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Ličim se že vrsto let in kot voditeljica na televiziji sem imela tudi ta privilegij, 
da sem lahko izkusila zelo različne načine ličenja. Od zelo umetniškega, 
odrskega, televizijskega, do poslovnega. Slednji me spremlja zadnja leta, 
ko predajam svoje televizjsko znanje in svoje izkušnje nastopanja na svoje 
tečajnike - biti moram urejena, naličena ravno prav in tako, da zbujam 
zaupanje. Z ličili je namreč tako, da je samo malce preveč lahko zelo 
veliko preveč in da je tisti pravi način, ko se počutiš in izgledaš dobro, 
ključ do uspeha. Priznati moram, da so me ličili mnogi, velikokrat tudi 
sama, ko sem poskušala kopirati najboljše, a največ novega me je naučil 
Evgen. Ker vedno zna povedati, zakaj je nekaj dobro, kaj lahko doseže z 
neko potezo in kako se to lahko naredi. Ker Evgen ni samo risar obrazov, 
ampak ima obraze in njihove preobrazbe enostavno rad in to se lahko 
čuti v vsaki njegovi potezi čopiča. Vesela sem, da je pred nami njegova že 
druga knjiga - polna nasvetov in drobnih trikov, ki lahko ženski v hipu 
spremenijo razpoloženje ob pogledu v ogledalo. Lepe smo vse ženske, svoje 
najlepše poteze pa lahko še poudarimo in se te svoje lepote zavedamo 
tudi v poslovnih situacijah. To nam daje samozavest in večje zaupanje 
vase, zato - vzemimo si čas, barve, čopiče in svinčnike v roke in igrajmo 
se s sencami, svetlobo, barvami in potezami, ki bodo bistrile naš pogled in 
gladile našo kožo!

Saša Einsiedler,
komunikacijska trenerka in svetovalka, mediatorka, coach

Ličenje je bilo nekoč rezervirano za mestne dame, igralke, pevke, ženske, 
ki so se brez strahu izpostavile in samozavestno naličile. Spodobne, bolj 
preproste ženske naj bi se ličilom izogibale, saj poudarjanje ustnic, oči, lic 
ni bilo primerno. Menili so, da je to očitno zapeljevanje moških. Mislim, 
da ima pri nas še marsikatera ženska nekje globoko v sebi to skrb, da bi 
z naličenim obrazom osvajala. Prav zato vedno, tako slušateljicam na 
seminarjih, kot strankam na individualnih svetovanjih  razlagam, da je 
simbolika naličenega ženskega obraza danes drugačna kot nekoč. Ženska, 
ki je naličena deluje bolj urejeno, bolj profesionalno, zanesljivo in zelo se 
strinjam z Evgenom, ki piše, da tudi bolj samozavestno. Zdi se, da če si 
ženska zjutraj nameni nekaj minut za osnovno ličenje, potem bo zagotovo 
imela dovolj energije za dobro delo in profesionalno komunikacijo, kjerkoli, 
v kateremkoli poslovnem okolju.  Zaposlena ženska, ki je rada urejena ima 
natančno izdelan jutranji urnik, točno ve, koliko časa potrebuje za osebno 
higieno, oblačenje, zajtrk in ličenje. Za ličenje potrebuje manj kot deset 
minut. Za tako učinkovitost pa potrebuje znanje, dobre nasvete  izkušenega 
strokovnjaka. Diskretno ličenje in uporabo primernih izdelkov in njihovih 
barvnih odtenkov mora danes obvladati vsaka ženska. Čudovito je, da 
si ličila lahko kupi prav vsaka, izbere si le cenovni razred, ki si ga lahko 
privošči. Naša podoba ni pogojena z globino žepa, za celovito in čudovito 
podobo potrebujemo željo, vložiti moramo nekaj truda in seveda precej 
znanja. 

Vse tiste, ki v roki držite to knjigo željo že imate. Zdaj boste pridobile 
znanje, ki nam ga velikodušno ponuja Evgen, nato se je potrebno le še 
potruditi. Petkrat, samo pet dni zapovrstjo se naličite in že vam bo prišlo 
ličenje v rutino. Ampak ne jutri, že danes in nato vsak dan.

Evgenu se v imenu Slovenk zahvaljujem za popolno knjigo o ličenju, polno 
nasvetov, trikov in skrivnosti, ki so plod dolgoletnih izkušenj in ljubezni 
do dela.  

