
KASVOMAALAUS WATER MAKE-UP:ILLA

Yleisohjeet kasvomaalauksien tekemiseen

Water Make-up on erityisen sopiva lapsille, mutta käy mainiosti myös aikuisille.

LAITA VALMIIKSI
Pyyhe / kappa / vanha paita 
Vesikulhot 
Vanupuikot 
Peili 
Hammasharja 
Liinat 
Puuvillavanulaput
Älä käytä valmiita puhdistusliinoja.
Kaikki tarvittavat pohja- ja kasvovärit, pensselit, sienet jne.

VALMISTELU
Ennen kuin aloitat, varmista että kätesi ja kynnet ovat hyvin puhdistetut. Viilaa tarvittaes-
sa kynnet, jottei tapahdu mitään vahinkoja. Näin toimimalla vältät ihovauriot ja riskit 
mahdolliseen ihotulehdukseen.

Työskentele aina puhtailla välineillä (sienet, siveltimet, lastat, vesikupit) ja vaihda vesi 
säännöllisesti.

Pyydä mallia laittamaan etukäteen kaikki pään yli puettavat vaatteet. Suojaa mallin vaat-
teet hupullisella kapalla tai pyyhkeellä. Voit käyttää tässä myös vanhaa paitaa: laita se 
mallin päälle nurin päin ja leikkaa hihat oikean pituisiksi.

Jos aiot maalata useita lapsia, laita heidät istumaan korkeille ja mieluiten selkänojalli-
sille tuoleille. Oikea työskentelyasento ehkäisee selkävaivoja.
Vinkki: lapset haluavat nähdä peilistä, kun heidän kasvojaan maalataan. Tämä yleensä 
varmistaa, etteivät he häiriinny niin helposti ja istuvat paremmin paikoillaan.

POHJAN LEVITTÄMINEN

Mikäli iho on herkkä tai kuiva, levitä ohut kerros Grimasin Under Make-up Basea: kevyt 
voide, joka hoitaa ihoa. Anna voiteen imeytyä viitisen minuuttia, ennen kuin alat meikata 
Cake tai Water Make-upilla, näin varmistat, että voide on täysin imeytynyt ihoon.
Voit levittää Grimas Water Make-upin (Pure) suoraan iholle, mutta voit myös levittää poh-
jalle ensin Grimas Cake Make-upin. Etuna on se, että Water make-up -värit levittyvät ta-
saisemmin, peittävät paremmin ja värit toistuvat vahvemmin (varsinkin vaaleammat sä-
vyt ja hopea). Lisäksi värit ovat helpommin postettavissa iholta.

Levitä Cake Make-up hieman kostealla meikkisienellä. Jos työskentelet liian kostealla, 
syntyy raitoja. 

Voit myös painaa meikkisientä pyyhkeeseen poistaaksesi liian koskeuden sienestä.
Tartu meikkisieneen sormenpäillä ja purista, sienen pinta ”pyöristyy”. Tällaisella pyöreä-
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pintaisella sienellä on helppo levittää meikki.
Taputtele vähän Cake Make-upia kämmenselkääsi nähdäksesi värin vahvuuden. Levitä 
pohja tasaisesti ylhäältä alas. Levitä Cake Make-upia hiusrajaan asti, unohtamatta kor-
via ja kaulaa. Näin vältät naamari-efektin. Cake Make-up kuivuu nopeasti, joten sinun 
täytyy toimia nopeasti hyvän tuloksen saamiseksi. Jos tulos ei ole tasainen, käännä sie-
ni ja käytä sienen puhdasta puolta meikin tasoittamiseen. Viirut voidaan pyyhkiä helläva-
raisesti pois pehmeällä liinalla kuivumisen jälkeen.
Ohje: valkoinen Cake Make-up on läpikuultavaa, joten se ei koskaan ole täysin peittävä. 
Jos haluat peittävän vaikutelman (esimerkiksi seepra tai pelle), levitä kerros valkoista 
Water Make-upia (Pure) Cake Make-upin päälle.
Mikäli lapsen iho on ärtynyt tai iholla on naarmuja, voit tehdä maalauksen myös käteen.
Siveltimien muoto, leveys ja laatu helpottavat suuresti haluamasi vaikutuksen saavutta-
misessa. Esimerkiksi pyöreät siveltimet ovat ihanteellisia käyrien ja kiharien piirtämi-
seen. Voit piirtää suoria viivoja mieluiten tasapäisellä siveltimellä, pidä siveltimen varsi 
viivan suuntaisena. Ohuen viivan piirtämiseen ei välttämättä tarvita teräväkärkistä sivel-
lintä. Voit käyttää siihen myös litteän siveltimen reunaa. Tämä sivellin on myös erittäin 
kätevä ohenevan viivan piirtämiseen, kääntämällä sivellin kyljelleen muuttuu viiva auto-
maattisesti paksusta ohueen. Kun tulet viivan päähän, nosta sivellin iholta yhdellä peh-
meällä liikkeellä.

