
Festa
AUTOMAQUIAGEM

Ra
qu
el 
Kri
edt



Bem vinda à minha AUTOMAQUIAGEM 

A maquiagem não é uma futilidade e sim uma 
ferramenta de confiança instantânea. Embora o 
desenvolvimento da autoconfiança seja contínuo e 
dependente de diversos fatores, sentir-se bonita e 
estar de bem com sua aparência é um passo 
importante nesse processo. Quando nos sentimos 
bonitas ficamos orgulhosas de nós mesmas e essa 
é a chave para as realizações da vida!

Eu comecei a me interessar por maquiagem um 
pouco sem querer e, quando me dei por conta, 
havia me tornado profissional! No entanto, poder 
maquiar a mim mesma é a grande satisfação disso 
tudo! Receber elogios pelo look e saber que quem 
idealizou e executou a maquiagem fui eu, não tem 
preço! 

Saber valorizar o que você tem de melhor é o foco 
da maquiagem. Se você não sabe o que um 
simples batom pode fazer por você, podemos 
mudar isso hoje!

Raquel K
riedt



✓Sabonete Facial

✓Tônico Facial 

✓Hidratante Facial

✓Primer facial

✓Base

✓Corretivo

✓Pó Facial

✓Pó para Contorno 

✓Iluminador facial

✓Blush 

✓Batom 

✓Lápis de Olhos

✓Máscara de Cílios

✓Delineador líquido ou em Gel/ Pasta

✓Lápis, Pasta ou Gel para Sobrancelhas

Kit de Produtos e Utensílios

✓Pincéis para aplicação dos produtos

✓Esponja para maquiagem

✓Primer para Olhos ou Fixador de Sombras

✓Paleta de Sombras ou Sombras Avulsas

✓Curvador de Cílios 

✓Fixador de Maquiagem

✓Cílios Postiços

✓Tesoura 

✓Cola para Cílios

✓Demaquilante (facial e para olhos)



Cuidados com a Pele 

4

Os cuidados com a pele são essenciais para obter 
um bom resultado com sua maquiagem. Uma vez 
que a pele está limpa e hidratada, os produtos 
tendem a aderir de forma mais satisfatória, 
contribuindo para um look uniforme.
Estando a pele bem cuidada, podemos utilizar a 
solução micelar para limpar a pele antes de 
iniciarmos a maquiagem.
DICA: Além dos produtos básicos, tenha também 
um esfoliante e um sérum de renovação celular. A 
esfoliação ajuda a retirar as células mortas, 
renovando sua pele para que tenha uma aparência 
mais limpa e revigorada. Essa prática ajuda a 
prevenir cravos e espinhas, além de amenizar 
temporariamente as linhas de expressão. Para a 
área dos olhos, um hidratante específico ou até 
mesmo um creme a base de pantenol aplicado a 
noite.

Sempre é tempo de começar a cuidar da sua pele. 
Os itens básicos de cuidados com a pele são:
1.Sabonete facial específico para seu tipo de pele;
2.Tônico facial (não adstringente);
3.Hidratante específico para seu tipo de pele.
Os produtos devem ser aplicados nessa ordem, 
duas vezes ao pela manhã, seguidos de protetor 
solar, e a noite.
O ideal é que você utilize os itens de uma mesma 
linha, pois os produtos são formulados com um 
mesmo princípio ativo, de maneira a todos 
trabalharem para o mesmo resultado. 

Quando se mistura produtos de diferentes linhas e 

marcas, podemos estar usando produtos que não se 

complementam, e até mesmo anulam o efeito um do 

outro, além de poder causar irritação à pele..



