık hangi cilt tipi için uygundur?  

A) Yağlı cilt B) Kuru cilt 

C) Karma cilt  D) Tüm ciltler 

 

DEĞERLENDİRME 

1-D 

2-B 

3-A 

4-D 

5-D 

 

 

 

 


