


 زیبایی تو
 از مــن

راهنمای کامل یک آرایش پاییزی

نیلوفر نیک بنیاد

تحریریه



وقتی 

از دیگران بپرسید »پاییز، 

شام را یاد چه چیزی می اندازد؟« ممکن 

است جواب های مختلفی بگیرید: هوای خنک، 

باران پاییزی، میوه های نوبرانه و... اما یک چیز در متام 

جواب ها وجود دارد و آن یادآوری برگ های رنگارنگی است 

که از درختان می ریزند. اگرچه زیبایی های پاییز را منی توان فقط 

در رنگ برگ هایش خالصه کرد، اما راز یک آرایش زیبای پاییزی در 

رنگ هایی است که در آن به کار می برید. رنگ هایی برگرفته از طبیعت 

و شبیه برگ های پاییزی: زرد، قرمز، طالیی، نارنجی و قهوه ای؛ 

رنگ های گرمی که بهرتین انتخاب برای هوای نسبتا رسد پاییز 

هستند. 

برای این که یک آرایش پاییزی بدون نقص و زیبا داشته باشید، 

غیر از دانسنت راه های درست آرایش کردن، باید از لوازم آرایش 

مرغوب با رنگ های مناسب فصل استفاده کنید. در صفحات 

پیش رو و در قسمت آرایشی و بهداشتی فروشگاه 

آنالین دیجی کاال با لوازم آرایشی مناسب پاییز 

و راه های انجام یک آرایش صحیح آشنا 

می شوید.



قبل از آرایش، الزم است پوست خود را کامال متیز کنید. استفاده 

از مواد آرایشی روی آرایش قبلی یا روی آلودگی های معمول سطح 

پوست، باعث می شود نتیجه ی خوبی از آرایش تان نگیرید و 

پوست تان جلوه ی خوبی نداشته باشد. 

  روزانه پوست صورت و گردن خود را 

به کمک یک پاک کننده ی خوب، متیز کنید.

  می توانید از محلولی استفاده کنید که

 باکرتی های سطح پوست را تا درصد زیادی کاهش دهد.

   استفاده از پاک کننده، پوست را خنک 

و ضدعفونی کرده، حس آرامش بیش تری به آن می دهد.

   لک های ناشی از آکنه و آفتاب به کمک بعضی

 پاک کننده ها تا حد زیادی قابل درمان هستند.

 پاک کننده ی صورت مورد 
 Blemish Control  رسی

 Clarifying Cleanser مدل

نوع: ژل

حجم: 200 میلی لیرت

کشور سازنده: آمریکا

 بعد از پاک کردن صورت به کمک یک پاک کننده، برای یک نتیجه ی 

بهرت، از تونر استفاده کنید.

 تونرها، چربی و برق ناخوش آیند پوست را کنرتل می کنند.

 به کمک تونر می توانید سایز منافذ پوست تان را اصالح کنید.

 یک تونر با پایه ی گیاهی باعث شفافیت و آرامش پوست می شود.

  با استفاده از تونر، راحت تر می توانید از ایجاد آکنه پیش گیری یا از 

عوارض آن جلوگیری کنید.

 تونر پاک کننده مورد 
Clarfying Toner مدل  Acne رسی

نوع: محلول

حجم: 180 میلی لیرت

کشور سازنده: آمریکا

 وقتی پوست تان کامال متیز شد، باید به فکر درمان کردن 

جوش های رسسیاه، رسسفید و چرکی  باشید.

  به کمک چسب جوش می توانید جوش های تان را از 

رطوبت، مواد آرایشی و آلودگی دور نگه دارید.

  چسب جوش به ترمیم رسیع تر جوش ها و تخلیه ی 

جوش های چرکی کمک می کند.

  یک چسب جوش خوب باید قدرت چسبندگی و جذب 

باالیی داشته باشد و روی پوست، نامرئی شود.

چسب جوش روز میاکر
 Acne Pacth مدل 

تعداد: 12 عدد چسب

مناسب برای: انواع پوست

صاف، متیز، براق1

150,000

111,600

20,500
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پاک کننده ی آرایش 
صورت و چشم بی یلندا 
Avocado مدل

نوع: محلول

مناسب برای: چشم

حجم: 125 میلی لیرت

پاک کننده ی آرایش 2 فاز
 چشم و لب لورآل
demaquillant مدل 

نوع: محلول

مناسب برای: آرایش ضدآب چشم و لب 

کشور سازنده : فرانسه

27,000

25,000
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طبیعی، یک دست، 2

خوش رنگ

در هر مکانی که باشید و هر نوع آرایشی که بخواهید بکنید، اولین 

نکته، داشنت یک پوست خوش رنگ و یک دست است. پوست، اولین 

چیزی است که جلب توجه می کند. اگر پوست تان را درست آرایش 

کنید، حتی با کمی ریمل و برق لب هم می توانید یک آرایش طبیعی 

داشته باشید.

