KRÁSA

ŠPERKY NAHRADILI MAĽOVANÉ APLIKÁCIE NA TELO A TVÁR
sa táto technika využíva pri asymetrických dekoltoch alebo pri dlhom výstrihu na chrbte či zvýraznení rúk alebo
nôh,“ vysvetľuje základné pravidlá vizážistka a dodáva, že ak dáma počas
plesovej sezóny vystrieda viacero akcií, je to aj príjemná zmena. Aj pri
tomto netradičnom zdobení platí zásada, že menej je niekedy viac. „Ak sú
šaty jednoduché, aplikácia môže byť
farebne výrazná, oživená kameňmi
alebo rôznymi doplnkami. Môže byť
stredobodom, ale nemala by prekryť
osobnosť nositeľky,“ zdôrazňuje vizážistka. Naopak, ak je róba honosnejšia, maľby sú jemné s decentnými
odtieňmi, ale stále ostávajú pútavým
a netradičným doplnkom. Vždy sa
aplikujú na miesto, ktoré chce dáma
na svojom tele zdôrazniť. Aplikácie
na telo a tvár sú stále také ojedinelé,
že nepodliehajú módnym trendom
a vizážista má viacero možností a variácií. Nositeľka si môže byť navyše
istá, že má na sebe originál. Slávnostný bodypainting či facepainting si
vyžaduje odborníka, ktorý vie, ako
maľovať. Farby je potrebné zafixovať
a používajú sa špeciálne prípravky,
ktoré majú funkciu podobnú laku na
vlasy. Aj tie však dokáže aplikovať jedine odborník, ktorý špeciálnou
technikou zafixuje aj kamene, či

Dokonalé
líčenie

Stále nie ste spokojná so
svojím líčením? Môžete sa
to naučiť! Na jednu z vás
čaká poukážka v hodnote
osemdesiattri eur na jednodňový základný kurz líčenia. Na kurze sa preberajú techniky líčenia pre
rôzne typy tvárí. Po absolvovaní obdržíte certifikát
a v prípade záujmu aj
možnosť nadviazať ďalšiu
spoluprácu so štúdiom LeRen v Nitre a s vizážistkou
a imagemakerkou Renátou Lenčéšovou, ktorá organizuje školenia pre kaderníkov, kurzy vizáže
a vlasových úprav, prehliadky a vizážistické šou.
Ak do 3. marca zašlete na
adresu redakcie Slovenka,
Star production, Dr. Vl.
Clementisa 10, 821 02
Bratislava vystrihnutý kupón, zaradíme vás do žrebovania.
www.profivisage.sk

Zabudnite na šperky, VYMAĽUJTE SA!
Prichádza čas nechať doma šperky a na plese oslniť
netradičnou metódou. Maľby na telo nemusia
nahradiť honosnú róbu, ale môžu byť
extravagantným a zaujímavým doplnkom.
Neobávajte sa experimentovať a dajte si skrášliť
chrbát, ruky či tvár maľovanými ornamentmi.

T

rendom plesovej sezóny
je farebné, trblietavé
a nepochybne zaujímavé
maľovanie na telo. Tento spôsob skrášlenia vás navyše vyjde lacnejšie ako kúpa drahých šperkov. Pripomína
tetovanie, ale rozdiel je
v tom, že nie je trvácne a telo či tvár vám skrášli práve
jeden slávnostný večer.
„Aplikácie na tvár a telo
sa často využívajú pri
módnych, vlasových
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a vizážistických šou. Prenikli už aj na
plesový parket a pre odvážnejšie dámy
sú vynikajúcim doplnkom. Maľby zvýraznia asymetrické tvary šiat a ozvláštnia líčenie na tvári,“ hovorí vizážistka
Renáta Lenčéšová. Face Art a Body
Art je nepermanentné maľovanie na
tvár a telo alebo jeho zdobenie pomocou špeciálnych farieb, pigmentov, vodových nálepiek či kamienkov,
ktoré poskytujú množstvo variácií
pripomínajúcich na tele umelecké
dielo. Na rozdiel od permanentného
tetovania alebo maľby hennou, kto-

rá vydrží na pokožke niekoľko týždňov, maľby na telo sa dajú ihneď po
spoločenskej akcii z tela zmyť. V súčasnosti sú tieto techniky, samozrejme, dokonalejšie a vôbec sa nemusíte obávať, že pri aplikácii farieb si zašpiníte plesové šaty. Moderné maľby
sa robia farbami, ktoré nie sú toxické
ani nevyvolávajú alergie.

SÚHRA MAĽBY
A ŠIAT
Pri aplikácií farieb
na telo sa vychádza
z viacerých dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnia celkovú vizáž. Musíme totiž zladiť
štýl, postavu dámy, účes a doplnky. „Najviac

ozdoby, ktoré sú použité
pri maľovaní.
ANNA BOČKOVÁ
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