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Tips memilih foundation sesuai jenis kulit 

NOVA.id- Foundation merupakan salah satu dasar makeup yang paling penting. 

Karena foundation disebut sebagai produk riasan yang dapat memberikan efek kulit mulus 

dan sempurna. 

Tapi sayangnya, tidak semua perempuan bisa menggunakan foundation dengan benar. 

Hasilnya, bukan mendapatkan kulit yang halus justru bisa membuatnya seperti topeng yang 

tak enak dilihat. 

Jadi sebelum menggunakan foundation, ada baiknya kita mengetahui tips terbaik agar 

hasilnya memuaskan. 

Salah satu untuk mendapatkan riasan yang sempurna adalah mengenali jenis kulit untuk 

memilih foundation. 

Ini merupakan langkah yang paling penting untuk membantu kita memilih formula 

foundation yang sempurna. 

Kita perlu memahami kebutuhan kulit yang paling sesuai. 

1. Kulit berminyak 

Jika kita memiliki jenis kulit berminyak, gunakanlah foundation dalam bentuk powder atau 

liquid yang bebas minyak. 

Foundation ini memiliki bubuk yang menyerap minyak, sehingga akan menghasilkan 

sentuhan yang halus dan matte. 

Foundation mineral juga bekerja dengan baik pada kulit berminyak, karena partikel kering 

cenderung menyerap kelembapan dan juga mencegah kulit mengkilap akibat minyak. 

2. Kulit kering 

Bagi kita yang memiliki kulit kering, pilihlah alas bedak atau foundation yang bisa 

menghidrasi, liquid, atau yang bertekstur lengket. 
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Jenis ini memiliki krim yang konsisten untuk memberikan kelembapan pada kulit dan 

menawarkan perlindungan yang cukup baik. 

3. Kulit kombinasi 

Seseorang yang memiliki kulit kombinasi yakni kering dan berminyak mungkin agak sedikit 

repot. 

Istilahnya, kita tengah terjebak di antara dua dunia. 

Jadi untuk memakai foundation, cobalah untuk mencampur dan mencocokkan formula 

dengan tepat. 

Hindari foundation yang diformulasikan untuk menjadi minyak berlebih. 

4. Kulit sensitif 

Kulit yang sensitif sangat rawan terhadap produk kecantikan. 

Dengan begitu kita perlu hati-hati dalam memilih kandungan produk. 

Hindarilah bahan-bahan tertentu yang bisa mengiritasi kulit seperti alkohol dan parfum. 

Dan juga jangan pilih foundation dengan jenis mineral dan bedak. 
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