
STAARISTIIL: 
DENISE RICHARDS

MEIGIKUNSTNIK LOORE 
LAURA MEIGIST:

Kuna seekordse staa-
rimeigi modell on hästi 

sarnane Denise Richardsiga, 
siis oli seda meiki väga kerge 

teha. Rõhutasin modelli loomulikku jumet Diori 
sprei-jumestuskreemiga ja kasutasin oranžikat 
päikesepuudrit, mis annab päevitunud jume. 
Päevituse saamiseks on erinevaid mooduseid ja 
hästi nahasõbralik on kasutada isepäevituvaid 

Seekord otsustasime teha staari ise: selleks palu-
sime appi meigikunstnik Loore Härmati, juuksur 
Evelin Tüksammeli ja kauni modelli Laura agentuu-
rist Mass.
Järgnevalt jagavadki asjatundjad oma näpunäiteid, 
milliste nippide ja vahenditega saame Hollywoodi 
staariga sarnase välimuse. Seekordne stiilieeskuju 
on USA näitleja Denise Richards.
staariga sarnase välimuse. Seekordne stiilieeskuju staariga sarnase välimuse. Seekordne stiilieeskuju 

kreeme. Kasutasin Lumene isepäevituvat 
vahtu, mis on eriti kerge ja õhuline. Silmamei-
gi tegin suitsuse ja kasutasin pruunikaid ja 
kuldseid toone. Lainerijoone ja ripsmed tegin 
mustaga, selleks sobis hästi Lumene “2 ühes” 
ripsmetušš, mille ühes otsas on tušš, teises lai-
ner. Kasutasin ka näol, eriti silmade all, lõual ja 
ninal valguspliiatsit, see tähendab modelleeri-
sin neid kohti valguspliiatsiga, mis annab näole 
erilise sära. Huultele kandsin Diori oranžikat 
huuleläiget, mis on kergelt pärlmutter.

Jumestuskreem: Dior Airflash 
Spray Foundation 300

Ripsmetušš: 
Lumene 
Eyeglamourizer 
Mascara 
and Liner

Huuleläige: Dior 
Addict Ultra 
Gloss 343

Lumene isepäevituv vaht

DENISE RICHARDS

Modell Laura /MASS
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Guerlaini päikesepuuder 
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STAARISTIIL: 
DENISE RICHARDS

JUUKSUR EVELIN (CASABELLA)
LAURA SOENGUST:
Laural on keskmise pikkusega 
sirged juuksed, millesse kee-
rasin kuumad rullid. Mahu ja 
pikkuse andmiseks kasutasin 
Clip In soengulisandeid.

Viimistlusvahendi-
test kasutasin:
Racooni kuumakaitset, mis 
sobib nii oma juustele kui 
ka juuksepikendustele.
Racooni juukseotste seeru-
mit, et anda juustele läiget.

Nagu paljud ilutooted, nii on 
ka Clip In’i soengulisandid pä-
rit Hollywoodist, kus staaride 
juuksurid on neid juba aastaid 
kasutanud. Jessica Simpson, 
Beyoncé, Paris Hilton, Jennifer 
Lopez jt kasutavad Clip In’i 
soengulisandeid, et muuta 
kardinaalselt oma soengustiili.

Clip In’i soengulisandid on 
kõige lihtsam ja käepä-
rasem viis kiirelt efektne 
soeng saada. Neid on väga 
mugav kanda: tunne on 
sama, nagu kannaks ta-
valisi juukseklambreid.
Efektse soengu saab valmis 
mõne minutiga. Lisandite ära-
võtmiseks kulub aega ainult 
mõni sekund. Samas püsivad 
soengulisandid kindlalt peas 
ja kinnituskohti näha ei jää. 

Clip In’i soengulisandid on 
tehtud naturaalsetest juus-
test. Saadaval on 11 erinevat 
värvi toodet pikkusega 40 
cm. Salgud koosnevad 
erinevatest värvitoonidest, 
selle tõttu on neid väga lihtne 
oma juuksetooniga sobitada. 

Soengulisandeid on võimalik 
soovi korral nii lokitangidega 
lokitada, sirgestada kui ka 
värvida. Clip In’i soengu-
lisandid lisavad pikkust ja 
tihedust ning nende abiga 
võib ka pikkadest juustest 
lühikese soengu teha.

Enne soengu tegemist kandsin 
juustele Liss Control Creami, 
et juuksed oleksid siledamad 
ja paremini töödeldavad.
Juukselakk L’Oreal Tecni Art 
Fix Design fikseeris soengu.
L’Oreal Tecni Art Gloss 
Control Shine Spray andis 
kogu soengule särava läike.
Lisaks rullilokkidele võib 
lõpuks veel nii oma juuksed 
kui ka juukselisandid loki-
tangidega üle koolutada.

DENISE RICHARDS
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