
Ρετουσάρισμα φωτογραφιών 
 
Ανοίγουμε την φωτογραφία μας  και δημιουργούμε ένα νέο αντίγραφο με Ctrl + j  

 
 
Μετά παίρνουμε Filter → Noise → dust & scrathes και βάζουμε radius περίπου 14 και 
στην συνέχεια Filter →Blur → Gaussian Blur και βάζουμε  radius 9 . 



 
 
 
 
 
Στην συνέχεια κρατώντας πατημένο το Alt πατάμε κάτω δεξιά το εικονίδιο της μάσκας 
(τρίτο από αριστερά ). 

 
Μετά επιλέγουμε το πινέλο από τα εργαλεία  και με άσπρο πινέλο περνάμε τα μέρη που 
θέλουμε να διορθώσουμε (Πρόσωπο δέρμα κ.τ.λ. ) 



 
Μετά κατεβάζουμε αν θέλουμε το Opacity τόσο ώστε να φαίνεται πιο φυσιολογική. 
Για να τονίσουμε τα χείλια παίρνουμε από τα εργαλεία το polygonal lasso tool και κάνουμε 
ένα περίγραμμα γύρω από τα χείλια και στο τέλος πατάμε πάνω στην αρχή και τοτε γίνεται 
διακοπτόμενη η γραμμή περιγράμματος. 

  
Μετά με επιλεγμένο το background πατάμε Control+j και δημιουργείται ένα νέο Layer για 
το οποίο αλλάζω το normal (δίπλα στο Opacity ) σε overlay και ρυθμίζουμε το Opacity του 
νέου Layer τόσο ώστε να μας αρέσει το χρώμα στα χείλια. 



 
Ενώνουμε τα Layers σε ένα Layer → merge visible και στο νέο Layer δημιουργούμε ένα 
αντίγραφο και αλλάζουμε το Normal σε screen και ρυθμίζουμε το Opacity στο επιθυμητό 
και αν χρειαστεί ρυθμίζουμε και την φωτεινότητα και το κοντράστ . 
 

  
 



Και το αποτέλεσμα. 

 
 
 
2η Μέθοδος 

Ανοίγουμε την εικόνα που θέλουμε να επεξεργαστούμε. 

 

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: 
Δεξί κλικ στο layer της αρχικής εικόνας και μετά Duplicate. 
Στο copy layer επιλέγουμε το φίλτρο > Filter > Blur > Gaussian Blur στο Radius επιλέγουμε 
περίπου τα 6 – 7 pixels και πατάμε OK (αναφέρω περίπου τα 6 – 7 pixels γιατί παίζει ρόλο σε τι 
ανάλυση είναι η εικόνα που θα επεξεργαστούμε, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να πειραματιστείτε 
με την τιμή στο Radius) 



ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: 
Ρυθμίζουμε το Opacity του Layer σε μια τιμή μεταξύ του 40-50% η τιμή παίζει ρόλο σε τι ανάλυση 
είναι η εικόνα που θα επεξεργαστούμε, πειραματιστείτε.. 

 

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: 
Δημιουργούμε μια μάσκα στο copy layer, μενού Layer > Layer Mask > Reveal All η από την 
παλέτα των layers κάνουμε κλικ στο Add Layer Mask 
Επιλέγουμε ένα μαλακό και μικρό σε μέγεθος Brush Tool και ενδεικτικά δίνουμε τις τιμές Master 
Diameter: 50 px , Hardness: 0%, Opacity: 20-30% και σβήνουμε λεπτομέρειες του προσώπου όπως 
μάτια, φρύδια, στόμα περίγραμμα μύτης και αυτιά. 

 
Με το ίδιο πινέλο κάνουμε ένα περίγραμμα στο δέρμα του προσώπου. 
Η εικόνα σας θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι 

 



Και η μάσκα σας θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι 

 

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
Κλείστε το ματάκι δίπλα από την αρχική εικόνα σας με επιλεγμένο το ίδιο Brush Tool αλλά το 
κάνουμε λίγο πιο σκληρό με τιμές Hardness: 20-50% Opacity: 30-60% σβήστε ότι υπάρχει έξω από 
το περίγραμμα της μάσκας του δέρματος. 
Ανοίξτε το ματάκι που κλείσατε δίπλα από την αρχική εικόνα σας. 
Δεξί κλικ στο αντίγραφο της εικόνας μας και merge down για να γίνουν τα 2 layers 1 
Η εικόνα σας θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι 

 

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
Οι περισσότεροι θα σταματούσαν στο προηγούμενο βήμα, εμείς θα συνεχίσουμε για να δώσουμε 
μια πιο επαγγελματική πινελιά στην εικόνα μας. 
Στο layer μας επιλέγουμε Filter > Blur > Surface Blur στο Radius δίνουμε τιμή 2 και στο Threshold 
τιμή 10 και πατάμε OK 

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό 
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