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  آموزش آرایش
  

معموال رنگ پوست را در . قبل از شروع به آموختن آرایش صحیح الزم است کمی درباره رنگ و انتخاب رنگ مناسب براي پوست اطالعاتی داشته باشیم
و با توجه به آن رنگهاي مناسب را براي آرایش در نظر میگیریم، البته با در نظر گرفتن هماهنگی با آرایش به رنگهاي روشن، پریده، متوسط و تیره طبقه بندي میکنیم        

  .رنگ چشم و مو
  :رنگ پوست معموال به رنگهاي زیر طبقه بندي میشود

موها سفید و بیرنگ . یت هستنداین نوع پوست بسیار سفید و شیري رنگ است و رگهاي زیر آن قابل رو. پوستی است بدون ماده رنگی :پوست سفید - 1
  .هـــستند و عنبیـــه چـــشم معمـــوال صـــورتی یـــا آبـــی و حدقـــه چـــشم قرمـــز پررنـــگ اســـت کـــه البتـــه ایـــن نـــوع پوســـت بـــسیار نـــادر اســـت                   

هاي شمال غربی اشخاص صاحب این نوع پوست معموال بلند قد با موهاي بلند هستند و بیشتر در کشور.  پوستی است که کمی صورتی به نظر میرسد: پوست روشن- 2
  .اروپا زندگی میکنند

دارنـده ایـن نـوع پوسـتها را معمـوال زردپوسـت       .  این نوع پوستها اگز روشن باشندزرد و اگر کمی تیره باشند، ته رنگ طالیی دارنـد :پوست طالیی  - 3
  .بیشتر مردم پوست زرد با ته رنگ طالیی دارند. میخوانیم که این امر همیشه درست نیست

این پوست میتواند قهوه اي روشن یا تیره باشد .  گاهی افرادي را میبینیم که میتوانیم بگوییم رنگ پوستشان خرمایی است):گندمی(مایی پوست خر - 4
  .با ته رنگ زرد یا قرمز

ره، زرد و قهوه اي را در این رده انواع پوتهاي بسیار تیره مثال زیتونی تی.  آبنوس نام چوبی است که تقریبا سیاه استولی نه خیلی سیاه         :پوست آبنوسی  - 5
  .قرار میدهیم

 این رنگ پوست را بیشتر شبیه رنگ زیتون میدانند و معموال رنگی است زرد مایل به سبز با ترکیبی از قهـوه اي و افـرادي بـا رنـگ              :پوست زیتونی  - 6
  .اد آرایش برایمان ساده تر باشدنگ را بدانیم تا انتخاب رنگ موبا توجه به رنگ پوستهاي مختلف باید کمی هم ترکیب ر. پوست معموال موهاي تیره دارند
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