Lea Pisani, 
image consulting
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Za omenjeno skupino obrazov se govori, da naj bi bila idealna, zato skušamo vse 
ostale oblike navidezno spremeniti v ovalne. Značilnost ovalnih obrazov pogosto 
okarakterizira tudi višina čela, zlasti pri oblikovanju pričeske navzgor ali nazaj. To 
je lahko tudi prednost, saj lahko obrazu poudarimo njegovo dolžino ali zmanjšamo 
širino. Ustnice so pri tovrstnih oblikah pogosto močnejše in dvignjene oblike, zato 
mora biti korekcijski postopek skrbno prilagojen. Opravimo ga s korektorjem ali 
pudrom v nekoliko temnejšem barvnem odtenku po notranjem robu večje ustnice 
in svetlejšim barvnim odtenkom na zunanjem robu manjše oziroma tanke ustnice. 
Pri tovrstni skupini obrazov je dodatno pozornost potrebno nameniti tudi njegovi 
širini, ki jo poudarjamo z zajemanjem horizontalnih linij v vseh postopkih aplikacije 
izdelkov - od korekcije, nanosa podlage, pri senčenju oči in nanosu rdečila za lica. 

Zato da bi tovrstni obliki obraza dodali svežino, lahko na notranjem predelu očesa 
poleg korena nosu in na predelu med senco in spodnjim zunanjim predelom očesa 
nanesemo korektor ali puder v najsvetlejšem barvnem odtenku. S temnimi odtenki 
enakih izdelkov apliciranih na čelu in bradi pa lahko navidezno obraz skrajšamo. 
Za popolnost tovrstne oblike obraza je pomemben tudi postopek nanosa senčil. 
Uporaba temnih odtenkov na sredinskih predelih premične veke lahko obraz po 
dolžini izdatno podaljša, zato podoben postopek opravljamo na zunanjih predelih 
premične veke. S tem poudarimo vodoravne linije, kar daje obrazu navidezno 
širino. Podobno je v primeru nekoliko preveč lokastih obrvi. Le-te obraz dodatno 
podaljšajo, zato priporočamo oblikovanje v nekoliko bolj vodoravni obliki. 
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Značilnost tovrstnih obrazov zaznamuje lažje oziroma hitrejše zaznavanje širokih ali 
ožjih predelov obraza. Njegova kratkost v vertikalni liniji in dolžina v horizontalni, 
predvsem na čelu, ki je najpogosteje visoko, nakazujejo, kako je obraz potrebno v 
zgornjem širokem predelu navidezno zožiti in na spodnjem nekoliko razširiti. Oči 
so običajno majhne in strnjene, zato se jih navidezno približa s svetlim poudarkom 
korektorja ali pudra na predelu tretjega očesa. Nasproten postopek opravimo v 
primerih, ko so oči bolj narazen. Nekoliko ostreje izoblikovan mostiček obrvi in 
delna potemnitev spodnjega predela brade obrazu poudari dolžino in tako sklenemo 
navidezno ovalnost, ki jo z opisanim izvajanjem postopkov želimo ustvariti. 
Senčenje s temnimi odtenki korektorja ali pudra predele senc in lične predele obraza 
zoži, medtem ko je obliko ustnic potrebno prilagoditi širini spodnjega predela 
nosu. Oblikovanje ustnic opravimo z obrobo (črtalom) v mehkih in elegantnih 
linijah. Pričnemo na mostičku zgornje ustnice in nadaljujemo proti njeni sredini, 
nato postopek nadaljujemo iz zunanje strani ustnice proti notranji strani in tako se 
liniji spojita. Le-te morajo biti elegantne in mehke ter barvno skladne s šminko v 
nežnem in naravnem odtenku. Podobna barvna usklajenost mora biti med šminko 
in rdečilom za lica.
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Obraz je mogoče navidezno skrajšati ali razširiti. Senčenje zunanjih predelov zgornjega dela obraza in/ali oblikovanje obrvi z 
ostrejšim kotičkom proti zunanji strani obrvi omogoča, da je obraz po širini ožji.
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ŠIROK NOS
Je opazen takrat, ko zunanji robovi presegajo nor-
malno obliko nosu na sredini oziroma na njegovem 
korenu. Korekcijo opravimo z nanosom najsvetlej-
šega odtenka pudra ali korektorja po sredini nosu 
in sicer po njegovi celotni dolžini, medtem ko s te-
mnim odtenkom poudarimo zunanje strani nosnic. 
Tako ustvarimo kontrast med svetlim notranjim 
in temnim zunanjim predelom, kar nos navidezno 
zoži.

