Svatební líčení
se značkou Dermacol

Romantická

do posledního
detailu

Vysnily jste si svatbu jako z pohádky?
Inspirujte se romantickým lookem
podle vizážisty značky Dermacol
Tomáše Vidy, ve kterém slovenská
herečka Mária Havranová působí
jako princezna.
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Přirozeně krásná pleť

Základem romantické vizáže je dokonalá, a přitom přirozeně
působící pleť. Vizážista zvolil dlouhotrvající tekutý make-up se
středně krycí schopností, kterým pokožku barevně sjednotil a dodal jí svěží vzhled. Jemné nedokonalosti a kruhy pod
očima překryl tuhým korektorem. Oba produkty nanesl a zapracoval pomocí navlhčené kosmetické houbičky a zafixoval
sypkým transparentním pudrem bílé barvy, který pleť projasní
a dokonale se přizpůsobí jejímu odstínu. Na závěr použil ještě
tvářenku broskvové barvy s rozjasňovačem, který dodá celému líčení jiskru.

Použité výrobky:
Zdokonalující tekutý make-up Noblesse Fusion, Dermacol
Kosmetická houbička na make-up, Dermacol
Transparentní fixační pudr WHITE, Dermacol
Tvářenka s rozjasňovačem č. 2, Dermacol
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Oči: jemné, a přitom dramatické

Obočí je přirozeným rámem tváře a dodává jí výraz. Vizážista
ho nejprve vyplnil voděodolným pudrovým stínem na obočí
a jeho tvar zvýraznil krémovou tužkou tělové barvy a rozjasňovačem.
Při romantickém looku jsou tmavé barvy považované za tabu.
Vizážista proto nejprve použil na celé víčko světlý růžový stín,
který rozmazal do ztracena až nad horní linii oka. S preciznějším štětcem potom vykreslil záhyb cihlově hnědou. Oba stíny
zapracoval krouživými pohyby do přirozených přechodů. Pohyblivé víčko a vnitřní koutek zesvětlil bílou.
Potřebnou dávku dramatičnosti dodala jemnému líčení černá
linka. Na její vytvoření použil fixku, se kterou je aplikace jednoduchá a přesná. Výrazných řas dosáhl pomocí zahušťující
a prodlužující řasenky.

Vizážista: Tomáš Vida
Styling: Monika Blahová
Foto: Lenka Imrichová
Produkty je možné zakoupit na www.dermacol.cz
a v prodejnách:
NC PALLADIUM, Náměstí Republiky 1, Praha 1, patro -2
OC Quadrio, Spálená 2121/22, Praha 1, přízemí
FORUM NOVÁ KAROLINA, Jantarová 4, Ostrava 2, přízemí
AVION Shopping Park, Rudná 114/3114, Ostrava – Zábřeh

Zaostřeno na rty

I rty jsou během svatebního dne vystaveny zatěžkávací zkoušce, správný výběr rtěnky proto netřeba podcenit. V současných trendech dominují zejména matné odstíny, které vydrží
déle než lesk nebo krémová rtěnka. Při aplikaci použil vizážista
malý precizní štětec, kterým vybarvil koutky úst a vnější linii rtů.

Použité výrobky:
Pudrové stíny na obočí, Dermacol
Korektor a rozjasňovač pod obočí Gorgeous Eyebrow 2v1, Dermacol
Oční stíny Quattro Baked Eye Shadows č. 9, Dermacol
Fix na oči Precise Black, Dermacol
Prodlužující řasenka s efektem umělých řas Selfie, Dermacol
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Použité výrobky:
Tekutá matná rtěnka Matte Mania č. 15, Dermacol
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