szépség
Csak semmi pánik, biztosan meg fogják ismerni Tolvai Renátát a rajongói. A nagyváradi lány
eredeti, vöröses hajszínnel érkezett a megméretésre, majd hétről
hétre egyre fehérebb lett.

Szőke ciklonból vörös démon
1.
5.

A

TV2 stylistjai,
sminkesei
és fodrásza
a legjobbat hozták ki
Renátából.
Arról senki
nem tehet,
hogy a 19 éves
lány nem jól reagált a hajfestékre,
allergiás lett tőle.
Én szerettem a vöröses árnyalatú hajamat –
mondja Renáta, 19 évig voltam ilyen színű és hosszú hajú.
Pont a verseny előtt levágattam,
talán kár volt, de gyorsan nő.
Nem tiltakoztam az átfestés ellen,
de nagyon rosszul reagáltam
a szőkítő készítményekre. Rázott
a hideg, szinte fájt, és roncsolta
a hajszálaimat. Örülök a visszafestésnek!

Átalakítottuk
Renit

2.

Az általános negyedik osztályába
jártam, amikor elkezdtük a barátnőmmel festegetni magunkat.
Szeretek sminkelni, főleg a jó
minőségü, márkás alapozókkal.
Szőke a szempillám és a szemöl-

dököm.
Barna ceruzával kihúzom a
szemöldökömet, de nem szeretem, ha sötétebb a hajszínemnél.
Mindig vékony volt, egyszerűen
ilyen az íve, nem én téptem ki.

Szemenként több
mint 100 selyempilla
A szempillámat átfestem egy fekete spirállal, de kényelmesebb
lenne ezt megúszni. Szívesen
kipróbálom a szempilla-hosszabbítást, fájdalommentes eljárás, és
ráadásul legalább másfél órát
pihenhetek, amíg elkészül.
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3.
Kinga, a szempillastylist a szálankénti hosszabbításhoz
LUXUSLASHES közepes vastagságú, puha C ívű selyempillákat alkalmazott. Különleges, allergiamentes ragasztóval applikálta fel a
műpillákat Reni eredeti pilláira. A
különleges felviteli eljárásnak köszönhetően a műszempillák tartósan hordhatók. Csak a pilláihoz
ragadnak, és nem a szemhéj széléhez. A selyempillák extrém feketék és természetüknél fogva szépen íveltek. Ebből kifolyólag nem
is szükséges spirál használata.

Platinából rézvörös
Horváth Sasa mesterfodrász két
lépésben festette át Renáta haját.
– A tévéadások során kialakított
imidzsére építve, annyi volt a
dolgom, hogy a lehetetlen fehér
hajszínt természetesebbé tegyem.
Első lépésben pezsgő és hamvas
keverékét festettem, ez lett az
alap. Utána fahéj- és csokoládészínű paneleket tettem bele, ez az
árnyalat kiegészíti a hamvas
pezsgőt. Nem lett sárga, sem
zöld, sem vörös, „csak” előnyére

Fotó: Aknay Csaba, Kiss Attila Haj: Horváth Sasa – broadwaysalon.hu
Szempilla-stylist: Ocetkiewicz Kinga – luxuslashes.hu Smink: Makkai Krisztián

Csillámporral kezdtem

4.
változott. Az „új” hajszínétől karakteresebb lett az arca.
– A hajszerkezet gyógyításra
szorult. A Shiseido Laborató
riuma kifejlesztette a CPR kezelést, ami visszaállítja a haj szerkezetét az eredeti állapotba –
puha és selymes lesz. Kúraként
kell alkalmazni, heti rendszerességgel, mindössze 3 alkalommal, és a haj visszanyeri rugalmasságát.
Ha nem éri ismét helytelen
vegyi hatás vagy drasztikus szőkítés, akkor ilyen is marad.
A szárítás, göndörítés, vasalás
nem befolyásolja Reni hajának
állapotát, persze otthonra
ajánlunk megfelelő sampont
és kondicionálót. – Mivel eredeti

hajszíne is
vörös, a visszafestésre egy fűszeres,
karamellás rézvörös árnyalatot
választottam. Különleges és szexis – arról nem beszélve, hogy
az idei tavasz-nyár trendje a
vörös lesz.
KISKEGYED 27

