
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Декоративна 
козметика 

FAQ 
Често задавани въпроси за продуктите за декоративна 

козметика 



 

 

 

 

 

 

I. Каква е трайността на продуктите за грим? 
 

Всички продукти разполагат със символ „отворена кутийка” върху опаковката си. 
Периодът от време до този символ показва колко дълго може да бъде ползван 
продукта след отваряне. „6M“ например означава трайност от шест месеца. 
Следователно датата на отваряне е решаваща за съответния продукт. 

 
Нашият съвет: 
Когато отваряте даден продукт, отбележете актуалната дата на малък стикер, който 
залепете върху продукта. Така веднага може да разберете от колко дълго държите 
отворен продукта. 
 

II. Как и къде е най-добре да съхранявам декоративната 

козметика? 

Има няколко трика, с които не само вие, но и вашата козметика ще изглежда дълго 
добре и свежа: 

• Съхранявайте козметичните продукти на хладно място. Банята често е доста 
топла. По възможност козметиката трябва да се държи на хладно. Продукти, 
които не се ползват дълго време (например резервни продукти или 
слънцезащитни продукти), трябва да се съхраняват в хладилник или мазе. 

След като се отвори даден продукт, той влиза в контакт с кислорода и с бактерии. Ето 
защо:  

• Използвайте напълно продукта, преди да отворите нов. 

• По възможност не използвайте подобни продукти едновременно, тъй като по 
този начин ще може да ги ползвате двойно по-дълго. 

• Затваряйте добре опаковките, за да не се настаняват вътре микробите от 
въздуха. 

• При кутийките с крем, които ползвате от дълго време, не вземайте от крема с 
пръст, а с шпатула. Това също спестява нежелани „заселници”. 

• Редовно подменяйте или почиствайте апликатори, гъбички, тампони, шпатули и 
четки, тъй като те са в досег с кожата, по която също има микроби. 

• Ако споделяте козметични продукти с други хора, е особено важно да 
внимавате за това, винаги да използвате чисти гъбички, шпатули и четки. 
 

III. Как най-добре да почистя четките си? 

С добра поддръжка четките издържат дълги години. За почистването им използвайте 
препарат за почистване на четки или мекия крем-сапун Алое Вера.  

a) Сложете от почистващия продукт върху дланта си, навлажнете четката и 
завъртете космите й върху ръката си. 

b) Изплакнете четката добре, докато всички остатъци от почистването бъдат 
отстранени. 
Внимание: Никога не поставяйте четките да съхнат с космите нагоре, защото по 
този начин лепилото, с което са залепени, може да се разтвори. 

c) Подсушете с кърпа и пригладете четките във форма. 
d) Поставете четките на ръба на маса, за да изсъхнат.  
Внимание: върху кърпа може да се образува плесен. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

IV. Какво да направя, ако фон дьо тенът ми покрива твърде 
силно? 

В този случай смесете малко от дневния си крем с фон дьо тена си. Така нанесен 
върху кожата фон дьо тенът изглежда малко по-прозрачен. 

 
 

V. На обед вече имам чувството, че фон дьо тенът ми се е 

заличил. Кожата е на петна и не е гладка. Какво мога да 

направя? 

Вероятно дневният ви крем е бил твърде богат. Преди фон дьо тена нанасяйте 
хидратираща грижа, например дневния крем Алое Вера с 50% Алое Вера. 
След нанасяне на фон дьо тена използвайте пудра, за да фиксирате основата. 
 

VI. Какво мога да направя, за да не изглежда фон дьо тенът 
ми толкова сух? 

Решение може да намерите с малко колагенен серум. Поставете малко количество от 
него на върха на пръстите и внимателно разтъркайте. Сега с върха на пръстите го 
нанесете върху сухите участъци с леко потупване.   
 

VIІ. Кога и как да използвам пудра? 

По принцип пудрата трябва да се използва след нанасяне на фон дьо тен. Тя фиксира, 
матира и прави грима по-дълготраен. Нашата холивудска пудра придава свежест и 
сияйност на тена. 
 

VIІІ. Защо ми е необходим коректор? 

С коректора можете да прикривате малки несъвършенства, пъпки или зачервявания. 
Зеленият коректор се нанася под фон дьо тена за изравняване на зачервяванията. 
Коректорът с цвета на кожата се поставя директно върху фон дьо тена и внимателно 
се разнася с потупване, за да прикрие например пъпки, белези и др. Жълтият коректор 
изсветлява сенките под очите. Този продукт се поставя директно в областта на очите и 
след това внимателно се разнася. 
 

ІХ. Какво мога да направя, за да бъде червилото ми по-

дълготрайно? 

За да бъде възможно по-дълготрайно червилото, трябва първо да подготвите устните 
с нашата основа за очи и устни. След това нанесете червилото с четка. Притиснете 
устните върху козметична кърпичка и отново нанесете цвета с четката. 
 
Нашият съвет: 
Ако червилото трябва да е особено дълготрайно, първо покрийте изцяло устните с 
молив за устни и върху него нанесете червилото. 

 
 

Х. Защо спиралата ми се рони? 

Спиралата се рони само когато четчицата се движи нагоре надолу в тубичката. От 
навлизането на въздуха спиралата може да стане на бучки. 

 

 

 


