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Makeup Artist - Επαγγελματικό Μακιγιάζ
Βόρεια Προάστια, Ανατολικά Προάστια, Αθήνα, Νότια Προάστια, Δυτικά Προάστια

Σχετικά με Εμένα
Η μεγάλη μου αγάπη για την ομορφιά και το μακιγιάζ με οδήγησε να ασχοληθώ
επαγγελματικά με το χώρο αυτό. Σπούδασα επαγγελματικό μακιγιάζ στη σχολή
Αυγερινοπούλου. Μετά την αποφοίτησή μου εργάστηκα ως makeup artist σε δύο
από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο της αισθητικής και του μακιγιάζ (YSL,
Channel), όπως επίσης και για αρκετά χρόνια, πάλι ως makeup artist, στον όμιλο
κομμωτηρίων Helena Milanou - Jacques Dessange.

Έχω αναλάβει επίσης make-up για επιδείξεις μόδας, περιοδικών, φωτογραφήσεις
καλλιτεχνών και μοντέλων. Ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της δουλειάς μου
είναι και το νυφικό μακιγιάζ. Λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό στυλ της κάθε
γυναίκας προσπαθώ να το συνδυάζω με το κατάλληλο μακιγιάζ έχοντας πάντα ένα
πετυχημένο αποτέλεσμα. Κίνητρό μου η προσωπική μου εξέλιξη και η απόλυτη
ικανοποίηση σας, για αυτό συνεχώς ενημερώνομαι για τις καινούργιες τάσεις της
μόδας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Όμορφες ιδέες για νυφικό μακιγιάζ και ταιριαστούς συνδυασμούς χρωμάτων που
μπορούμε να ανακαλύψουμε και μαζί, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το χτένισμα σας,
συμπληρώνοντας την τελική σας εμφάνιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχοντας
την γνώση και την ευαισθησία που απαιτείται γι ‘ αυτή την τόσο όμορφη μέρα,
εγγυώμαι ένα αποτέλεσμα που θα είναι μοναδικό για εσάς.

Αναλαμβάνω βραδινό μακιγιάζ, το ζητούμενο για κάθε γυναίκα που θέλει να
εντυπωσιάσει σε μια βραδινή έξοδο. Στόχος μου είναι να απογειώσει την εικόνα του
προσώπου σας αλλά και την γενικότερη εμφάνισή σας.

Επίσης, παρέχω υπηρεσίες για καθημερινό μακιγιάζ, ώστε το αποτέλεσμά να είναι
φυσικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε το μακιγιάζ να
είναι προσεγμένο και να έχει την κατάλληλη ένταση, κοντά στα χρώματά σας, χωρίς
υπερβολές.
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