
svet žien 

Plesová sezóna je už predo dver-
mi  a ak sa chystáme na takú 
slávnostnú príležitosť akou je 

ples, je dôležité svoju vizáž premys-
lieť do detailu. Musíme mať vhodne 
vybraté šaty, ktoré nám sedia, a v kto-
rých sa cítime pohodlne a potom 
zvolíme účes, v ktorom by sme sa tiež 
mali cítiť príjemne. 
 
Trendy v plesových účesoch sa každo-
ročne menia alebo nesú v sebe malé 
zmeny. 
V tejto plesovej sezóne budete in ak 
dáte na svoju prirodzenosť a jednodu-
chosť. Využite skrátka to, čo je pre vás 
prirodzené a to, čo je na vás najkraj-
šie. Určite tým nič nepokazíte. Ak si 
netrúfate vykúzliť účes sama, zájdite 
za skúseným kaderníkom, ktorý vám 
s tým pomôže. Určite by ste však pri-
tom mali dbať na to, aby sa účes hodil 
pre váš typ tváre a postavy, pretože 
iba potom sa budete cítiť sebaistá. Ak 
má žena pekné vlasy, pričom nezáleží 
na dĺžke, môže si ich nechať vyfúkať 
alebo len natočiť do vĺn. Účes bude 
zaujímavejší ak sa pridá do vlasov 
zaujímavá ozdoba, pekné náušnice 
alebo náhrdelník, veď na takúto príle-
žitosť krásne doplnky nemôžu chýbať 
žiadnej žene. Veľmi trendové sú „vin-
tage“ doplnky, ktoré nájdete určite aj 
u starej mamy, alebo mamy.

Štúdio RENELOOK pre vás pripra-
vilo 3 typy plesových účesov s líčením 
pre inšpiráciu.

Môžete mať vyfúkané vlasy do vĺn 
ako dáma zo 70-tych rokov (obr.1), 
ako doplnky sa tu veľmi hodia práve 
už spomínané vintage ozdoby. či už 
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Vlasy sú nie len korunou krásy každej ženy, ale odnepamäti zVýraz-
ňujú i podčiarkujú osobitosť a jedinečnosť každej z nás.
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náušnice alebo vlasová ozdoba, či ná-
hrdelník. Nezabudnite ani na listovú 
kabelku.

Ak máte chuť na asymetrický účes 
(obr.2), inšpiráciou môžu byť špa-
nielske tanečnice, ktoré pôsobia veľ-
mi zvodne a príťažlivo. Ak si trúfate 
aj na výraznejšiu vlasovú ozdobu, 
napríklad kvet, určite po nej siahnite. 
Pre dámy, ktoré nedisponujú dosta-
točným objemom vlasov, má štúdio  

RENELOOK riešenie – zapožičiava-
nie prírodných vlasov na tieto špeciál-
ne príležitosti. Kaderník pripne vlasy 
do účesu a problém je vyriešený.

Extravagantné dámy si prídu na svo-
je ak si nechajú vyčesať vlasy celkom 
hore (obr.3) a pridajú k tomu aj vhod-
nú ozdobu do vlasov. Budú pôsobiť 
luxusne a pritom jedinečne. dlhé ná-
ušnice podčiarknu osobitosť každej 
ženy.

Bodku za nádhernými šatami a krás-
nym účesom urobí dokonalé líčenie.

Je umením zladiť noblesu s dobrým 
vkusom. Plesové líčenie sa vyberá pre 
každú ženu individuálne a to tak aby 
ladilo s celkovým dojmom.

Dokonalá pleť: správny odtieň make-
upu musí ladiť z tvárou a dekoltom 
zároveň, krémová konzistencia zakry-
je nedokonalosti pleti. 
Po make-upe pleť prepudrujeme syp-
kým minerálnym púdrom, ktorý dodá 
pleti zamatový nádych. Korektorom 
zjednotíme drobné nedostatky a roz-
jasňovačom pleti prekryjeme tmavšie 
sfarbenie pleti pod očami. Aby pleť 
vyzerala zvodne použijeme púder 
z perleťou, pokiaľ má žena príliš mast-
nú pleť, takýto púder nie je vhodný. 
Ženskosť a eleganciu dodá farba na 
líca v bronzových alebo oranžových 
odtieňoch.
Zmyselný pohľad: Plesové líčenie by 
sa malo prispôsobiť štýlu šiat. Malo by 
byť určite iné, než ako sa bežne líčite, 
malo by žene dodať štýl! Výrazné líče-
nie si môžeme dovoliť pri šatách vý-
raznejších farieb. Keď však na šatách 
dominujú farby ako zelená, bordová, 
fialová, zlatá, či modrá, do líčenia ich 
odporúčam len jemne zakomponovať. 
Absolútne in budete v dymovom líče-
ní, kde tento rok k čiernemu pribudlo 
modré a fialové. Tak isto trblietavé 

Je umením zladiť no-
blesu s dobrým vku-
som. Plesové líčenie 
sa vyberá Pre každú 
ženu individuálne 
a to tak aby ladilo 
s celkovým doJmom.
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tiene sú počas plesovej sezóny stále 
in. K plesovej extravagancii patria aj 
umelé mihalnice a trsy, ktoré dodajú  
očiam  hĺbku a zvodnosť.
Neodolateľné pery: stále platí, že pri 
výraznom líčení, sú pery jemne sfar-
bené, alebo použijeme len lesk vo 
svetlých farbách. Pri jemnejšom líče-
ní očí si môžeme dovoliť sýtejšie pery 
a použijeme rúž. 
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kadernícke a vizážistické štúdio renelook na peknej ceste v bratislave ponúka svo-
je exkluzívne služby už po šiesty rok a tím odborníkov, zložený z profesionálnych 

kaderníkov a vizážistov sa zaoberá poradenskými službami a realizáciou v oblasti 
komplexnej vizáže. Štúdio sa zameriava aj na komplexnú prípravu nevesty, žení-

cha i celej rodiny na svadbu a svoje služby poskytuje aj v pohodlí domova klientov. 

Renelook - kadernícke a vizážistické štúdio
pekná cesta 2, bratislava

tel.: 0905 973 680, 0910 973 680
e-mail: renelook@renelook.sk

www.renelook.sk
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