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Gelin Makyajı 

Gelin makyajı gelin saçı, gelinlik, düğün yeri ve mevsim gibi faktörler ve gelinin isteği dikkate alınarak 

tasarlanır. Gerekirse düğünden önce saç ve makyaj uygulamasının bir provası alınır. Gelin makyajında 

önemli olan gelini zarif, masum ve neredeyse makyajsız gösterebilmektir. Gelin makyajı son derece 

doğal olmalı, sadece gelinin güzelliğini ortaya çıkarmalıdır. Gelin makyajından birkaç gün önce mutlaka 

cilt bakımı yapılmalıdır. Pürüzsüz ve bakımlı bir cilde uygulanan makyaj daha etkili olur. Gelin 

makyajının kalıcı olması önemlidir. 

 

Gelin makyajında koyu ve aşırı makyajdan kaçınmak gerekir. Böyle bir makyaj doğal görünmez. 

Kırmızı ve çok koyu rujlar tercih edilmemelidir. Makyajın uzun süre dayanabilmesi için kalıcı ve 

akmayan ürünler tercih edilir. Gece yapılacak düğün makyajında daha koyu tonlar tercih edilebilir. 

Geline yapılan makyajda moda renkler değil, ten rengine uygun renkler seçilmelidir. Makyaj renkleri 

seçilirken ten, saç ve göz rengine dikkat edilmelidir. 

Gelin Makyajı Uygulaması 

Gelin makyajı çok özel bir günde uygulanacağı için tüm ayrıntılara dikkat edilmeli, en küçük bir kusur 

olmamalıdır. Bu yüzden temiz bir cilde uygulanmalı, fondöten ve kapatıcı göz makyajı uygulanırken 

bazı noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 



 Fondöten ve Kapatıcı Uygulama 

• Gelinin ten rengine uygun fondöteni seçmek önemlidir yoksa makyaj doğal görünmez. 

• Kapatıcılar seçilirken doğru renk kapatıcı seçilmelidir. 

• Parlak renkler yerine mat renkler seçilmelidir. 

• Fondöten seçilirken cilt rengine uygun doğal renkler seçilmelidir. 

• Fondöten de ışık ve gölge tonları da seçilerek düzeltici makyaj uygulanmalıdır. 

 

Göz Makyajı Uygulama 

• Gözler yüzün en dikkat çekici bölgelerinden biridir. Bu yüzden far seçiminde ışık, ara ton ve gölge 

tonları önemlidir. 

• Kaş kemiğinin tam altına gelecek şekilde, açık tenliyseniz beyaz; daha koyu tenliyseniz kemik rengi 

aydınlatma uygulanmalıdır. 

• Bakışlara anlam katan dolgun kirpikler için doğal duran takma kirpikler kullanabilir. 

• Bu özel günde suya dayanıklı rimel kullanılabilir. 

• Rimel uygulamadan önce kirpikleri daha uzun göstermek için kirpik kıvırıcı ile şekillendirilebilir. 

• Kaşların da belli bir oranda belirginleştirilmiş olması gerekir. 

• Doğal bir görünüm için saç renginize uyumlu bir far rengi seçerek kaş fırçasıyla renklendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dudak Makyajı Uygulama 

• Dudaklarınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız ruja uygun renkte bir dudak kalemi ile ortadan uçlara 

doğru dudaklarınızı çevreleyiniz. 

• Dudaklarınız ince ise açık renk rujlar kullanarak dudağınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Aynı şekilde 

kalın dudaklar da koyu renkli ruj ile daha ince gösterilebilir. 

• Gelinlerin ruj seçiminde dikkat etmesi gereken özellik ise kalıcılıktır. Rujun kalıcılığının artması için 

rujun altına bir kat pudra sürülebilir. 

• Dudaklarda gece boyu canlı bir görünüm için dudakların ortasına parlatıcı sürülebilir. 

Allık Uygulama 

• Allığınızı yanaklarınızdan elmacık kemiklerinize doğru ve alnınıza uygulayınız. 

• Daha canlı görünmek için sadece elmacık kemiklerinize bir ton açık allık sürünüz. 

• Allığınızı normalden biraz daha yoğun olacak şekilde uygulayınız. 

• Taze ve parıltılı bir görünüm için yanaklardan yukarı, saç diplerine doğru allık uygulamayı ve bütünde 

homojen bir görünüm elde etmeyi unutmayınız. 

Gelin Makyajı 


