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ΒΕΑU ΤΥ

Οι κοριτσίστικες φακίδες είναι το νέο μυστικό για να δείχνει  
ένα πρόσωπο για πάντα νεανικό. 

ΓΡΑΦΕΙ  Η  MAΡΙΛΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ  PHOTO :  OLI VER  LECH NER

MY GIRL
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Τπαρουσιάζονται κυρίως στην παιδική ηλικία και 
τείνουν να εξαφανίζονται καθώς μεγαλώνουμε. 
Για να προσδώσουν κοριτσίστικη αθωότητα στα 
πρόσωπα που δεν έχουν την τύχη να διαθέτουν 
φακίδες, οι makeup artists σχεδιάζουν τις fake 
freckles με ειδικά προϊόντα όπως το Freckle Tint 
της Lottie London (το βρίσκουμε σε e-shop) ή 
με μολύβια φρυδιών. 

Αν και ακούγονται εκκεντρικές, οι DIY ψεύ-
τικες φακίδες στην πραγματικότητα είναι μία 
πολύ συνηθισμένη τεχνική μακιγιάζ που προ-
σθέτει φρεσκάδα και ενδιαφέρον στο λουκ. 
Προϋπόθεση είναι η τέλεια βάση με πράιμερ 
και φον ντε τεν. 

ΒΕΑUΤΥ

Φέτος οι φακίδες 
αναδεικνύονται ως 

χαρακτηριστικό 
ανεπιτήδευτης 

ομορφιάς

«Το ευαίσθητο σημείο μου είναι όταν στο Photoshop 
μου αλλάζουν την απόχρωση της επιδερμίδας ή 
σβήνουν τις φακίδες μου», είχε πει η Μέγκαν 
Μαρκλ σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις της 
ως πριγκίπισσα. Τότε ακόμα έπρεπε να είναι 
κανείς μέλος βασιλικής οικογένειας για να υπε-
ρασπιστεί το δικαίωμά του να έχει φακίδες. Οι 
φωτογράφοι, οι μακιγιέρ, οι δερματολόγοι, αλλά 
και οι απλές γυναίκες μπροστά στον καθρέφτη 
τους έκαναν τα πάντα για να τις εξαφανίσουν ή 
να τις καλύψουν. Φέτος η μόδα ξεσκεπάζει τις 
φακίδες και τις αναδεικνύει σε προσόν της επι-
δερμίδας, συνώνυμο με τα νιάτα και την ανεπι-
τήδευτη ομορφιά. Στην ιατρική είναι γνωστό ότι 
οι εφηλίδες είναι συγκεντρώσεις μελανίνης που ➸

ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΈΦΤΗ
1. Φον ντε τεν για ανάλαφρη κάλυψη Touche 

Eclat Le Teint, Yves Saint Laurent 2. Ενυδατική 
κρέμα με 3 τύπους υαλουρονικού οξέος 

Moisturizing Plus Cream, Frezyderm 3. Αέρινο 
φον ντε τεν για κάλυψη & λάμψη Fluid Sheer Glow 
Enhancer, Giorgio Armani 4. Διπλό κονσίλερ για 

κάλυψη & φωτισμό Secret Camouflage Concealer 
Duo, Laura Mercier 5. Ορός ενυδάτωσης με 
ηφαιστειακό νερό & προβιοτικά Mineral 89 

Probiotic Fractions, Vichy 6. Σπρέι σεταρίσματος 
με δράση σταθεροποίησης & ενυδάτωσης Dior 

Forever Perfect Fix, Dior
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ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΈΦΤΗ
1. Ενυδατικό γκλος χωρίς κολλώδη αίσθηση 
Hydropure Hyaluronic Lip Gloss, jane iredale

 2. Κρέμα σύσφιξης των διεσταλμένων πόρων 
Hydraboost Pore Minimizing Cream, The Skin 
Pharmasist 3. Μηχανικό μολύβι φρυδιών με 
λεπτή μύτη Bomb Brows Micro Pencil, Huda 

Beauty (Sephora) 4. Μολύβι φρυδιών με 
έντονο χρώμα που διαρκεί Tattoo Brow  

36H Gel Pencil, Maybelline

B E AU T Y

AΑφού ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ μπορούμε 
να ζωγραφίσουμε φακίδες στα σημεία του προ-
σώπου που τα βλέπει πιο πολύ ο ήλιος, όπως η 
μύτη, οι παρειές και το μέτωπο. Επιλέγουμε 
μολύβι φρυδιών, γιατί είναι πιο σκληρό και 
σταθερό χωρίς τον κίνδυνο να λιώσει και να 
μουτζουρώσει. Για πιο φυσικό αποτέλεσμα, 
σχεδιάζουμε φακίδες σε διάφορα μεγέθη. Στα-
θεροποιούμε στο τέλος με πούδρα. Για εφέ που 

διαρκεί, η Aμερικανίδα tattoo artist Gabrielle 
Rainbow κάνει ημιμόνιμο τατουάζ. Ωστόσο, 
μπορούμε να υιοθετήσουμε το λουκ της κοριτσί-
στικης αθωότητας χωρίς τις φακίδες. Χρειαζό-
μαστε μια καλά ενυδατωμένη βάση, ένα μέικ απ 
που θα ανακατέψουμε με τον ορό για να γίνει 
υδαρές, ανάλαφρο ρουζ και setting spray λάμψης. 
Η φωτεινή επιδερμίδα είναι πάντα συνώνυμη με 
τα νιάτα, την υγεία και την ομορφιά.
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