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Black & White
Fekete és fehér színek ismét divatban
szöveg | Perfect Nails - Darabos Évi

A divatházak bemutatóit figyelve rögtön feltűnik, hogy most a fekete-fehér színek dominálnak
mind a ruhák, mind a sminkek terén. Nem kivétel ez alól a körmök világa sem. Ez a két szín
elegáns, visszafogott, hűvös és egymással kombinálva egyedülállóan kontrasztos.
A körömdíszítés terén is meghatározó szerepet kapnak
a fekete-fehér kollekciók zselé és porcelán alapanyagokból egyaránt. Tagjait fényesen irizáló, vakító fehérek
és sejtelmesen csillámló feketék alkotják. Az ellentétes
színek kiemelik a kontrasztokat, domináns, és különlegesen nőies külsőt sugallnak a rövid szalon körmök, és
a hosszú egyedi körmök esetében is.
A fehér francia köröm évek óta a vendégek kedvence, mégis ha belecsempészünk egy kis fekete díszítést
akár egy kis fekete csillám, porcelán virág, akril festés
vagy akvarell díszítés segítségével, megtarthatjuk
a francia körömre jellemző visszafogottságot, mégis
feldobhatjuk és egyedivé varázsolhatjuk azt.
Egy kicsit merészebb kombinációban a fehér véget
kombinálhatjuk egy kis feketével akár színátmenetet
készítve, akár a körmöt két, határozottan elkülönülő
részre osztva. A két szín találkozását hangsúlyozhatjuk kövekkel vagy tompíthatjuk fekete vagy fehér díszítéssel. A fekete francia vég izgalmas lehetőség, hiszen
a szépen elkészített mosolyvonal és az ízléses díszítés
cseppet sem emlékeztet a koszos körömvégre, sőt, igazán egyedi és elegáns megjelenést biztosít viselőjének.
A klasszikusnak mondható fekete-fehér kombináció
mellett ez a két szín kiváló kiegészítője lehet más slágerszín, mint a piros, lila, kék vagy akár a narancs mellé.
Ha egy élénkebb színt választunk alapnak, akkor fekete
színnel kombinálva mélyebb, dominánsabb hatást
érhetünk el, fehér színnel pedig finomíthatjuk, lágyíthatjuk az összképet, amelyet nem csak a köröm építésekor, hanem a díszítéskor is figyelembe vehetünk.

A fekete/fehér színekből nem csak a hagyományos
matt színek állnak a rendelkezésünkre, hanem gyöngyházfényű, szikrázóan csillogó, különböző fényekben
(kék, arany, rózsaszín) játszó feketék és fehérek közül választhatunk sőt, már léteznek kimondottan effekt
hatású anyagok , melyek lehetővé teszik, hogy különböző hatásokat kombinálva egyedien ragyogó körmöket
készítsünk.
Az év vége közeledtével a feketét és fehéret elegánssá,
ünnepivé varázsolhatjuk, ha ezüst vagy arany színnel
kombináljuk, a karácsonyi partik vagy szilveszteri buliknak megfelelően szinte vibrálni tudnak. Ugyanezen
színek visszafogottabb változatát használva egy estélyi ruha tökéletes kiegészítői lehetnek.
Porcelán esetében a fekete, fehér és az effekt hatású
porokat ugyanúgy kell használni, mint a normál
alapszíneket, fedésként egy vékony réteg víztiszta
réteget szoktunk használni, amely megőrzi a fehér és
fekete szín hideg tisztaságát.
Zselénél ügyeljünk arra, hogy bármilyen sűrű is a színes
zselé, mindig először egy megfelelően jól tapadó alapréteget vigyünk fel, a köröm fedését és a C ívet pedig
egy erős szerkezetű építő zselével készítsük el.
Ha vendégünknek több variáció is szimpatikus, ajánlhatjuk neki azt a kombinációt is, hogy a gyűrűs ujjon
a többi körmön használt szín inverzét készítjük el.
Mindig törekedjünk azonban arra, hogy egyszerre
ne használjunk túl sok színt egy körmön, mert azzal
elveszíthetjük a Blakc&White divat alapelvét, amely
az egyszerűség és letisztultság.

