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Jedinečná v den, 
 kdy řeknete „ano“

svatební den patří k nejdůležitějším a zároveň nejkrásnějším 
událostem v životě. toužíte po tom, aby byl dokonalý, bez chyb, 
stresu a nervozity. Pokud si ho chcete naplno užít, vše si předem 
naplánujte. Hlavní roli v tomto dni hraje nevěsta a právě ona 
by měla být jedinečná. Šaty, účes a líčení mají nevěstu rozjas-
nit a zjemnit. svatební šaty a účes si vybírejte podle aktuálních 
módních trendů, ale vždy tak, aby odrážely váš vkus a byly origi-
nální. Jakkoliv se rozhodnete, nezapomínejte, že nevěsta se má 
cítit co nejlépe, aby si naplno užila tento neopakovatelný den.

Při svatebním líčení se používá jiný způsob než při běžném líčení 
denním. Musí zůstat celý den neporušené a zároveň působit při-
rozeně a svěže. souhra kvalitních a správně použitých přípravků 
zajistí dokonalé líčení a výjimečný vzhled.

Pleť: Před svatbou zažívá téměř každá nevěsta stres, proto sva-
tební den začněte ráno aplikací pleťové masky. Má rychlý a vidi-
telný účinek, pleť krátkodobě vypne, osvěží a zlepší její vzhled. 
Pak ji důkladně vyčistěte a připravte na samotné líčení, které tak 
získá ten nejlepší základ. na vyčištění pokožky obličeje použijte 
například uklidňující pleťovou vodu Dermacol sensitive, která ji 
účinně dočistí, hydratuje a zklidní. Zároveň na ní vytváří ochran-
ný film. Rozjasňující báze perfektně připraví pleť pro následné 
nanesení make-upu. vyhladí nerovnosti pokožky, usnadní jeho 
aplikaci (snadněji se roztírá), vytvoří sametový vzhled a prodlou-
ží trvanlivost. to jistě oceníte během dlouhého svatebního dne 

a noci. Poté naneste krycí make-up, který vydrží celý den. vrstvě-
te ho podle potřeby, dokud nedosáhnete barevného sjednocení 
pleti a nezakryjete všechny nedokonalosti. Perfektní konečný 
efekt, zajistí pudr, který vyrovná barevné nedokonalosti a pod-
trhne přirozenou barvu vaší tváře.

Tip Dermacol: Pokud máte z probdělých nocí kruhy pod očima, 
nemusíte se trápit. stačí použít korektor. Jemným vklepáváním 
na postižené místo ho zapracujte do pokožky a překryjte pud-
rem.

Oči: Prvním krokem je podkladová báze pod oční stíny, na kte-
rou pak nanesete pěnové stíny obsahující třpytivé částečky vy-
tvářející na víčkách nádherné odlesky. lehoučká, velmi jemná 
pěnová konzistence dokonale přilne k povrchu víčka a neslévá 
se v očním záhybu. Pokryjte jimi celé víčko. Pro dokonalé orá-
mování očí použijte linku s lesklým efektem, která se nerozma-
zává. na zvýraznění líčení aplikujte na závěr řasenku s panora-
matickým efektem, která nádherně řasy vykreslí a rozčeše. Je 
extra odolná a perfektně přilnavá, obalí řasu po řase a dodá jim 
tloušťku a plnost.

Rty: Při tomto typu líčení jsou dominantní rty. na jejich zvýraz-
nění použijte rtěnku syté červené barvy. 
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SENSITIVE CLEANSING TONER
Zklidňující pleťová voda pro citlivou pleť
Zklidňující pleťová voda pro citlivou a křehkou pleť s výtažkem 
z  oliv. Účinně dočišťuje a hydratuje pleť, zvyšuje její odolnost. 
D-pantenol a olivový olej zklidňují a hydratují pleť, vytvářejí na ní 
ochranný film.

PEARL ENERGY MAKE-UP BASE 
Rozjasňující báze pod make-up s perlami 
Rozjasňující báze pod make-up s výtažkem z perel a růžovými pig-
menty odstraní zašedlost a únavu pleti, dodá jí zdravou svěžest 
a okamžité rozjasnění. Vyhladí pleť, vyplní vrásky a póry a zabrání 
tak usazování make-upu. 

CAVIAR LONG STAY MAKE-UP & CORRECTOR 
Dlouhotrvající make-up s výtažky z kaviáru a zdokonalující 
korektor
Spojuje zdokonalující korektor a dlouhotrvající make-up ve vysoce 
účinný přípravek na profesionální úrovni. Zdokonalující korektor 
projasní partie kolem očí a zároveň zakryje barevné nedostatky 
pleti. Zpevňující make-up s kaviárem, který povzbuzuje a vyhlazu-
je pleť, má lehkou, sametovou konzistenci a dlouhodobou krycí 
schopnost. Hloubkově hydratuje pleť, vyživuje ji a chrání po celý 
den. Korektor společně s make-upem barevně sjednotí pleť, roz-
jasní ji a zanechá sametový vzhled bez vrásek. 

