
Cara Memilih Kosmetik Yang Tepat Untuk Tampil Cantik 

Sebagai wanita, anda tentu ingin selalu tampil cantik bukan?. Untuk dapat tampil cantik setiap saat anda 

bisa mengandalkan kosmetik. Dengan menggunakan alat kecantikan yang tepat anda akan selalu tampil 

percaya diri dalam setiap acara. Baik rutinitas ke kantor, mengajar, atau bahkan ketika jalan-jalan.  

Kecantikan memang selalu menjadi perhatian khusus bagi wanita. Hal itu harus diimbangi dengan memilih 

dan menggunakan make up yang benar. Dan berikut ini adalah cara memilih kosmetik yang tepat agar anda 

selalu tampil menawan dalam setiap acara. 

a. Pilihlah produk kecantikan sesuai jenis kulit 

Kosmetik adalah salah satu jenis kecantikan yang dapat merubah penampilan anda semakin cantik. Namun, 

pernahkah anda berpikir bahwa kosmetik yang anda gunakan sudah sesuai dengan jenis kulit anda?. 

Kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit justru dapat membahayakan kulit anda. Untuk itu, anda perlu 

tahu apa jenis kulit anda dan kosmetik apa yang cocok bagi kulit anda. 

Untuk kulit berminyak, anda bisa memilih produk kecantikan yang oil free (bebas minyak). Sebab, apabila 

anda menggunakan make up yang berminyak justru akan menimbulkan banyak jerawat. Dan untuk kulit 

kering, anda bisa menggunakan kosmetik yang berbentuk cream atau moisturizer. Atau jika anda memiliki 

kulit normal maka semua jenis kosmetik dapat anda gunakan.  

b. Hindari bahan kosmetik yang mengakibatkan alergi 

Tidak semua bahan kosmetik cocok digunakan oleh semua orang. Setiap wanita memiliki karakter kulit yang 

berbeda. Untuk itulah banyak pilihan kosmetik yang berbeda pula. Ada juga kosmetik yang baik digunakan 

orang tapi justru mengakibatkan alergi bagi orang lain. Semua itu tergantung kecocokan kulit. 

Contoh sederhananya, apabila anda merasa alergi dengan minyak zaitun, maka jangan sekali-kali 

menggunakan produk kecantikan yang berbahan minyak zaitun. Sebab, hal itu justru akan merusak kulit 

anda.  

Selain itu, agar anda tetap tampil cantik, tidak harus menggunakan make up bermerk mahal. Sebab, belum 

tentu yang bermerk atau yang terkenal itu cocok dengan kulit anda. Utamakan selalu make up yang cocok 

dengan tubuh. Jangan terpancing dengan harga dan merk. Dan yang perlu anda perhatikan lagi adalah 

jangan berlebihan dalam berkosmetik.  

 


