
Pędzle Hakuro
CZYLI JAK SIĘ W NICH

WSZYSTKICH POŁAPAĆ

http://hairstore.pl


Jeśli chcesz, by Twój makijaż był bardziej dopracowany, sięgnij po 
odpowiednie pędzle do makijażu. W związku z tym, że jest ich dość 

sporo, przygotowaliśmy dla Ciebie mały przewodnik.

Sprawdź, do czego służą poszczególne pędzle Hakuro i dowiedz się, 
na czym polegają stosowane przez producenta oznaczenia. Z naszą 

pomocą szybko dobierzesz akcesorium odpowiednie dla siebie.

http://hairstore.pl


DO CZEGO?

Pędzle do podkładu

Służą one do nakładania płynnych podkładów. Pozwalają na 
dokładną aplikację bez smug i efektu maski. Posiadają bardzo 
gęste włosie, które jest miłe w dotyku. Wyróżniają się tym, że 
mają włosie równo ścięte lub przybierające kształt „kulki”. Pędzli 
tego typu można używać także do aplikacji korektora, by ukryć 
większe obszary niedoskonałości.

JAK APLIKOWAĆ?

Spryskaj włosie pędzla niewielką ilością wody. Nałóż trochę 
podkładu na wierzchnią część dłoni i "mocząc" pędzel w
 podkładzie nakładaj na twarz. Najpierw dużymi, kolistymi 
ruchami, później mniejszymi, precyzyjniejszymi, docierając 
do wszystkich miejsc.

OZNACZENIA

H18 H50S H51 H52 H53 H54
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DO CZEGO?

Pędzle do cieni

Te pędzle są mniejsze i cieńsze niż pędzle do podkładu i 
pozwalają na zrobienie makijażu oka. Należy dobrać rodzaj 
pędzla odpowiedni do celu, jaki ma spełniać. Pędzle z tej grupy 
mogą służyć do: 

JAK APLIKOWAĆ?

Używaj tego typu pędzli w zależności od efektu, jaki chcesz 
uzyskać. Dobierz właściwy rozmiar i kształt pędzla.

OZNACZENIA

H65 H66 H76 H78 H80 H77

cieniowania, 

nakładania cieni na całą powierzchnię ruchomej powieki, 

precyzyjnej aplikacji cieni w kąciku oka

blendowania

rozświetlania

nakładania kremowych cieni albo baz pod cienie

Blendowanie – zacieranie granic 
między kolorami

H79 H70 H69 H74 H61

Wybrane pędzle możesz też używać 
do nakładania korektora.
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DO CZEGO?

Pędzle do korektora

Służą one do nakładania korektora o płynnej i kremowej 
konsystencji. Dedykowane są maskowaniu zarówno 
niedoskonałości twarzy, jak i oczu. Ich przeznaczenie można 
rozpoznać po wielkości. Te mniejsze sprawdzać się będą przy 
precyzyjnych zadaniach, większe natomiast zamaskują wszelkie 
niedoskonałości na szerszym obszarze.

JAK APLIKOWAĆ?

Procedura jest dość podobna, jak w przypadku pędzli 
do podkładu. Nakładamy odrobinę korektora na wierzchnią 
część dłoni, „mocząc” pędzel w kosmetyku maskujemy 
niedoskonałości.

OZNACZENIA

H22 H60 H64 H67
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DO CZEGO?

Pędzle do kresek

Ich przeznaczeniem jest oczywiście wykonanie kresek na 
powiekach. Kształt włosia dopasowany został do precyzyjnej 
aplikacji. Można za ich pomocą wykonać kreski eyelinerem 
w żelu lub zwykłym sypkim cieniem.

JAK APLIKOWAĆ?

Zamocz pędzelek w żelowym eyelinerze lub w prasowanym 
cieniu do powiek i delikatnymi pociągnięciami stwórz kreskę 
wzdłuż linii rzęs.

OZNACZENIE

H60
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DO CZEGO?

Pozostałe pędzle

Za ich pomocą nałożysz róż, bronzer lub kosmetyki 
rozświetlające – służą one więc do konturowania twarzy. Ich 
włosie nie jest tak zbite jak w przypadku pędzli do podkładu, 
posiada także bardziej okrągły i lekki kształt. Ich zadaniem jest 
dosłowne „omiecenie” twarzy kosmetykiem.

JAK APLIKOWAĆ?

Nabierz niewielką ilość kosmetyku na pędzel, przed aplikacją 
strzep jeszcze możliwy nadmiar produktu. Pamiętaj, że czasem 
mniej znaczy lepiej.

OZNACZENIE

H14 H15 H24 H55 H56
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Jak czyścić pędzle Hakuro?

Czy zdajesz sobie sprawę, że pędzle trzeba czyścić regularnie? 
Na włosiu (które przecież dotyka Twojej skóry) osadzają się 

bakterie, kurz, resztki kosmetyków, sebum.

Do wyczyszczenia pędzli potrzebujesz miseczki z wodą 
i szamponu bądź mydła. Zamocz włosie pędzla w wodzie. 
Uważaj, żeby nie zamoczyć skuwki – jeżeli woda się tam 
dostanie, pędzel może się rozkleić. Na pędzel nałóż 
szampon/mydło i delikatnie pocieraj – powinna powstać 
piana. Spłucz akcesorium ciepłą wodą.

Powtarzaj tę czynność do momentu, aż woda, 
której używasz, będzie bezbarwna.

Odłóż umyte i mokre pędzle do wyschnięcia 
na ręczniku. Nigdy nie susz pędzli włosiem 
do góry – może ono utracić swój kształt. 

Możesz też zdezynfekować pędzel specjalnym preparatem 
w sprayu, który można kupić w aptece. Psiknij środek 
dezynfekujący na pędzel i wytrzyj włosie ręcznikiem.

Do czyszczenia pędzli możesz też użyć specjalnych 
preparatów do tego celu przeznaczonych.
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