   اول از همه باید لک های ریز و درشت صورت تان را با پوشاننده )کانسیلر( بپوشانید.

   حواس تان باشد که کانسیلر، پوشاننده ی عیب هاست، نه یک ماده ی پایه برای آرایش تان!

   برای استفاده از کانسیلر، از رضبه های ریز انگشت یا یک برس مخصوص کانسیلر کمک بگیرید.

   برای پوشاندن تیرگی دور چشم هم باید از کانسیلر استفاده کنید.

   با یک تیر چند نشان بزنید! بعضی کانسیلرهای مخصوص چشم به جز پوشاندن عیب ها، 

مرطوب کننده، ضد چروک، ضدآفتاب، آب رسان و ضد التهاب هم هستند.

Trio Active کانسیلر پریم  مدل

نوع: مایع

پایه رنگ: روشن

شامره: 101

حجم: 15 میلی لیرت

کانسیلر بی یو 

Light Reflecting 3 مدل 

نوع: مایع

مناسب برای: پوست حساس

کشور سازنده: آملان

19,000

30,000



   کرم پودری هم رنگ پوست خودتان انتخاب کنید.

   کرم پودر را به کمک برس یا ابر آرایشی روی متام 

صورت و گردن خود پخش کنید.

   برای انواع پوست های چرب، خشک، حساس و 

معمولی کرم پودرهای مختلفی وجود دارد؛ کرم پودر 

مناسب پوست خود را بشناسید.

   برخی کرم پودرها هم زمان باعث آب  رسانی و 

جلوگیری از افتادگی پوست تان هم می شوند.

کرم پودر دی ام جی ام 
 Rich Cream رسی

نوع: مایع

شامره رنگ: 445

نوع محفظه ی نگه دارنده: تیوپی

مبدا برند: اروپا

   در مرحله ی آخر باید کمی پودر آرایشی را به کمک ابر یا اسفنج مخصوص، روی صورت خود بزنید.

   پودر آرایشی بهرت است به رنگ کرم پودرتان باشد.

   استفاده از پودر آرایشی باعث مخملی دیده شدن ، از بین رفنت چربی اضافی و براقی پوست می شود.

   برخی پودرهای آرایشی را می توانید به دو صورت خشک و مرطوب استفاده کنید. 

   در آخر با استفاده از یک دستامل منناک یا یک برس متیز، اضافی پودر را پاک کنید.

 پنکیک کاپریس
M32 رسی وت اند درای  مدل 

پایه رنگ: متوسط روشن

حجم: 6 گرم

کشور مبدا برند: ایتالیا

کرم پودر لیفتینگ کاپریس 
 Luminance EM25 مدل

نوع: مایع

حجم: 30 میلی لیرت

15 :SPF

کرم پودر این لی 
مدل Invory شامره 10

نوع: مایع

حجم: 40 میلی لیرت

کشور سازنده: ایران

پنکیک دی ام جی ام
 رسی Even Complexion مدل Soft  Vanilla شامره 08

پایه ی  رنگ: روشن

حجم: 11 گرم

 مبدا برند: اروپا

پنکیک لورآل 
Infaillible مدل

پایه ی رنگ: متوسط

حجم: 9 گرم

کشور مبدا برند: فرانسه

72,000

34,500

59,00068,00050,000

92,500



 تیره ، روشن، 3

برجسته

برای داشنت گونه های برجسته یا بینی کوچک، حتام نباید دست به 

عمل های جراحی بزنید. با به کارگیری تکنیک های استفاده از لوازم 

آرایش هم می توانید برخی از نقاط صورت تان را برجسته و برخی 

دیگر را کوچک تر نشان بدهید. این کار با استفاده از رنگ های 

پاییزی مثل قهوه ای، هلویی و نارنجی بسیار ساده تر است.

   برای این که آرایش تان جلوه ی بهرتی داشته باشد، 

باید از تکنیک تیره روشن استفاده کنید.

   به کمک پودر برنز می توانید قسمت هایی از 

صورت تان )مثل گونه ها، گوشه های پیشانی  و دو طرف 

بینی( را تیره تر کنید.

   زیر چشم و پایین گونه، روی چانه، روی بینی و جلوی 

پیشانی تان، پودر برنز نزنید، مگر این که بخواهید کال 

چهره ای برنزه داشته باشید.

   پودر برنز باید دو درجه از پوست خودتان تیره تر 

باشد.

   برای زدن پودر برنز از برس مخصوص استفاده کنید.