PLOŠČAT NOS
V tem primeru je obliki nosu potrebno dodati glo-
bino, vendar moramo dati poudarek na senčenju 
zunanjih robov nosnic in na osvetlitvi zunanjih 
predelov proti licem. Po sredini nosu s tem ustva-
rimo kontrast, kar izdatno vpliva na globino nosu. 
Podobno kot v prejšnjem primeru lahko uporabimo 
temno senčilo po celotni dolžini nosu. Oblikovanje 
zaključimo na korenu, torej med obrvmi in na pre-
delih očesnih vek.

Potrebuje globino, 
ki jo ustvarimo 
s kontrasti med 
zunanjimi in 
notranjimi linijami 
nosu.

Z ustvarjanjem 
kontrastov med 
svetlimi notranjimi 
in temnimi 
zunanjimi predeli 
lahko navidezno 
vplivamo na širino 
nosu.

NOS S ŠIROKO KONICO IN OZKIM 
KORENOM 

Ta oblika omogoča dve možnosti korekcije, vendar 
naj pred nadaljnjim opisom omenim, da je za osebe, 
ki imajo takšno obliko nosu značilno, da so pogo-
sto oči nekoliko strnjene in nos, predvsem ob ko-
renu, ozke oblike. Eden od dveh načinov korekcije 
dopušča korekturo oči in korena nosu hkrati. Predel 
tretjega očesa nekoliko osvetlimo in tako navidezno 
ustvarimo večjo razdaljo med očmi. Koren nosu s 
tem pridobi na volumnu. Druga možnost temelji na 
uporabi nekoliko temnejšega senčila (v primerjavi s 
kožo) v rjavem barvnem odtenku. Nanos pričnemo 
na korenu, ki ga oblikujemo v želeni širini in dolžini. 
Nato potemnimo široke predele ob konici nosu. Na 
spodnjem predelu tako postane nos nekoliko tanjši, 
medtem ko na zgornjem pridobi širino, kar dodatno 
vpliva na simetričnost obraza v celoti.

S senčenjem se 
ustvari oblika 
korena in navidezno 
se pomanjša spodnji 
predel nosu.

Ustvarjanje kontrasta s svetlenjem 
notranjega predela nosu.

36 Ustvarjanje kontrasta s senčenjem 
zunanjega predela nosu.

37
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Rdeče znamenje je potrebno nevtralizirati. Zelen korektor apliciramo izključno na znamenje.

Nevtraliziranje je zaključeno. Kamuflaž apliciramo po celotnem obrazu.

Zaključek aplikacije naj bi bil videti takole. Sledi nanos pudra v prahu, ki ga »potapkamo« z 
navlaženim robčkom.

Vrstni red izvajanja korekture obraza

Vrstni red je odvisen pretežno od načina oziroma vrste uporabljenih izdelkov za 
izvajanje korekture. Nekaj o tem kdaj in kako se korektorji nanašajo ste lahko zasledili 
že med dosedanjim prebiranjem, pa vseeno sem se odločil, da bom postopke še 
podrobneje opisal. 
Korektorji se, podobno kot kamuflaži, v večini primerov na kožo aplicirajo pred 
podlago (pudrom), zlasti če je barve na obrazu potrebno nevtralizirati. V primeru 
spuščenih in zabuhlih podočnjakov nanos opravimo po podlagi, vendar pred 
pudrom v prahu ali kamnu. Postopek izvajamo tako, da najsvetlejši barvni odtenek 
apliciramo nad in pod zabuhlosti podočnjaka, medtem ko na zabuhlem predelu 
podočnjaka uporabimo korektor v barvi kože, lahko tudi za odtenek temnejšega. 
Korektura z različnimi odtenki podlag (pudrov) se opravlja direktno, tudi pri 
oblikovanju širine ali dolžine obraza. Korektura torej ponuja veliko možnosti in 
zajema predvsem:
• nevtraliziranje barv modrih, vijoličnih ali modrovijoličnih podočnjakov   
(kontrastne barve korektorjev),
• prekrivanje nepravilnosti na koži: opekline, odrgnine, različna znamenja,   
brazgotine ... (uporaba kamuflažev ali korektorjev),
• korekturo nosu glede na obliko (uporaba različnih odtenkov podlag   
(pudrov) ali korektorjev),
• korekturo obraza: poudarek na širini, dolžini, oženju, krajšanju (uporaba   
različnih odtenkov podlag (pudrov ali korektorjev).
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medtem ko daljše na zunanji strani trepalnic. Pri strnjeni obliki oči je redko zaslediti 
širok nos ob korenu. Najpogosteje je ozek, zato je pri oblikovanju pozornost potrebno 
usmeriti na njegov koren. Navidezno ga razširimo, tako da že ob korekciji s temnimi 
odtenki označimo linijo, ki je širša od naravne, kar vpliva na širino korena nosu in na 
osnovno lego oči. Nos je tako videti širši, medtem ko oči bolj razmaknjene.   