Na maquiagem, nada é tão importante quanto a 
preparação da pele. Se sua pele não estiver bem 
feita (e bem cuidada!), o restante da maquiagem 
parecerá mal feito. Assim, é importante conhecer 
as práticas para uma pele bem produzida. 
Também chamado de pré-maquiagem, o primer 
tem como principal função uniformizar a pele e 
ajudar na fixação da maquiagem. Além dessas, os 
primers podem ser específicos para disfarce dos 
poros e linhas finas, ter efeito iluminador e até 
mesmo coloridos.
DICA: Aplique o primer com os dedos, iniciando na 
região de zona T e espalhando para as demais 
áreas do rosto. Espere cerca de um minuto para 
que o produto seque antes de seguir para o 
próximo passo. 
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Após o primer, aplicamos a base. A escolha da 
base é um dos passos mais importantes na sua 
maquiagem. Estando o tom ou a fórmula errada, a 
base pode ser a vilã da maquiagem. Assim, 
sempre teste a sua base na região do pescoço, ou 
na região de transição do rosto ao pescoço. Seu 
rosto é naturalmente de tom diferente do restante 
do seu corpo. isso se deve à constante exposição 
ao meio ambiente. Dessa forma, é mais fácil 
adequar o tom de seu rosto ao corpo do que o 
contrário. Uma vez encontrado o tom certo, você 
verá que a base deixa seu rosto em tom uniforme, 
como uma tela pronta para ser pintada.

A aplicação varia de acordo com sua preferência. 
Indico pincel língua de gato, em pinceladas curtas 
e constantes, ou pincel flat kabuki, em movimentos 
circulares para uma aplicação uniforme. Também é 
possível aplicar com uma esponja umedecida e até 
mesmo com os dedos. 

Preparação da Pele



Se você se sente bem aplicando com os dedos, 
lembre-se de lavar bem as mãos antes de aplicar 
sua base. Com relação a aplicação, os dedos 
resultam em uma aplicação mais leve, enquanto a 
esponja em uma aplicação mais marcante. O 
pincel está em um meio termo, o que faz dele, em 
minha opinião, ideal.
DICA: O segredo para a duração da base está em 
sua formulação. Caso sua pele seja mista a 
oleosa, o ideal é que sua base seja livre de óleo. 
As bases de efeito opaco (matte) são bases 
específicas para pele oleosa. Já se sua pele é de 
normal a seca, bases hidratantes são as mais 
indicadas, principalmente com efeito luminoso. 
Porém, quem possui pele seca também pode usar 
as bases de efeito matte, apenas é preciso lembrar 
de hidratar bem a pele antes de iniciar a 
maquiagem.
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Os corretivos são bases de maior cobertura, 
desenvolvidos para uso em pequenas regiões do 
rosto. O corretivo ideal deve ser do tom da sua 
pele ou, no máximo, um tom mais claro, para 
amenizar olheiras e pontos específicos, como 
espinhas. Assim como as bases, a formulação dos 
corretivos também são específicos para o tipo de 
pele. Caso sua pele seja mista a oleosas, dê 
preferência para corretivos líquidos, enquanto 
corretivos cremosos e compactos são indicados 
para peles normais a secas.
DICA: Hidrate a região dos olhos e aplique o 
corretivo com os dedos anelares ou com esponja, 
dando batidinhas. Evite arrastar o produto, pois 
isso faz com que você o mova de onde já aplicou. 
Na cobertura das olheiras, aplique o corretivo na 
forma de um triângulo invertido para suavizar a 
transição de cor.

Preparação da Pele
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Após aplicar o corretivo, é ideal o uso do pó 
facial. Esse pode ser utilizado para adicionar 
cobertura (pó compacto com cor) ou para selar 
sua base e corretivo (em geral, pó solto e 
translúcido). 
DICA: Caso necessite de pó para adicionar 
cobertura, aplique com o aplicador que vem no 
próprio produto (esponja) de forma a depositar o 
produto. Caso seja pó translúcido, aplique 
pequena quantidade com foco nas regiões de 
maior necessidade, como a zona T e abaixo dos 
olhos. 

Preparação da Pele

“Th Bakin Technique”
Para uma pele festiva, é só aplicar uma grande 

quantidade de pó translúcido, com esponja, nos 

lugares que você quer iluminar e deixar o pó 

assentar. Depois é só retirar o excesso com pincel.
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Preparação da Pele

INDICO QUE NESSE 

MOMENTO VOCÊ PASSE 

PARA A MAQUIAGEM 

DOS OLHOS PARA DAR 

TEMPO DE O “BAKING” 

FUNCIONAR!

COMECE APLICANDO O 

PRIMER DE OLHOS...

Raquel Kriedt
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Preparação da Pele

Após a aplicação do pó, fazemos a valorização 
do rosto. Este método é utilizado para amenizar 
regiões que lhe são desfavoráveis e evidenciar 
regiões que lhe são favoráveis. É o chamado 
“iluminação e contorno” do rosto. 

