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Pielęgnacja
UROda

usta
modny kolor Ma być kobieco i z klasą, tak można 
podsumować jesienno-zimowe trendy w makijażu. 
–  W tym sezonie usta nabierają odcieni szlachetnych 
alkoholi, czyli nasyconego burgunda czy rubinowej 
czerwieni, ale także whiskey w złocistomiodowym 
kolorze, który świetnie wpisuje się w trend makija-
żu typu nude – mówi Sergiusz Osmański, dyrektor 
artystyczny i PR Sephora Polska. – Usta malujemy 
szminką, matową lub o satynowym połysku, bo błysz-
czyki są już passé. Generalnie makijaż ust powinien 
być malarski, bez wyraźnie zaznaczonych konturów, 
czasami nawet trochę manieryczny, z delikatnie roz-
świetlonym łukiem kupidyna – wyjaśnia Sergiusz.

nie do starcia Profesjonalnie zrobiony makijaż 
permanentny może być dobrym i praktycznym spo-
sobem na podkreślenie lub pogłębienie naturalnego 
koloru warg. – Wbrew pozorom radykalna zmiana ich 
kształtu jest bardzo trudna, bo próby pigmentowania 
ust poza czerwienią wargową nigdy nie wyglądają 
ładnie –  tłumaczy Magdalena Szumigaj, linergistka 
z  Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej Bella. – Oczywiście 
w  trakcie zabiegu mogę wyrównać niewielką asyme-
trię, ale usta powiększamy tylko u lekarza medycyny 

Nie muszą być ogromne, żeby wyglądały 
zmysłowo i apetycznie, bo dużo ważniejszy 
od  rozmiaru jest ich kolor i kształt. 
Oto  najlepsze kosmetyki i zabiegi, które sprawią, 
że  staną się prawdziwą ozdobą twojej twarzy.

t e k s t  Tomek Kocewiak

Polecamy
1. Szminka Bobbi Brown Luxe 

Shine Intense, 174 zł  
2. Balsam Lanolips Rose Gold 

101 Ointment, 59 zł,  
sephora.pl  

3. Balsam Winky Lux 
Rainbow, 69 zł, sephora.pl  

4. Podwójne serum Dr. Brandt 
3-D Lip Plumpfix, 210 zł  

5. Szminka Kilian Le Rouge 
Parfum, 245 zł 6. Balsam 

Eos Cherry Vanilla, ok. 25 zł 
7. Szminka Sisley Le Phyto 

Rouge, 195 zł
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estetycznej. Jeżeli chodzi o kolory, to moim zdaniem 
Polki najładniej wyglądają w delikatnych odcieniach 
różu czy moreli, ale zdarzało mi się już robić makija-
że w  kolorze bordo, a nawet ciemnej śliwki. Z drugiej 
strony trwałym makijażem na pewno nie da się rozjaśnić 
naturalnego koloru ust ani nadać im cielistego odcienia 
nude, bo jasnobeżowe pigmenty nie są w stanie przykryć 
naturalnej czerwieni wargowej – dodaje Magda.

sPod igły Za pomocą preparatu na bazie kwasu 
hialuronowego można nie tylko dodać ustom objętości, 
ale także głęboko je nawilżyć i sprawić, że dłużej będą 
młode i jędrne. – Przy zabiegach z wypełniaczami liczą 
się doświadczenie i zmysł estetyczny lekarza, bo każde 
usta są inne i próby radykalnej zmiany ich wielkości 
mogą wyglądać nienaturalnie, a nawet śmiesznie – mówi 
dr  Iwona Marycz-Langner, dermatolog i lekarz medycy-
ny estetycznej z kliniki DermClinic. – Usta na pewno nie 
muszą być duże, żeby wyglądały apetycznie i świeżo, dla-
tego zamiast przesadnie skupiać się na wielkości, warto 
przede wszystkim zadbać o ich dobre nawilżenie i ładny 
kształt, zwłaszcza że podanie nawet niewielkiej ilości 
kwasu hialuronowego skutecznie stymuluje produkcję 
kolagenu w skórze, co sprawia, że usta zdecydowanie 
wolniej się starzeją – tłumaczy dr Marycz-Langner.

akcja regeneracja Alternatywą dla wypełniaczy 
może być zabieg laserowego odmładzania ust. – Lipspico 
to świetne rozwiązanie dla pacjentek, które unikają bólu 
i  boją się ostrzykiwania kwasem hialuronowym – mówi 
dr  Bartosz Pawlikowski, dermatolog i lekarz medycyny 
estetycznej z Kliniki Pawlikowski. – W trakcie zabiegu 
frakcyjną głowicą lasera pikosekundowego stymuluje-
my wyłącznie czerwień wargową, co sprawia, że usta 
stają się gładsze, zdecydowanie lepiej napięte i bardziej 
„soczyste”. Zabieg jest bezbolesny, nieinwazyjny i daje 
naprawdę świetne rezultaty naturalnego odmłodzenia 
i  poprawy wyglądu warg, bez dodawania im objętości 
i  ryzyka efektu przerysowania – przekonuje lekarz.

Polecamy
1. Serum Dr Irena Eris Deep Skin Filler,  

149 zł 2. Szminka Givenchy Rouge Interdit, 
139 zł 3. Balsam Fridge 4.5 Orange Lips,  
59 zł, fridge.pl 4. Szminka w płynie Too 

Faced Juicy Fruit Comfort Lip Glaze, 89 zł, 
sephora.pl 5. Szminka Nars Iconic Lipstick, 
119 zł, sephora.pl 6. Maska na noc Laneige 

Lip Sleeping Mask, 89 zł, sephora.pl  
7. Szminka MAC Viva Glam 25, 86 zł  

8. Balsam By Terry Baume de Rose Nutri 
Color, 183 zł, flaconi.pl 9. Szminka L’Oréal 

Paris Color Rich Matte Obssession,  
ok. 66 zł 10. Pigment do ust Revlon 

Kiss Cushion, ok. 49 zł 11. Regenerujące 
kropelki Fresh Sugar Lip Wonder Drops, 

132 zł, sephora.pl

zmysłowe usta 
 powinny być przede wszystkim dobrze 

nawilżone, gładkie i miękkie.
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