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PORSELEN MAKYAJ UYGULAMASI 

 
Dönemsel porselen makyajda yüz bembeyazdır. Dudakların kırmızı, yanakların hafif pembe olduğu 

porselen ciltler, tam da 18.yüzyıl kadınlarının kırılgan ve kadınsı yanını ortaya çıkarmaktadır. Solgun, 
bembeyaz tenin zarafeti simgelediği o yıllarda uygulanan makyaj günümüz de biraz değiştirilmiştir. 

Beyaz tenlilere çok yakışacak bu makyaj koyu tenlilerde pek hoş durmaz. Bu makyajı uygularken 

porselen gibi bir cilt elde etmek için teninizin duruluğunu pembe allıkla renklendirebilirsiniz. 

 
Günümüzde uygulanan porselen makyajın esas amacı, cildin pürüzsüzlüğünü ve cilt fonun üzerine 

çizilebilirliliği sağlamaktır. Bu sayede cilt güzelce kapatıldığı için göz yapısı daha farklı kılınabilir, 

dudaklar olduğundan kalın gösterilebilir, yüz şekliyle kullanılan gölgelendirmelerle oynanabilir. Yüz 
daraltılabilir veya genişletilebilir. Porselen makyaj uygulamalarında yüksek kapatıcı özelliğine sahip 

makyaj kozmetikleri kullanıldığı için çok özel geceler ve çekimler haricinde gün ışığında 

kullanılabilecek bir makyaj türü değildir. Özellikle gündüz, güneş ışığında yaptığınız bütün makyaj 

detayları tek tek farkedilecektir.Çok belli belirsiz gölgelendirmelerle yüz kemikleri ortaya çıkartılır ve 
renkler hiçbir zaman çok belirgin değildir.Porselen makyajda pembe yanaklar yoktur. Porselen 

makyajda bronz pudralar yoktur. Porselen makyajda sadece yüzdeki çizgiler ortaya çıkartılır ve özellikle 

yüzde kusurlu görülen bir kısım varsa neredeyse yeniden çizilir. 
 

Tüm yüz fondöten ve pudrayla kapatılır. Buna dudaklar da dâhildir. Bunun üzerine kullanılacak zaman 

ve yere uygun bir göz makyajı yapılır. Bir yılbaşı gecesiyse sadece bir eyeliner da olabilir. Bir düğünse 
ve gelin makyajı ise farklı far tonlarıyla göze ışık verilir. Yanak, alın ve çeneye rengi çok parlak 

durmayacak pudra ve allıklar uygulanır. Porselen makyajda kullanılan ürünler genelde mattır, simli ya 

da sedefli değildir. Porselen makyajda en çok kullanılan ruj rengi kırmızıdır çünkü yüz ve gözler hemen 

hemen renksiz gözükür, o sebeple dudaklarda renk ön plana çıkarılır. Makyajın kalıcılığı ve akmaması 
içinse sabitleyici spreyler ya da transparan pudralar kullanılır. 

 



 

 

 

 


