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DUDAK MAKYAJI KOZMETİKLERİ  

 
Dudaklara renk vermek, parlak tutmak, dudakların şeklini belirginleştirmek, kusurlarını kapatmak, 

çatlama ve kurumayı önlemek için kullanılan makyaj kozmetikleridir. 

 
Dudak makyajı kozmetikleri makyajı tamamlayan son işlemdir. İyi uygulanmış bir ruj yüzü 

canlandırarak gözlerin parlaklığını vurgular. Renk seçimi zevke, kıyafet rengine ya da moda renklere 

göre değişebilir. Ayrıca kalın dudaklara yumuşak, mat rujlar, ince dudaklara koyu ve parlak rujlar tercih 

edilmelidir. Çok eski çağlardan beri kullanılan dudak boyaları, son yıllarda en fazla kullanılan kozmetik 
preparatlar olmuştur. Dudak boyaları, yağlı bir baz ve renk verici maddelerden oluşur. Dudağa 

uygulandığında opak bir tabaka bırakır. 

 
 

Dudak Makyajı Kozmetikleri 
 

Ruj 

 

Rujlar çubuk, krem ve sıvı şeklinde üretilir. 
 

Çubuk Rujlar 

 
Çubuk şeklindeki rujlar, karışık yağlar, mumlar ve uygun renklendirme maddesi içeren, mekanizmalı 

kap içine yerleştirilmiş kozmetiklerdir. Yağlar ve mumlar rujun dudak ile temasını kolaylaştırır. Rujun 

yağlı kokusunu gidermek için parfüm, tadını güzelleştirmek için çeşitli tatlandırıcılar kullanılabilir. 



Daha önce kullanılan rujlar kastor yağı ve balmumu içeriyordu ancak günümüzde kastor yağı kötü tat 
ve kokusu olduğu için tercih edilmemektedir. 

 

Günümüz rujları ise karnuba mumu, kandelia mumu, keresin ve özokerit gibi ürüne sertlik veren mumlar 
ile lanolin, vazelin, mineral yağlar ve izopropil miristat gibi daha yumuşak maddelerin 

 

karışımından elde ediliyor. Yayılma özelliğini artırmak için silikon da eklenebilir. Mumlar ile daha 

yumuşak maddelerin kullanım oranları değişebilir. Sert bir ruj çubuğu daha fazla mum, yumuşak bir ruj 
kremi ise daha çok yağ içerir. Dudaklara verilmek istenen parlaklık ya da mat görünüm bu maddelerin 

bileşim oranları ile değiştirilebilir. Sedefli rujlar daha yumuşak ve ışıltılı görünüm verir. Bu tip rujlarda 

ışığın yansımasını artıran mika ve bizmut oksiklorit maddelerdir. 
Çubuk rujlar kullanım süresi boyunca sertleşip kırılmamalı ya da yumuşamamalı, dudaklar üzerinde 

tabaka oluşturmamalı, yeme esnasında rengi kaybolmamalı ve kişiye zarar vermeyecek özelliğe sahip 

olmalıdır. 
 

Sıvı Rujlar 

 

Sıvı rujun temel maddesi su ya da su- alkol karışımıdır. Uygun renklendiriciler ve koyulaştırıcı zamk ve 
metil selüloz eklenerek elde edilir. 

 

 

2.Dudak Kalemi 

 

 

Çubuk rujlarla bileşimleri aynıdır ancak sertleştirmek için karnuba mumu gibi sert mumlar daha fazla 

miktarda eklenir. 
 

Dudak kalemleri, dudağa tamamlayıcı renk sürülmeden önce dudak kenarlarını belirginleştirmek için 

kullanılır. Sağlık kurallarına uygun kullanılmalı ve enfeksiyon bulaşmasını önlemek için temiz bir yüzey 
elde edene kadar inceltilmeli ve tekrar kullanımdan önce sterilize edilmelidir. 

 

 
 

 

 



Dudak Parlatıcıları ve Jöleler 

 

Adından da anlaşılacağı gibi dudağa canlı ve parlak bir görünüm vermek için kullanılır. Renkli veya 

renksiz olabilir. Jöle görünümü vermek için eklenen mineral yağlar ve pigmentlerin dağınık olarak 
yayılmasını sağlamak için eklenen bentonit kil içerir. Jöle, dudağa sterilize edilmiş bir fırça ile sürülür. 

Bu tür ürünler dudakta uzun süre kalamazlar ve eğer renkli ise çok az renk verir. 

 


