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Něžné, ale výrazné,  
dokonalé a dlouhotrvající!

Pleť před samotným líčením důkladně vyčistěte. Aplikujte 
gel-krémovou masku Dermacol 3D Hyaluron Therapy, která 
obnovuje 3D strukturu a hustotu pokožky, viditelně ji zpevňuje 
a vyplňuje vrásky. Intenzivně pleť hydratuje, posiluje, regeneruje 
a vyživuje. Chrání ji před oxidativním stresem a zklidňuje ji. Urči-
tě velmi oceníte, pokud se nebude muset znepokojovat tím, zda 
se Vám leskne pleť. Proto použijte zmatňující Lift&Matt denní 
krém. Extrakty z mořských řas aktivují přirozený proces regene-
race buněk, obnovují elasticitu pleti a redukují vrásky. Intenzivní 
hydratační složka optimalizuje zásoby vody v pokožce a dodává 
jí dlouhotrvající pocit svěžesti. Ještě než začnete nanášet make-
-up, použijte bázi Dermacol Satin Make-up Base, která vyhladí 
pleť, vyplní vrásky a póry a zabrání usazování make-upu. Zdo-
konaluje tak jeho vzhled a zvyšuje jeho odolnost po celý dlouhý 
den.

Pleťová maska Dermacol 3D Hyaluron Therapy 
Pleťový krém Dermacol Lift&Matt 
Podkladová báze Dermacol Satin Make-up Base

Svatební líčení pro rok 2016 podle vizážisty Dermacol Tomáše Vidy

Svatební den patří mezi nejdůležitější a nejkrásnější události v životě. Vhodný výběr šatů, správné doplňky, 
účes a v neposlední řadě dokonalý make-up zaručí, že nevěsta si užije neopakovatelný den. Líčení musí 
vydržet dokonalé v průběhu celého dne i noci. Make-up musí zůstat neporušený i v případě, že Vám ukápne 
slzička anebo se unavíte během tanečních a společenských aktivit. Proto je důležité vybrat kvalitní výrobky 
s označením dlouhotrvající a voděodolné.
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Make-up. Zvolte krycí make-up, který pleť sjednotí 
a  zakryje všechny nedokonalosti. Wake&Makeup odstraňuje 
známky únavy, probudí pleť a dodá jí svěžest a hebkost. Pleť ba-
revně sjednotí a projasní. Make-up je voděodolný, zároveň však 
pleť  zvláční a hydratuje celých 24 hodin. Matující minerální 
pudr svou přilnavostí zaručí perfektní konečný efekt. Výsledkem 
bude pěstěný a barevně sjednocený vzhled pleti.

Dermacol Wake&Makeup 
Zmatňující pudr Dermacol Mineral Compact Powder

Rty. V průběhu svatebního dne budete rozdávat polibky na 
všechny strany. Pro pocit vláčných rtů naneste dlouhotrvající 
Briliantový lesk, který ke rtům důkladně přilne a nebude lepit.

Tip Dermacol: Dokonale sladěné jemné šperky nechají vyniknout Va-
šemu přirozenému půvabu.

Dermacol Brilliant Lip Gloss, odstín č. 2

Oči jsou při tomto typu líčení dominantní. Základem je vý-
raznější a zároveň něžně působící líčení, které podtrhne Vaši 
přirozenou krásu. Použijte Bonbon oční stíny, které pro svůj 
vysoký obsah minerálních pigmentů zajistí sytou a jasnou bar-
vu po celý den. Pro rozjasnění vyzkoušejte jemný zlatý odstín. 
Aplikujte ho do středu víček a pod obočí. Šedý odstín líčení ješ-
tě více zvýrazní. Voděodolná dlouhotrvající tekutá oční linka 
doplní dramatičnost Vašeho pohledu. Pro výjimečný objem 
a prodloužení řas použijte řasenku Angelash, která řasy nejen 
zvýrazní, ale dodá jim také i náležitou péči díky Panthenolu a vý-
tažku z bambusu.

Tip vizážisty Dermacol Tomáše Vidy: Dlouhotrvající tekutá oční lin-
ka Ultra Black Dipliner s lesklým povrchem Vám dokonale orámuje oči. 
Příjemná textura lehce přilne k očnímu víčku a rychle zaschne. A po-
kud je svatební den často i o slzách štěstí, nevěsta určitě ocení, že je 
voděodolná.