PREKRIVANJE PREMIČNE VEKE S STABILNO

V takih primerih je najpogosteje premični del veke mehak in tanek, medtem ko je 
stabilni bolj izrazit, včasih tudi otečen. Taka oblika oči ne dopušča izdatnega make-
-upa, zato naj bo slednji čim bolj eleganten in naraven. Previdnost je potrebna tudi 
pri oblikovanju obrvi, saj preveč tanke obrvi zabuhle predele vek dodatno poudarijo. 
Pri tovrstni obliki oči sta še dve značilnosti, ki jima je potrebno posvetiti malo več po-
zornosti. To sta senčenje s primernimi odtenki senčil in poudarek na linijah pri obli-
kovanju oči. Barvni odtenki senčil so lahko nekoliko temnejši po celotnem predelu 
premične veke, medtem ko mora biti stabilen predel pod obrvmi tik pod mostičkom 
svetlejši. Zabuhlost stabilne veke se v danem primeru navidezno zmanjša, medtem ko 
temni odtenki senčil zasenčijo linijo, ki nastaja na pregibu med premično in stabilno 
veko. K temu dodatno pripomore še oblikovanje očesa, ki ga opravimo s temnim 
črtalom s poudarkom na zunanji strani. Tanka linija se prične na sredini očesa na pre-
mični veki in se zaključi na zunanji strani, torej na stabilni veki. Nato notranjo stran 
s čopičem primerno zabrišemo. Tako kot pri vseh ostalih oblikah očesa se tudi ome-
njena na zunanji stani spaja z linijo pod spodnjimi trepalnicami, zato lahko tudi to 
po potrebi zabrišemo. Maskara naj bo namenjena ukrivljanju trepalnic, saj dvignjene 
trepalnice dodatno prekrijejo pregib med stabilno in premično veko. Krajše trepalni-
ce lahko dopolnimo z umetnimi, kar dodatno skriva intenzivnost očesne veke. 

Pričnemo ne pregibu med stabilno in premično veko. Na zunanjem predelu se ustvari oblika trikotnika.

Notranjost zabrišemo z najtemnejšim barvnim odtenkom. Barvni odtenek naj se proti notranjosti očesa preliva.

Nekoliko temnejša barva na zunanjem predelu stabilne veke oko navidezno povzdigne.
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POSTOPEK OBROBLJANJA USTNIC
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So izjemen pripomoček tako za oblikovanje ličnih predelov 

obraza kot za ustvarjanje zaključene oblike make-upa. Vizažisti 

jih najpogosteje uporabijo takoj po zaključeni podlagi, oziroma 

po nanosu pudra v prahu ali kamnu. Osebno jih uporabljam v 

zaključni fazi, torej kot zadnji izdelek v okviru ličil. Razlog za to 

je lažja opredelitev in videz obraza. Rdečila za lica omogočajo 

oblikovanje obraza po njegovi dolžini in širini. Z njimi lahko iz-

postavimo obliko ličnih kosti ter čeljusti in dodatno ustvarimo 

sence, v kolikor tega nismo opravili že ob korekciji. Tudi v takem 

primeru pri izboru in uporabi rdečila obstaja pravilo, ki mu je 

dobro slediti, saj pomembno vpliva na videz, ki mora biti pri-

lagojen obrazu. Pravilo pravi, da naj bo barva rdečila vedno v 

najbližjem barvnem odtenku šminke, saj taka povezava deluje 

usklajeno in predvsem elegantno. Predstavljajte si denimo ro-

žnato ali rdečo šminko v kombinaciji z živo oranžnim rdečilom 

ali vijolično šminko in temno rjavo rdečilo. Obraz je morda videti 

urejen, vendar z barvami neskladen in s tem opazno nepopoln.