پودر برنز کننده میسلین 
Terracotta 46 مدل

مناسب برای: صورت و گردن

کشور سازنده : آملان

20 :SPF

فوم برنز کننده پرایم 
 Corpex Auto Bronzing Foam مدل

مناسب برای: بدن

کشور سازنده : ایران

حجم: 150 میلی لیرت

   برای برجسته تر دیده شدن گونه ها می توانید از 

رژگونه هایی با رنگ های پاییزی استفاده کنید.

   از آرایش براق در فصل پاییز نرتسید. یکی از 

قسمت های آرایش تان را حتام براق کنید. مثال رژگونه ی 

براق بزنید.

   بعضی افراد قسمت های مختلفی از گونه را برای 

زدن رژگونه انتخاب می کنند، ولی بهرتین حالت این 

است که لبخند بزنید و بعد برس رژگونه را از روی گونه به 

سمت گوش تان بربید.

 رژگونه کاپریس
 رسی  Terre Cuite شامره 06

نوع: مات

حجم: 6 گرم

کشور سازنده: ایتالیا

35,000

35,000

59,000
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 رژگونه لورآل 
مدل True Match Blush شامره 150

نوع: براق 

مناسب برای: انواع پوست

تن رنگ: هلویی 

 رژ گونه کاپریس 
مدل الکات گورمند 57

نوع: مات 

رنگ: کالباسی 

حجم:  8.5 گرم

رژ گونه بی یو 
Catwalk 25 مدل

نوع: مات 

رنگ: نارنجی روشن 

حجم:  7.5 گرم

48,500

51,000

45,000
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29,500

دودی، قهوه ای، 4

پاییزی

اگرچه زیرسازی پوست و یک دست کردن آن در فصل پاییز فرق 

زیادی با فصل های دیگر ندارد، اما این موضوع در مورد آرایش 

چشم ها کامال فرق می کند. بهرتین حالت آرایش چشم در فصل 

پاییز، آرایش تیره یا دودی است. منظور از آرایش دودی، فقط 

استفاده از رنگ خاکسرتی نیست، بلکه »دودی« یک سبک از 

آرایش چشم است.

   برای آرایش چشم ها، از ابروهای تان رشوع کنید. ابروها نقش 

مهمی در زیباشدن چشم های تان دارند.

   اگرچه مدل و رنگ ابرو سلیقه ای است، به یاد داشته باشید که 

ابروهای نازک سن شام را بیش تر نشان می دهد.

   از مداد و سایه های ابرو با پایه رنگ خاکی استفاده کنید. 

پایه رنگ قرمز ابروهای تان را غیرطبیعی می کند.

   ابتدا با مداد قسمت های زیر ابرو، کامن، انتهای ابرو و قسمت های 

تیره را پر کنید و سپس با برس مخصوص ابرو، رنگ را پخش کنید.

ماژیک ابرو کاپریس
 مدل مارکیور سورسیلز تاتو 02

رنگ پایه: قهوه ای تیره

کشور سازنده: آملان

مداد ابرو کاپریس 
مدل سورسیلز دیزاینز 03

نوع: پرکننده ی ابرو به صورت طبیعی

رنگ پایه:  قهوه ای روشن

کشور سازنده:  آملان

 مداد ابرو بی یو
Definer 5 مدل 

شامره رنگ: 5

پایه رنگ: قهوه ای روشن

کشور سازنده: آملان

   در آرایش چشم پاییزی حداقل به دو 

رنگ سایه ی چشم نیاز دارید.

   استفاده از رنگ هایی با پایه رنگ 

زغالی و قهوه ای برای این فصل مناسب تر 

است. از رنگ بنفش هم می توانید 

استفاده کنید اما رنگ هایی مثل آبی 

اصال مناسب این فصل نیستند.

   سایه  در پایین پلک و نزدیک 

مژه هایتان باید تیره تر باشد و هرچه به 

سمت ابرو می روید، روشن تر بشود.

   از سایه ابروهایی استفاده کنید 

که به دو صورت خشک و مرطوب 

قابل استفاده اند؛ این کار مانع ریخنت 

سایه در طول روز می شود.

40,000

27,000

سایه چشم چهار عددی کاپریس 
رسی Jeu De Couleurs شامره 45

نوع: چند رنگ

جلوه ی رنگ: براق )فاقد اکلیل(

حاوی رنگ های: قهوه ای، طوسی، بادمجانی، 

صورتی 

کشور سازنده: ایتالیا

48,500

سایه ی چشم بی یو 
Color Passion Duo 90 مدل

نوع: دو رنگ

جلوه ی  رنگ: براق

کشور سازنده: آملان

33,500
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   آخرین مرحله در آرایش چشم، ریمل زدن است.

   در آرایش چشم دودی، چشم های تان را تیره آرایش 

کنید تا مشخص تر باشند؛ این کار را با استفاده از ریمل 

انجام دهید.

   ریمل را از سمت ریشه ها به سمت بیرون بکشید و 

با استفاده از حرکات زیگ زاگ، مژه هایتان را به سمت 

باال هدایت کنید.

