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Co je dokonalý make-up? Je to ten, který dokonale odpovídá typu 
a barevné harmonii pleti. Správně vybraný make-up má pleť ba-
revně sjednotit, event. překrýt barevné nedostatky, pleť chránit 
před vnějšími vlivy, podle typu ji vyživit nebo ji zajistit hydrataci. 
Při tom všem musí působit přirozeně. Tak, aby téměř v utajení pleť 
vypadala úžasně a při tom nebylo vidět proč. Opak, tedy nespráv-
ně použitý make-up nebo nepřirozený barevný tón, může působit 
maskovitě až groteskně. Pro barevné sjednocení pleti můžeme 
použít paletku korektorů, která umožní překrýt např. červené 
či modrofialové skvrnky nebo tzv. neutralizer, který pleť 
sjednocuje. Úžasně působí hightlighter neboli rozjas-
ňovač, který dodá vzhledu svěžest.

Máme-li pleť takto připravenou následuje další 
postup v  líčení. Jsou nevěsty, které mají vlastní 
konkrétní představu, ale jsou i ženy, které se rády 
svěří do rukou odborníků. Kosmetička nebo vi-
zážistka by měla zkušeným pohledem zhodnotit 
a  objevit to krásné a jedinečné, co na každé ženě 
zviditelnit. Odborník by měl brát ohled na přání nevěs-
ty a provést make-up po vzájemné shodě. Jde především 
o dobrý pocit nevěsty samé a ne prezentaci někdy až extravagant-
ních kreací, která patří na soutěže nebo přehlídková mola. 

Proto je vždy vhodná zkouška líčení a výběr kosmetických pří-
pravků a dekorativní kosmetiky před termínem svatby. Vzájemné 
vyladění celkového stylingu dodá nevěstě pocit jistoty, že je vše  
pečlivě připraveno. Nyní se stačí jen příjemně těšit.

K čistému a romantickému vzhledu svatebního líčení přísluší svět-
lejší tóny samotného líčení. Oční stíny volíme od odstínu bílého až 
po pastelové barvy. Velmi efektní je rovněž kouřové líčení, kterým 
opticky lze krásně dotvarovat oči. Linkou na horním víčku celko-
vý dojem slavnostního líčení podtrhneme. Nezbytnou součástí je 
rozhodně voděodolná a kvalitní řasenka. Růží na tváře opět vhod-
ně doladíme tvar obličeje a dosáhneme barevného sjednocení, 
podle použitých tónů.

Pokud provedeme výraznější líčení očí, na rty je vhod-
nější aplikovat jemnou rtěnku nebo pouze lesk. 

Některé ženy dávají přednost hodně jemnému až 
neviditelnému líčení očí, tzv. nahému líčení, pak 
je efektnější opak a použít výraznější tón rtěnky.

Věřte, že i u slavnostního svatebního líčení platí, 
že méně je někdy více. Líčení musí působit osobi-

tě a pro nevěstu pocitově vystihovat její vlastní já.

Tečkou za líčením je použití kvalitního a lehoučkého 
pudru, který celý vzhled fixuje (nezapomeneme ani na partie 

krku a dekoltu u korzetových šatů). Jemným parfémem pak celé-
mu vzhledu dodáme luxus a jedinečnost.