Vinkki: sekoita Water Make-upia veden sijasta Cleansing Lotioniin, luodaksesi kauniita 
ja ohuita viivoja.

WATER MAKE-UP

Grimas Water Make-up (Pure) on hajustamaton ja gluteeniton vesiliukoinen kasvo- ja 
vartalomaali. 
”Pure” tarkoittaa, että kyseessä oleva tuote ei sisällä mitään keinotekoisia säilöntäainei-
ta (kuten parabeenejä) tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä.

Water Make-upia käytetään kuin vesiväriä. Käytä sivellintä tai meikkisientä tehdäksesi 
meikki hieman puuromaiseksi. Isommille alueille käytä meikkisientä. Älä työskentele 
liian kuivalla äläkä käytä liikaa vettä.
Mitä nopeammin viivat vedät, sitä suorempi siitä tulee.

Mikäli et halua värien sekoittuvan keskenään, varmista, että värikerros on kuiva ennen 
uuden värin levitystä. 
Mikäli käytät liian paksulti väriä tai kerroksia on liian monta, voi maalaus halkeilla.
Kun työskentelet Water-Make-upilla, käytä mieluummin eri siveltimiä vaaleille ja tum-
mille sävyille.

Vihje: Vaihda vesi ja huuhtele siveltimet säännöllisesti.

Grimas Water Make-Upia (Pure) voidaan käyttää silmien ympärillä, mutta lapset eivät 
yleensä pidä siitä, että siveltimet tai sienet ovat niin lähellä silmiä. Päätä siis itse, kuinka 
pitkälle haluat levittää väriä. Lapsia pyydetään sulkemaan silmänsä tiukasti. Sitten voit 
sanoa: pidä silmäsi suljettuina kuin nukkuisit.
Piirrä viivat litteällä siveltimellä. Yritä maalata viivat samannäköisiksi, muuten lopputulos 
näyttää sotkuiselta. Voit yksinkertaisesti antaa linjojen sulautua hiuksiin.
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Yleinen vinkki: Water Make-upia voidaan käyttää (myös) hiuksissa ja kulmakarvoissa, 
jos hiuksia ei ole permanentattu, valkaistu tai värjätty. Levitä väri hammasharjalla.
Water Make-upilla värjätyt hiukset voi pestä shampoolla.

IHON PUHDISTUS

Suurimman osan meikistä saat poistettua pesemällä kasvot haalealla vedellä ja saip-
pualla tai shampoolla. Hiero kevyesti ja huuhtele haalealla vedellä. Hankaamalla liian 
kovaa vedellä ja saippualla iho voi ärsyyntyä. Tarvittaessa voit vielä puhdistaa ihon puh-
distusmaidolla (Cleansig Milk) tai puhdistusvoiteella (Cleansing Cream). Hiero aine ke-
vyesti ihoon ja poista pehmeällä kasvopyyhkeellä.

Älä käytä Afsminkiä, se sisältää vahoja ja öljyjä, jotka itseasissa kiinnittävät Water Make-
upin ihoon. 
Älä käytä valmiita puhdistusliinoja.

Jos väristä jää jälki iholle, voi sen puhdistaa kasvovedellä (Grimas Cleansing Lotion). 
Mikäli iho tuntuu puhdistuksen jälkeen kuivalta, levitä iholle hoitovoide.

Jos Water make-upia joutuu vaatteelle, huuhtele vaate vedellä. Jätä vaate likoamaan ve-
teen, johon lisätty esipesuainetta. Sen jälkeen pese vaate käsin tai koneessa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Tarvittaessa huuhtele Water Make-upit juoksevan veden alla ja pyyhi värinappien pinnat 
ja pakkaus kuivalla puhtaalla liinalla. Anna värien kuivua ja laita kansi vasta, kun värit 
ovat aivan kuivat. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa seuraavaan käyttökertaan.
Meikkisienet ovat kertakäyttöisiä, joten voit heittää ne pois käytön jälkeen. Mikäli haluat 
uudelleenkäyttää ne, huuhtele ne ensin saippualla tai shampoolla tai pese ne pesuko-
neessa (pesupussissa), lämpötila enintään 60°C.
Voit puhdistaa siveltimet vedellä ja saippualla tai shampoolla. Muotoile kosteat jouhet 
käsin muotoonsa pesun jälkeen. Kuivaa siveltimet levittämällä ne pyyhkeen päälle. Älä 
laita niitä pystyasentoon, koska silloin kosteus valuu varren sisään.

Jos haluat lisätietoja tai -ohjeita, ota yhteyttä Punanaamion nettikaupan myyjiin
puhelimitse: 02-8805805
sähköpostitse: funhouse@punanaamio.fi

Autamme mielellämme kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa :-)

Punanaamio   -   www.punanaamio.fi                                                                        Sivu 3 (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info