   برای این که چشامن جذاب تری داشته باشید، 

سمت بیرونی مژه هایتان را پررنگ تر کنید.

 خط چشم کاپریس 
Silky Matt مدل

نوع: مویی

حجم: 1.7 گرم

کشور سازنده: آملان

 ریمل حجم دهنده ی 
 کاپریس
 مدل فاتال بلک

رنگ: مشکی

کشور سازنده: ایتالیا

 ریمل حجم دهنده ی لورآل
Volumissime 4X مدل 

نوع: حجم دهنده

رنگ: مشکی

کشور سازنده: فرانسه

44,000

43,000

   در آرایش چشم دودی، خط چشم هم در قسمت باال و هم در قسمت پایین چشم کشیده می شود.

   اگر چشم های درشتی دارید خط چشم را از گوشه ی داخل چشم به سمت گوشه ی بیرونی بکشید 

و اگر چشم های ریزی دارید، خط چشم را از میان چشم تا گوشه ی بیرونی بکشید.

   خط چشم ها در انواع مویی، ماژیکی و مدادی وجود دارند. نوع مناسب خود را تهیه کنید.

   اگر با مداد خط چشم می کشید، از یک برس برای پخش کردن آن استفاده کنید.

50,000



رسخ، براق، 5

کالسیک

آرایش براق معموال برای مجالس و میهامنی های خاص استفاده 

می شود، اما در مورد آرایش پاییزی قضیه فرق دارد. وجود یک 

عضو براق در صورت تان، آرایش شام را زیباتر می کند. اگر رژگونه 

یا سایه ی مات استفاده کرده اید، حتام رژ براق بزنید. رنگ رژتان را 

هم از بین رنگ های پاییزی )قرمز، نارنجی، قهوه ای( انتخاب کنید. 

شاید شبیه خانم های دهه ی 90 میالدی به نظر برسید، اما این 

بهرتین گزینه برای آرایش فصل پاییز است.

   اول از همه باید شکل واقعی 

لب های تان را به کمک مداد لب، 

مشخص تر کنید.

   مداد لب را بیرون خط اصلی 

لب های تان بکشید.

   رنگ مداد لب باید کمی از رنگ رژتان 

پررنگ تر باشد.

   مداد لب را از دو گوشه به سمت 

داخل لب ها بکشید.

Soft Lip Liner 548 مداد لب بی یو مدل

مناسب برای: پوست های حساس

رنگ: زرشکی

دارای نرم کننده و ماندگاری باال

رژ لب جامد کاپریس
LP08 مدل رژ فیدل 

نوع: مات

تن  رنگ: قهوه ای.  آجری

کشور سازنده: ایتالیا

دارای بافت نرم

رژ لب جامد کاپریس
C9 شامره Rouge Caprice مدل 

نوع: مات

تن رنگ: قرمز عنابی

حجم: 3.5 گرم

   برای رنگ کردن 

لب های تان، رژ را از وسط 

به گوشه های لب هدایت 

کنید و با کج کردن رژ، 

گوشه ها را صاف و بدون 

ایراد رنگ کنید.

   از رژهای حاوی 

نرم کننده استفاده کنید تا 

لب هایتان پوسته پوسته 

نشوند.

   رژهای دارای ماندگاری 

طوالنی، شام را از تجدید 

رژ در طول روز خالص 

می کنند.

   در انتها برای پاک کردن 

اضافه ی رژ، یک دستامل 

را به آرامی روی لب هایتان 

بگذارید.

   در مرحله ی آخر، روی رژتان براق کننده بزنید.

   براق کننده، لب های تان را بزرگ تر نشان می دهد و 

برای آرایش پاییزی هم مناسب تر است.

   قسمت وسط لب های تان را براق تر کنید.

رژ لب مایع بورژوآ 
مدل Effet 3D 8H شامره 33

نوع: براق کننده، حجم دهنده

کشور سازنده: فرانسه

ماندگاری 8 ساعته

56,000

18,000

59,000

28,000
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رژلب جامد لورآل 
رسی Color Riche شامره 297

نوع: براق

کشور سازنده: فرانسه

حاوی امگا3

مداد لب بورژوآ 
Plum It Up 09 مدل

پایه ی  رنگ: زرشکی

کشور سازنده: فرانسه

بدون ایجاد چسبندگی

رژ لب دو کاره ی لورآل
 مدل Infaillible X3 شامره 113

شامره رنگ: 113

کشور سازنده: فرانسه

 رژ لب مایع دایانا آف الندن
 رسی 2000 مدل Rose Coral شامره 05

تن رنگ: نارنجی، هلویی

کشور سازنده: ایتالیا

ماندگاری 24 ساعته 

18,500

40,000

54,500

40,000