✓Contorno: com um pó opaco alguns tons mais 
escuros que sua pele, trace uma linha rente ao 
meio da orelha em direção ao canto boca, 
cessando a dois dedos da boca. Também, trace 
uma linha no topo da testa, e uma linha de cada 
lado do nariz, subindo um pouco mais que a 
lateral, deixando o topo limpo. Esfume cada linha 
com movimentos de vai e vem, de maneira a 
diminuir a intensidade sem espalhar o produto.

Também é possível utilizar produtos em creme. No 
entanto, a aplicação é mais demorada e deve se 
dar após aplicar a base. É preciso esfumar muito 
bem para que o efeito fique natural.

✓Iluminação: No topo do nariz, trace uma linha 
com um pó iluminador. Faça o mesmo na região 
abaixo dos olhos, apenas na porção mais 
externa, formando um “C” entre a pupila e a 
sobrancelha. Também na região entre as 
sobrancelhas, no arco dos lábios e no centro do 
queixo. Dessa maneira você estará chamando a 
atenção para os pontos altos do seu rosto, como 
se houvesse uma luz constante em você.

DICA: Para um resultado mais intenso, antes de 
aplicar a base, aplique iluminador líquido nas 
mesmas regiões citadas acima e espalhe com os 
dedos. Espere secar e dê continuidade à 
preparação de pele.

Acompanhe os pontos indicados para valorização do 

rosto na imagem a seguir.
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Preparação da Pele

Iluminação Contorno Blush

Guia de Valorização do Rosto
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O blush entra na maquiagem como agente de cor, 
devolvendo o tom saudável da pele. Assim, 
aplicamos o blush com pincel específico, aos 
poucos, adicionando cor ao visual. Após a 
valorização, deve ser aplicado logo acima do 
contorno, nas maçãs do rosto de maneira a se 
mesclar levemente com o contorno.
Juntamente com o blush, o batom devolve a cor 
ao rosto. Se seus lábios são ressecados, aplique 
um bálsamo para os lábios no início do processo 
da maquiagem para que eles estejam prontos para 
receber o batom. 
DICA: Aplique o batom diretamente da bala e dê 
acabamento com batidinhas para assentar o 
produto. 

Após aplicar o batom, retire o excesso com 

lenço de papel e aplique novamente.



Maquiando os OLHOS 
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Cláic Fesvo

Essa maquiagem consiste em marcar o côncavo 
da pálpebra superior com a cor escolhida (marrom 
quente), esfumar em direção ao canto interno e 
também marcar o canto externo do olho, 
depositando a sombra no local. No canto externo, 
aplique sombra mais escura para marcar 
novamente o local. Na parte central do olho, 
aplique sombra mais clara, cintilante ou brilhosa, 
trazendo para o canto interno. Faça um traço rente 
aos cílios com delineador, lápis preto ou mesmo 
sombra preta para delinear o olho. Estenda o traço 
para dar o efeito gatinho.
Na pálpebra inferior, aplique a mesma sombra 
usada para o côncavo e canto externo. Com lápis 
preto ou sombra preta, faça o traço rente aos cílios 
inferiores e esfume com sombra preta e também a 
mesma sombra usada no canto externo.   
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Colorid co Brilh (o Pigment)

Essa maquiagem consiste em um olho quase  
monocromático, em que se varia apenas a 
intensidade de tons das sombras. Iniciamos por 
marcar o côncavo da pálpebra superior com a cor 
escolhida (Rosa/Coral), até o canto interno do 
olho. Também, marcar o canto externo do olho, 
depositando a sombra no local. Também no canto 
externo, aplique sombra mais escura para marcar 
novamente o local. Na parte central do olho temos 
duas opções: aplicar a mesma sombra do côncavo 
ou deixar “em branco”. Assim, quando aplicarmos 
o pigmento ou sombra brilhosa, teremos efeitos 
diferentes. Aplique fixador de sombras ou 
corretivo, e deposite o pigmento no local desejado. 
Faça o delineado rente aos olhos.
Siga os mesmos passos da maquiagem anterior 
para a pálpebra inferior.

