Přirozeně krásná,
přesto výjimečná...
Make-up nevěsty:

Jak tedy na to?

Nevěsta by si slavnostní atmosféru měla vychutnat v pohodě a radosti, s pocitem jedinečnosti a jistoty, bez zbytečných obav, zda
slavnostní líčení vydrží náročnost celého dne, že se nikde nic nerozmaže, neobtiskne apod.

Základem každého líčení je dokonalý soulad podkladu s make-upem či pudrem. V určitém módním i parfemařském stylu je doporučováno tzv. vrstvení. Při líčení musíme naopak velmi opatrně
a s rozmyslem vybrat přípravky, které se vzájemně shodnou, jsou
dobře vstřebatelné a nevytvoří urputnou vrstvu, která rozhodně
nepůsobí přirozeným dojmem.

Líčení musí napomoci k svěžímu vzhledu a to i tehdy, kdy noc před
svatbou byla tzv. bezesná. Jistotou je kvalitní příprava, ale i kosmetické přípravky, na které se můžeme absolutně spolehnout. Takové, které pokožku nedráždí, nevyvolávají alergickou reakci, jsou
dostatečně trvanlivé, aby slavnostní make-up vydržel, i kdyby se
dostavily slzičky štěstí nebo vášnivý tanec na oslavě.

Čistá pleť, kvalitní podklad rovná se dokonalý make-up. Nádherným a příjemným efektem je podkladová báze, která pleť nezatíží,
ale strukturálně a opticky zjemní.

Použité kosmetické přípravky by měly pleť zklidnit (některé pleti
mohou senzibilně reagovat i na nervové vypětí, zda vše dopadne
na jedničku) a pleť projasnit.
Nevěsta má působit zářivě, přirozeně a přitom výjimečně.
V kosmetickém světě stejně jako ve světě módy přicházejí a odcházejí nové trendy, či se po letech v různých obměnách vracejí. Ze
zkušenosti vím, že právě svatební líčení zůstává jakousi klasickou
nadčasovou záležitostí, kterou více než barevné trendy ovlivňuje
kvalita a vývoj kosmetických produktů. Klasikou jej nazývám proto,
že převažuje jemnost, čistota a romantické ladění. I když pochopitelně najdeme i výjimky u netradičně pojatých obřadů.
Zkrátka většina nevěst se touží stát ve svůj den D vysněnou krásnou princeznou a neodolatelnou novomanželkou.
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