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Kiat Para Perias Membuat Bibir Tipis Menjadi Lebih Bervolume (bagian 1) (Ages / 

tabloidbintang.com) 

TABLOIDBINTANG.COM - Memiliki bibir tipis, ternyata menjadi problem tersendiri bagi 

beberapa wanita. 

Tak sedikit  yang berupaya menebalkan bibirnya melalui  lip augmentation atau filler bibir 

demi mendapatkan bentuk bibir bervolume seperti milik Kylie Jenner. 

Namun jika Anda belum tertarik  melakukan lip augmentation, Anda bisa  membuat bibir 

mungil  terlihat lebih tebal hanya dengan trik makeup.    

Para perias  kenamaan Adi Adrian dan Archangela Chelsea berbagi kiat membuat bibir 

terlihat lebih tebal dengan memanfaatkan kosmetik yang ada.  

Gunakan Lip Liner 

 
<strong>Gunakan Lip Liner (dok. ofra cosmetics)</strong> 

Masalah bibir tipis dialami banyak wanita termasuk penyanyi cantik, Millane Fernadez (31).   

Agar bibirnya terlihat lebih bervolume, ia menyiasatinya dengan menggunakan trik makeup, 

yakni memulas lip liner sebelum membubuhkan lipstik.  

“Meski cukup puas dengan bentuk bibir ini, aku merasa tetap harus memakai lip liner sih 

karena kalau hanya memakai lipstik saja rasanya kurang maksimal. Jadi harus dibentuk dulu 

dengan lip liner baru diisi dengan lipstik,” terang sahabat Raline Shah (33) itu. 

Hal ini dibenarkan oleh perias kondang Adi Adrian yang mengatakan bahwa menggunakan 

lip liner dapat mempertegas garis bibir dan memang memberi efek tebal pada bibir. 

“Untuk bibir tipis, gunakan lip liner  tepat di garis bibir atau buat garis  di luar garis bibir 

untuk memberi efek penuh pada bibir. Tetapi untuk wanita yang memiliki garis bibir cukup 



jelas, jangan menggambar garis bibir terlalu jauh dari garis bibir aslinya, agar terlihat lebih 

natural,” terangnya. 

Untuk warna lip liner sendiri, Adi Adrian menyarankan, memakai lip liner yang warnanya 

lebih tua sedikit dari warna lipstik yang akan digunakan. 

Menurutnya hal ini dapat membuat bibir menjadi lebih tegas dan terlihat penuh. Baru 

kemudian aplikasikan lipstik di bagian dalam bibir secara merata. 

TABLOIDBINTANG.COM - Perias kenamaan Adi Adrian dan Archangela Chelsea berbagi 

kiat membuat bibir terlihat lebih tebal dengan memanfaatkan kosmetik yang ada. (lanjutan 

dari artikel sebelumnya) 

Menghindari Gradasi Warna  

Selain itu, Anda juga dapat menyiasatinya dengan pilihan jenis lipstik dan metode pemulasan 

yang tepat. Jenis lipstik yang Anda gunakan dapat memberi efek khusus bagi bibir mungil 

Anda. 

Archangela Chelsea, perias muda yang telah menjajal peruntungan merias di dunia hiburan 

Hollywood mengatakan bahwa jenis lipstik creamy dan glossy adalah yang terbaik digunakan 

untuk pemilik bibir mungil. 

“Lipstik glossy bisa  membuat bibir tipis terlihat lebih bervolume. Kalau pakai yang matte, 

takutnya bibir kecil bentuknya akan terlihat lebih jelas (kecil), makanya tidak saya sarankan. 

Masalahnya, ada sebagian wanita yang tidak suka memakai lipstik glossy karena tidak tahan 

lama. Jika demikian, maka saya sarankan untuk memakai lipstik dengan tekstur yang creamy 

saja. Jadi tidak terlalu glossy dan cukup tahan lama,” sarannya. 

Pemilihan warna lipstik juga dapat membantu membuat bibir Anda terlihat lebih tebal. 

Chelsea menyarankan menggunakan warna-warna muda seperti nude, merah muda, dan 

peach untuk membuat  bibir terlihat tebal. Ini pula yang dilakukan oleh Millane. Ia selalu 

membubuhkan warna nude untuk bibir mungilnya.  

 
Archangela Chelsea (dok. Pribadi) 

Satu lagi hal yang mesti diperhatikan  saat merias bibir mungil yakni metode pulasan 

bibirnya. Saat ini banyak sekali metode riasan bibir di antaranya gradient lip, yaitu teknik 

pulasan lipstik yang bergradasi dari warna muda ke tua atau sebaliknya.  Menurut Chelsea, 

metode gradient lip ini sebaiknya dihindari pemilik bibir mungil.   



“Gradient lip akan membuat bibir yang tipis terlihat semakin tipis,” terang Chelsea. Untuk 

bibir tipis atau mungil, sebaiknya mengaplikasikan metode pulasan bibir yang penuh, seperti 

yang suka diterapkan Millane. 

“Kalau aku biasanya suka pakai metode pulasan bibir yang penuh dan satu warna saja. Kalau 

misalnya harus memakai dua warna pun,  maka biasanya aku mencampurkan kedua warna 

tersebut dengan merata. Jadi warnanya bercampur tanpa tercipta gradasi yang berlebihan,” 

pungkas Millane. 

 


