
Svatební líčení:

BUĎTE NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VERZÍ SEBE SAMÉ
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Stejně jako šaty, účesy a doplňky také svatební líčení  

podléhá trendům, díky kterým může mít mnoho přívlastků.  

Od romantického přes klasické až po nepřehlédnutelné.  

Jeden trend však nevyjde z módy nikdy – přirozenost.  

A nenechte se splést, „přirozený“ rozhodně  

neznamená „nudný“.



Říká se, že ženu dělá krásnou úsměv a pocit štěstí. A jelikož 
svatební den většinou patří k těm nejkrásnějším v životě, lí-
čení nevěsty by ho rozhodně nemělo „překrýt“. I proto je při 
svatebním líčení stále populárnější tzv. soft glam styl, který na 
tváři jemně zvýrazní to nejkrásnější a současně ji rozzáří. „Soft 
glam je pro mě v první řadě synonymem zdravé a svěží pleti, 
proto budoucím nevěstám vždy zdůrazňuji, že se o svou pleť 
musejí dlouhodobě a pravidelně starat. To znamená dodržo-
vat zásady každodenní kosmetické rutiny – od čištění až po 
hydrataci,“ vysvětluje Tomáš Vida, vizážista značky Dermacol, 
a pokračuje: „Tento styl líčení dokáže zvýraznit přirozenou 
krásu pomocí několika produktů. Základem jsou kvalitní dlou-
hotrvající make-up a jemné naturální odstíny na očích a rtech. 
Precizní konturování, krémová tvářenka a rozjasňovač dotáh-
nou výsledek do přirozeně působící dokonalosti.“

Výsledný efekt soft glam líčení krásně demonstrují například i 
svatební fotografie Meghan Markle, na kterých hraje prim prá-
vě zářivě svěží pokožka včetně přiznaných přirozených pih. 
„Kvalitní dlouhotrvající make-up nemusí vůbec působit jako 
maska, naopak umožňuje jemné vrstvení produktu, dokud ne-
dosáhnete žádaného efektu. Já osobně preferuji jen barevné 
sjednocení pleti s překrytím případných nedostatků pomocí 
korektoru,“ říká Tomáš Vida.

Alfou a omegou soft glam stylu je přirozenost, proto v něm 
nemají místo ani výrazné barvy očních stínů. Postačí naturální 
odstíny hnědé či růžové. Namísto linky se při líčení očí zaměř-
te na výrazné řasy, kterým je třeba dodat délku i objem kva-
litní řasenkou. Stejně tak zapomeňte na výrazné konturování 
ve stylu sester Kardashian a třpytky. To, na čem záleží, jsou 
šťavnatá líčka a jemné odlesky na těch správných partiích. 
„Zvýrazněná líčka dodají svěžest celému líčení a já v tomto 
případě doporučuji krémové tvářenky. Jednoduše se aplikují 
a výsledný konečný efekt určitě stojí za to. Nejuniverzálnějším 
odstínem je korálová, která se hodí ke každému typu pleti,“ 
radí vizážista.

Ani přirozený soft glam make-up nebude úplný bez líčení rtů. 
Výběr barvy by měl korespondovat s líčením očí, ale barva by 
neměla přitáhnout pozornost jako první. „Pokud jde o texturu, 
vhodné jsou matné i lesklé rtěnky, barva by však měla zůstat 
v naturálních odstínech růžové či korálové,“ dodává T. Vida.
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JAK NA TO KROK ZA KROKEM:
Před líčením dopřejte pleti potřebnou péči, která ji osvěží 
a vypne. Jemná pokožka v očním okolí ocení gelové 
polštářky s kyselinou hyaluronovou, které krásně hydratují 
a zároveň zmírňují otoky po neklidné noci. Klidně je nechte 
působit během celého líčení očí a až po jejich odstranění 
pokračujte nanášením make-upu a korektoru. Tento 
profesionální vizážistický trik vám ušetří množství námahy 
s odstraňováním částeček z očních stínů, které mohou 
při aplikaci „poprášit“ už hotový make-up.

Osvěžující hydratační maska na oči Hyaluron Therapy, 
Dermacol

Díky správně zvolené řasence můžete zvýraznit oči 
i bez vykreslení oční linky, která by při tomto typu 
líčení působila příliš „tvrdě“. Silikonový kartáček 
řasy nejen prodlouží, ale také oddělí a dodá jim 
objem.

Extrémně prodlužující řasenka Butterfly Wings,  
Dermacol

Při líčení očí použijte jako základ matný oční stín tělové 
barvy a naneste ho až k obočí. Díky tomu se vám budou 
i ostatní odstíny lépe zapracovávat. Na celé pohyblivé 
víčko včetně vnitřního koutku oka aplikujte světlý 
perleťový stín a do vnějšího naneste zkoseným štětcem 
matnou starorůžovou. Všechny barvy „propojte“ pomocí 
blendovacího štětce.

Paletka očních stínů Romance, Dermacol



Foto: Lenka Kandravá
Šaty: Svadobný salón Prime
Make-up: Tomáš Vida
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Při výběru make-upu sáhněte po dlouhotrvající textuře. 
Aplikujte jen minimální množství, které je potřebné pro 
barevné sjednocení pleti, nezapomínejte přitom ani na krk 
a dekolt. Na aplikaci použijte kulatý štětec, pomocí něhož 
make-up zapracujte do pleti bez vytvoření nevzhledných 
šmouh. Následně zafixujte transparentním pudrem.

Dlouhotrvající make-up 24H Control, odstín č. 3,  
Dermacol

Nedílným prvkem soft glam líčení je 
konturování, které díky jednoduché hře 
světla a stínu dodá vaší tváři potřebnou 
plastičnost a svěží look. Pomocí zkoseného 
štětce naznačte tmavší kontury na místech, 
která chcete opticky potlačit nebo zúžit, 
a krouživými pohyby je rozpracujte do 
ztracena. Na lícní kosti, hranu nosu a pod 
obočí aplikujte matný rozjasňovač.

Konturovací paletka č. 2, Dermacol

Mezi osvědčené triky vizážistů patří i použití  
fixačního spreje. Složení obohacené o alantoin, 
panthenol a vitamín B3 líčení dokonale zafixuje 
a zároveň se postará o to, aby pleť nepůsobila 
vysušeně. Postačí dva až tři střiky  
ze vzdálenosti 30 cm.

Fixační sprej na make-up, Dermacol

Líčka zvýrazněte krémovou barvou ve starorůžovém odstínu 
a důkladně ji rozpracujte bříšky prstů. Krémová textura krásně 
splyne s pletí a dodá jí šťavnatý a svěží výraz.

Krémová tvářenka Blush & Glow, odstín č. 6, Dermacol

Šťavnaté plné rty představují pomyslnou třešničku na dortu soft glam 
líčení. Pokud nechcete pravidelně odbíhat se rtěnkou k zrcadlu, 
sáhněte po dvoufázové dlouhotrvající barvě. Na rtech vydrží až 
16 hodin a bez problémů odolá polibkům i večeři o pěti chodech. 
Nádherný barevný odstín růžové zafixuje krémový lesk, který se 
zároveň postará o hydrataci rtů. Jejich otisk si jako suvenýr  
ze svatby neodnese opravdu nikdo.

Odolná barva na rty a lesk 16H Lip Colour, odstín č. 16, Dermacol 