TRUFFLE MOISTURIZING MAKE-UP
Lanýžový hydratační make-up, SPF 15
Hydratační make-up s extraktem z bílého lanýže je jako vaše druhá 
pleť. Lehká krémová textura se středním krytím okamžitě splyne 
s pletí, sjednotí ji a oživí její barvu. Vytvoří „nahý“, absolutně přiro-
zený a bezchybný vzhled. Zakrývá nedostatky, nezvýrazňuje vrás-
ky a linky. Optimálně hydratuje a udržuje v pleti ideální vlhkost. 

Vyživuje, revitalizuje a stimuluje obnovu pleti, zabraňuje jejímu 
předčasnému stárnutí. Zesvětluje a vyrovnává pigmentové skvrny, 
chrání pleť před UV zářením (SPF 15) a hyperpigmentací.

INVISIBLE FIXING POWDER 
Transparentní fixační pudr
Lehký transparentní pudr s obsahem vzácných pigmentů pro 
dosažení sametového vzhledu pleti zafixuje make-up a zabraňu-
je vzniku mastného pocitu během dne. Pleť po nanesení působí 
pěstěnějším dojmem a make-up je chráněn proti doteku. Součástí 
každého pudru je labutěnka s praktickým štětečkem pro jednodu-
chou a rychlou aplikaci.

EYE SHADOW BASE
Dlouhotrvající báze pod oční stíny
Dlouhotrvající báze pod oční stíny. Příjemné krémové složení 
zmatní oční okolí a dokonale ho připraví na aplikaci očních stínů. 
Dlouhodobě fixuje oční stíny a viditelně prodlužuje bezchybný 
vzhled očního make-upu. Zvyšuje přilnavost očních stínů k pokož-
ce a udržuje je na svém místě nekonečně dlouho. Zamezuje slévá-
ní stínů v očním záhybu. Lehká silikonová textura vyhlazuje oční 
víčka, vyplňuje vrásky a minimalizuje jejich viditelnost. Zjemňuje 
pleť očních víček. Zvyšuje barevnou intenzitu stínů, které jsou jas-
nější a výraznější.

MOON TOUCH MOUSSE EYE SHADOW 
Pěnové oční stíny s měsíčním třpytem
Zářivé barvy s třpytivým měsíčním efektem z kolekce očních stí-
nů MOON TOUCH dodávají očím intenzitu a hloubku. Obsažené 

Tip vizážisty značky Dermacol Tomáše Vidy:
Důležitá je správná úprava obočí den, dva předem. Jeho tvar do-
káže radikálně změnit celý obličej a určuje sílu pohledu. Pokud se 
rozhodnete pro výrazné červené rty, při líčení očí stačí zvolit světlé 
stíny, které jsou v současnosti trendem – například pěnové oční 
stíny s třpytivým měsíčním efektem – které přilnou k víčku a bez 
problémů vydrží po celý den. drobné třpytivé částečky vytvářejí na víčkách nádherné odlesky. 

Lehoučká, velmi jemná pěnová konzistence dokonale přilne k po-
vrchu víčka a neslévá se v očním záhybu. Stíny jsou voděodolné 
a mají dlouhotrvající efekt, nalíčení vydrží po celý den. Snadno 
a rychle se roztírají, lze je jednoduše aplikovat prsty.

ULTRA BLACK DIPLINER - BLACK SENSATION
Tekutá oční linka – černá 
Vysoce krycí linka v sytě černé barvě snadno přilne k očnímu víčku 
a rychle zaschne.

MEGA LASHES MASCARA
Řasenka pro super objem s panoramatickým efektem
Dodá řasám super objem s panoramatickým efektem, nádherně je 
vykreslí a rozčeše. Extra odolná a perfektně přilnavá krémová tex-
tura obalí řasu po řase a dodá každé řase tloušťku a plnost. Obje-
mový kartáček nanese optimální množství barvy na řasy a preciz-
ně oddělí jednu od druhé. Přírodní vosky a speciální filmotvorné 
látky tvarují řasy, dodávají jim hustotu a fixují je na dlouhé hodiny. 
Intenzivní černé pigmenty dodávají řasám výraznou barvu. Nesle-
puje řasy a nevytváří žmolky.
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Svatební šaty zapůjčila 
módní návrhářka Jana Jurčenko.

Vizážista: 
Tomáš Vida, Dermacol