Raquel Kriedt

Maquiando os OLHOS 



Maquiando os OLHOS 
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Pret co Brilho (o Glitte)

Essa maquiagem consiste em aplicar sombra preta 
em toda pálpebra fixa até o côncavo. Para 
assegurar a intensidade do preto, recomenda-se o 
uso do primer ou fixador de sombras. Em seguida, 
devemos marcar o côncavo da pálpebra superior 
com sombra marrom (pode-se usar colorido caso o 
brilho ou glitter seja preto, ou mesmo se não 
houver brilhos), e esfumar em toda a borda do 
preto. Na parte central do olho, ou em toda 
pálpebra fixa, aplique fixador de glitter seguido do 
glitter solto escolhido. Caso seja uma sombra 
brilhosa ou com glitter, omita o fixador. Faça um 
traço rente aos cílios com delineador, ou utilize o 
lápis para se certificar que não há falhas.
Siga os mesmos passos da maquiagem anterior 
para a pálpebra inferior, usando a sombra 
escolhida para marcar o côncavo e o lápis preto.
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Finalização da Maquiagem 

No espaço entre a maquiagem dos olhos e a 
sobrancelha, aplique sombra opaca ou levemente 
cintilante, no tom da sua pele ou mais claro. 
Preencha ou intensifique suas sobrancelhas com 
sombra, lápis, pasta ou gel para sobrancelhas, 
dependendo das suas necessidades. Comece da 
metade para o fim e deixe apenas o que sobrou de 
produto no pincel para preencher o início, para que 
fique com acabamento natural. 
Finalize os olhos curvando os cíclios e aplicando 
máscara de cílios, tanto nos superiores quanto 
inferiores. Caso opte por cílios postiços, deixe a 
máscara para o final.
Estando a maquiagem finalizada, relaxe o rosto, 
feche os olhos de forma suave e aplique spray 
fixador de maquigem, a cerca de 15 centímetros 
do rosto, em movimentos circulares ou formando 
um X.

Raquel Kriedt
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Para o uso dos cílios postiços, esses devem ser 
medidos e cortados, caso necessário, para 
encaixar no formato do seu olho. A aplicação dos 
cílios postiços pode se dar de duas maneiras: 
aplicando uma pequena quantidade de cola na 
base dos cílios, ou aplicando a cola diretamente na 
pálpebra superior, rente aos cílios naturais. Na 
primeira, é preciso esperar cerca de 60 segundos 
(a depender da cola) a fim de a cola estar no ponto 
certo para que os cílios colem sem dificuldade. Na 
segunda, não é necessário esperar e a chance de 
os cílios “dançarem na pálpebra” é bem pequena. 

Cílios Postiços 
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Raquel Kriedt

Demaquilando 

Demaquilar o rosto é essencial para manter sua 
pele saudável. Para isso é necessário um 
demaquilante específico para a região dos olhos e 
um demaquilante para o rosto. Em geral, o 
sabonete líquido facial também é demaquilante. 
Assim, em um algodão, despeje um pouco de 
demaquilante, como o bifásico, e coloque sobre os 
olhos por cerca de 30 segundos. A partir de então, 
esfregue delicadamente para retirar a maquiagem 
sem irritar sua pele, pois a pele dos olhos é muito 
sensível.
Após, aplique o demaquilante para o rosto, ou lave 
o rosto normalmente caso seja um sabonete facial. 
Lembre de limpar próximo a raiz do cabelo, ao 
redor do nariz e abaixo do maxilar.



Quero dar-lhe os parabéns por se aventurar nesse mundo da maquiagem. Automaquiagem 

não é algo fácil, principalmente para quem não tem intimidade com produtos, utensílios, ou 

até mesmo o próprio rosto. Ainda assim, não desista! Automaquiagem é uma maneira de 

darmos atenção à nós mesmas. É um momento só nosso, de nos olharmos no espelho e 

conhecermos cada vez mais aquele rosto que nos olha de volta. É um momento de nos 

apaixonarmos por quem somos. Então, se você não gostou do resultado da sua 

automaquiagem logo de início, não desista! Quanto mais praticamos, mais reconhecemos o 

que nos fica bem ou não, nossos pontos de valorização e o que gostamos ou não. Por 

isso digo: a automaquiagem é uma ferramenta de autoconhecimento!

Festa
AUTOMAQUIAGEM

Raquel Kriedt
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