
 
Χριστουγεννιάτικο Μάθηµα για τις τάσεις της µόδας σε Μαλλιά, Νύχια, 
Μακιγιάζ από το ΕΕΣ EVABEAUTY Studies 
 
Πειραιάς, Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου: Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών 
EVABEAUTY Studies βάζει τα γιορτινά του και υποδέχεται τα Χριστούγεννα.  
Σαν Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν! 
Σπουδαστές, απόφοιτοι αλλά και πολλοί επαγγελµατίες του κλάδου της οµορφιάς 
επισκέφθηκαν τη σχολή για να παρακολουθήσουν ένα γιορτινό µάθηµα για τις τάσεις 
της µόδας σε Μαλλιά, Νύχια και Μακιγιάζ.  
 
Στόχος της σχολής ήταν να ενηµερώσει τους επαγγελµατίες και να προτείνει ιδέες 
που θα αναβαθµίσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους και θα αυξήσουν τα έσοδα 
τους.  
   
Οι παρευρισκόµενοι παρακολούθησαν την προετοιµασία 2 γυναικών: 
-της γυναίκας, που επιλέγει να γίνει νύφη την ηµέρα των Χριστουγέννων & 
-της γυναίκας, που ετοιµάζεται για το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν.  
 
Το νυφικό µακιγιάζ ήταν διακριτικό και σε φυσικούς τόνους όπως είθισται σε αυτές 
τις περιπτώσεις. Πλαισιώθηκε από ένα bodypainting στο µπούστο, που λειτούργησε 
σαν ένα µοναδικό κόσµηµα. Glitter σε χρυσές αποχρώσεις έδωσαν τον τόνο της 
πολυτέλειας, ενώ κρυσταλλάκια τύπου swarovski εντυπωσίασαν µε το αποτέλεσµα 
τους.  
Το νυφικό χτένισµα ροµαντικό και άκρως εντυπωσιακό, ακολουθούσε τις τάσεις της 
µόδας για περίτεχνες κοτσίδες που πλέκονταν µεταξύ τους και δηµιουργούσαν ένα 
σχέδιο τριαντάφυλλου.  
 
Το βραδινό µακιγιάζ ξεχώρισε για την τεχνική 3D που εφαρµόστηκε στα χείλη.  
Το κούρεµα αφορούσε ένα φιλάρισµα σε πολύ µακρύ µαλλί, δίνοντας όγκο και στυλ 
χωρίς να πειραχθεί το µήκος, εκφράζοντας την τάση της εποχής για εύκολο look, που 
δεν απαιτεί πολύ ώρα προετοιµασίας styling. 
 
Οι τεχνικές nail design και για τις 2 περιπτώσεις ήταν εντυπωσιακές και άκρως 
εµπορικές, γιατί διακρίνονταν από πολλές παραλλαγές, για να ικανοποιήσουν τα 
γούστα κάθε πελάτισσας και για να αυξήσουν τα έσοδα της επαγγελµατίας τεχνίτριας 
νυχιών.  
 
Πολλά extra tips σχετικά µε τα χρώµατα, τα ρούχα, τα αξεσουάρ, τα βερνίκια, τις 
βαφές µαλλιών αποκαλύφθηκαν σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και πάντα 
σύµφωνα µε ό,τι έχει κυκλοφορήσει στα διάσηµα catwalks του Μιλάνου, του 
Παρισιού και της Νέας Υόρκης.  
 
Ήταν µία πρόβα για τις γιορτές! Μία πρόβα µέσα από την οποία, οι παρευρισκόµενοι 
ως σωστοί  επαγγελµατίες  έµαθαν  πρώτοι  – πριν  καν  κυκλοφορήσει  
στην  αγορά  -  κάθε  εξέλιξη ,  κάθε  µέθοδο ,  κάθε  τεχνική ,  κάθε  νέο  προϊόν  
που  υπάρχει  στο  χώρο  της  οµορφιάς .    
 
Με  το  κλείσιµο  της  παρουσίασης ,  όλοι  αντάλλαξαν  ευχές  για  το  νέο  
έτος  µε  πολλές  και  καλές  δουλειές !  
 
Καλή  Χρονιά  και  σε  εσάς !   
 
 