Dermacol Angelash 
Dermacol Bonbon Eye Shadow Pearl Performance, odstín č. 83 
Dermacol Quattro Baked Eye Shadow, odstín č. 8 (šedý) 
Dermacol Ultra Black Dipliner Black Sensation
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LIFT & MATT DAY CREAM
Omlazující a zmatňující denní krém
Hydratační, dlouhodobě zmatňující denní krém s aktivní složkou EVERMAT™ až 
o 32 % snižuje tvorbu kožního mazu a viditelně zmenšuje vzhled pórů*. Extrakty 
z mořských řas aktivují přirozený proces regenerace buněk, obnovují elasticitu ple-
ti a redukují vrásky. Intenzivní hydratační složka optimalizuje zásoby vody v pokož-
ce a dodává jí dlouhotrvající pocit svěžesti. Lehká, výborně vstřebatelná textura je 
vhodná pro normální, smíšenou až mastnou pleť. 
*testováno in vivo

3D HYALURON THERAPY MASK
Intenzivní hydratační a remodelační maska
Jedinečná gel-krémová maska s kyselinou hyaluronovou a silným protivráskovým 
komplexem. Obnovuje 3D strukturu a hustotu pokožky, viditelně ji zpevňuje a vy-
plňuje vrásky. Intenzivně pleť hydratuje, posiluje, regeneruje a vyživuje. Chrání ji 
před oxidativním stresem a zklidňuje ji. Při pravidelné aplikaci redukuje vrásky, 
zvyšuje tvorbu kolagenu a elastinu a omlazuje pleť.

SATIN MAKE-UP BASE
Vyhlazující báze pod make-up
Ocenění: Asociace vizážistů a stylistů ČR zvolila tento výrobek Výrobkem roku 2008! 
Odborníky na make-up prověřená a velmi oblíbená zmatňující báze pod make-up 
SATIN MAKE-UP BASE vyhladí pleť, vyplní vrásky a póry a zabrání tak usazování 
make-upu. Zdokonaluje tak jeho vzhled a zvyšuje jeho odolnost po celý dlouhý 
den.

WAKE&MAKEUP
Make-up odstraňující známky únavy
Wake&Makeup odstraňuje známky únavy, probudí pleť a dodá jí svěžest a hebkost. 
Pleť barevně sjednotí a projasní. Make-up je voděodolný, zároveň však pleť zvláční 
a hydratuje celých 24 hodin.

MINERAL COMPACT POWDER
Minerální kompaktní pudr
Matující minerální kompaktní pudr v atraktivním obalu se zrcátkem a úschovným 
prostorem na houbičku se stane vhodným společníkem po celý den. Díky zmat-
ňujícímu účinku zabrání pocitu mastné pleti a svou dokonalou přilnavostí zajistí 
perfektní konečný efekt. Pigmenty, které pudr obsahuje, srovnávají barevné ne-
soulady a podtrhnou přirozenou barvu Vaší tváře.

QUATTRO BAKED EYE SHADOWS
Čtveřice očních stínů kvalitní třpytivé baked textury
Pudrová konzistence, s pigmenty k líčení očních víček k použití za sucha i za mokra
WET & DRY TEXTURA umožňuje zvolit intenzitu barvy dle způsobu aplikace:
aplikace za sucha zajistí sametově jemný vzhled, mokrá aplikace dodá tváři inten-
zivnější barvy a ještě déle trvající efekt!

Vizáž: Dermacol / Tomáš Vida
Foto: Dermacol / Jena Šimková
Svatební šaty půjčil módní návrhář Richard Rozbora.
Šperky zapůjčila prodejna Swarovski Eurovea Bratislava.

BONBON EYESHADOW – PEARL PERFORMANCE
Oční stíny WET & DRY
Zvýrazní barvu očí a rozzáří pohled. Vysoký obsah minerálních pigmentů zajistí 
sytou a jasnou barvu po celý den. Drobné třpytky a perleť vytvoří na víčkách okouz-
lující odlesky. Wet & dry pudrová textura je sametově jemná a umožňuje ladit in-
tenzitu barvy dle způsobu aplikace stínu.

ULTRA BLACK DIPLINER – BLACK SENSATION
Tekutá oční linka
Vysoce krycí linka s lesklým povrchem pro dokonalé orámování očí. Příjemná tex-
tura snadno přilne k očnímu víčku a rychle zaschne. V sytě černé barvě.

ANGELASH
Řasenka Angelash pro výjimečný objem a prodloužení řas, která řasy nejen zvýraz-
ní, ale dodá jim také i náležitou péči díky Panthenolu a výtažku z bambusu.

BRILLIANT LIP GLOSS
Briliantové lesky na rty
Dopřejte svým rtům eleganci, plnost a oslnivý lesk na dlouhou dobu! Briliantové 
lesky dodají rtům neuvěřitelný zrcadlový lesk. Příjemná třpytivá textura rty hezky 
vybarví a vytváří nádherné, zářivé odlesky. Aplikátor zajistí snadné nanesení les-
ku, který dokonale přilne ke rtům, ale nelepí. Lesky jsou dlouhotrvající, propůjčí 
rtům zářivý lesk a barvu až na 6 hodin. Dokonalý pocit svěžesti získají rty díky stálé 
hydrataci a zvláčnění. Široká paleta barev pro různé efekty od přirozených, přes 
romantické až po dramaticky zvýrazněné rty.
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