17 RDEČIL A ZA

L I C A

Skladnost barv je pomembna za ustvarjanje elegance.
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VRSTE
MAKE-UPOV
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ZAKAJ BI SVOJE TREPALNICE ZAUPALI STROKOVNJAKU?  

IZBOR TREPALNIC JE zelo bogat (po dolžini, debelini, ukriv-
ljenosti in barvi ter kombinaciji vseh navedenih segmentov 
skupaj).

LEPILO, KI SE PRI TEM uporablja ne uničuje naravnih trepalnic 
in ne vsebuje ogljikovih (karbonskih) delcev, ki mnogim 
povzročajo alergije.

UMETNE TREPALNICE se lahko po 10 – 15 minutah odstranijo 
ne da bi poškodovale vaše naravne trepalnice.

Postopke vstavljanja trepalnic je najbolje prepustiti strokovnjaku.

Umetne trepalnice v čopkih so hitra in učinkovita rešitev tudi za neveste.

VIDEZ TREPALNIC je lahko popoln in konstanten, zato ker se 
trepalnice lahko po potrebi dopolnjujejo ali glede na rast 
odstranjujejo.

IZVAJALCI SE DRŽIJO predpisane metodologije proizvajalcev, 
kar pomeni, da slednji izvajalce primerno usposobijo in za-
gotovijo varnost in sigurnost pri uporabi izdelkov.

KAKOVOSTNI PROIZVAJALCI imajo na voljo še celo paleto dodat-
nih izdelkov, ki so pomembni tako za nego trepalnic kot za 
nego oziroma za oblikovanje oči.

Z eye linerjem prekrijemo sled lepila.

Po celotni dolžini trepalnic se enakomerno aplicira lepilo.
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ODSTRANJEVANJE MASKE

»Silikon s prsti potegnemo iz maskiranega mesta in najpogosteje se 
odstrani kar v kosu. Nato si z odstranjevalci za ličila odstranimo še 
preostala ličila,« zaključi Mateja Naberšnik.

Mateja Naberšnik ustvarja maske tudi v filmih.

Maska:  “Skrito” oko (Mihaela Margan)
Takrat, ko želimo na predel na katerem rastejo lasje ali dlake nanesti silikon, 
je le-tega potrebno zavarovati, saj bi neposreden nanos lahko ustvaril učinek 
depilacije. 
• V predstavljenem primeru smo se osredotočili na oko, katerega smo najprej 
prekrili z belim samolepilnim trakom (uporabimo lahko tudi obliže, gaze ipd.).
• Preko preveze apliciramo predhodno dvokomponentno pripravljen silikon 
in ga obarvamo. Glede na to, da je v tokratnem primeru količina apliciranega 
silikona nekoliko večja, je tudi robove, ki so pri tem nastali, nekoliko težje skriti. 
Zato uporabimo različne dodatke, kot so lasulje, očala ali kostumi, ki omogočajo, 
da ti robovi niso toliko opazni.
• Da ustvarimo videz opekline, na silikon najprej nanesemo nekoliko temnejši 
puder, medtem ko je puder na robovih in preostalih predelih obraza v barvi 
kože.  

»Ker primer našega modela predstavlja živo osebo, nisem uporabila 
barvnih leč. S temno rjavim senčilom sem zasenčila predel podočnjakov 
na vidnem očesu in tako je videti utrujeno in poglobljeno. Senčila, ki jih 
uporabljamo za senčenja pri maski morajo biti nujno mat in ne smejo 
vsebovati nobenih bleščic ali svetlečih pigmentov,« razlaga maskerka.

Kostumi so za ustvarjanje dobre maske izjemnega pomena in najboljši učinek z 
njimi dosežemo, če je model celostno urejen. Za doseganje dobrih rezultatov je 
pomembno, da se osredotočimo na vsako podrobnost. Vsak detajl je pomemben 
del kreativnosti, zato je natančnost pri izdelavi pomembna vrlina vsakega 
izvajalca.

Po nanosu silikona sledi puder, ki ga želeno obarvamo.Silikon mora biti previdno apliciran.


