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Č t y rˇ l í s t e k p r o m eˇ n
Milé dámy
Proč jen v Paříži, Miláně či v Praze by měly být ženy trendy,
cool?! Nabízíme Vám inspiraci jak i Vy můžete změnit a vylepši svůj zevnějšek. Připravili jsme pro Vás s pomocí našich
Hustopečských salonů krásy, kolekci nových kadeřnických
a kosmetických trendů pro letošní léto, v podobě proměn.
Inspirujte se pestrými barvami léta a vyrazte nejen na letní
dovolenou, na pláže a koupaliště, ale i do salonu krásy, ať i
naši pánové v Hustopečích mají na co koukat.

TRENDY ÚČESY – mikáda nahrazují sexy krátké účesy a dlouhé patky
Postupně ustupující trend tzv. mikáda, nahradí sexy letní krátké účesy a zejména
dlouhé patky sčesané do boku u jakékoliv
délky střihu vlasů. Také barevnosti se v letních účesech meze nekladou. Odhoďte zábrany a zbavte se ponurých barev z podzimní a zimní kolekce nejen v oblečení, ale i v
barvách vlasů, líčení, či úpravě nehtů.
Většina žen s dlouhými vlasy lpí na
své délce vlasů, stejně jako Martina, ale
i přesto mají občas
rády změnu účesu.
Proto jsme vytvořili změnu pouze ve finální úpravě. Žehličkou na vlasy nejen
vlasy vyhladíme (pro
všední dny), ale i zvlníme(pro dny sváteční). Přírodní barvu
vlasů jsme oživili pouze přelivovou barvou
čokoládového odstínu pro zářivý lesk.

Jana po ...

Hladké vlasy, vyfoukané fénem nebo vyžehlené žehličkou jsou stále v popředí módy.
Avšak k tomu se postupně začínají navracet lehké vlnky v přírodní podobě. Ženy, které mají rády větší objem ve vlasech, si mohou nechat aplikovat lehkou trvalou, která
vlasy jemně zvlní bez toho aniž aby je zničila. Zkrátka i pokrok ve výrobě přípravků na

vlasy se rapidně zlepšil a čas od doby trvalých našich babiček je nenávratně pryč. Důraz se klade zejména na kvalitu a lesk vlasů. Proto bychom na našich vlasech neměli
šetřit a měli bychom je raději vložit do rukou
odborníků. Ti vám vždy rádi poradí a nabídnou řadu variant jak vlasy upravit dle vašich
představ, typu obličeje a kvality.

denní účes
večerní účes

Martina

Jana
se rozhodla radikálně změnit svůj
účes. Z dlouhých vlasů na
krátko! Krátké vlasy jsou v letošním létě trendy. Zvolili jsme
atypický tvar s výrazným melírováním, což jejímu lehce punkovému účesu dodá na extravaganci, která je přitažlivá především pro mladé.
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letních měsících si můžete vychutnat trendy ledovou blond stejně jako Michala. Té jsme navíc změnili již okoukaný střih mikáda
na krátký účes s módní
dlouhou patkou.

po ...

Michala
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Nikola je typická mladá teenagerka, která
á
se nebojí jakékoliv změny. Vytvořili jsme ji
účes ve stylu Emo, který se vyznačuje originalitou. Je výstřední, nápaditý a dá se při
něm neustále experimentovat. Výběr barvy
či střihu je pouze na Vás a Vaší odvaze odlišovat se od ostatních.

Nikola

po ...

LÍČENÍ – inspiraci hledejte v 80. letech. Důraz
Základem krásného make-upu je pěstěná, dobře hydratovaná pleť. Nezapomínejte
proto na pravidelné návštěvy kosmetického
salónu a běžnou denní domácí péči. V letních dnech doporučujeme používat hydratační přípravky s vysokým ochranným fakto-

rem proti UV zářením a dodržovat pitný režim. Letní make-up by měl působit svěže a
přirozeně. Letošní trend je spíše ležérní, inspirovaný 80.léty. Velmi důležitý je podkladový přípravek. Vhodný je hydratační fluid
nebo speciální báze pod make-up. Ten by

klade na ležérnost

měl být lehký, nejlépe hydratační. Trendové
barvy očních stínů jsou přírodní, jako např.
fialová, růžová, zelená, modrá a žlutá.Velmi
trendy je rudá rtěnka v kombinaci s jemným
líčení očí s nenápadnými až bledými rty.

Denní líčení je jemné, přirozené. Dominují mu fialové a růžové tóny. Sluší zejména
ženám tmavšího typu.

večerní líčení

U Martiny jsme z denního líčení vytvořili večerní tím, že jsme použili výraznější odstíny stínů, třpytky, tekutou linku, nalepili
jsme řasy a rty přetřeli sytějším odstínem
rtěnky.

denní líčení
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Líčení koresponduje
s odstíny vlasů. Použité trendové barvy
modrá a růžová.

D
Duhové
líčení je velmi módní a
hodí se k extravagantnímu účeh
ssu a typu modelky Jany. Zde je
je
jen jedna ukázka z mnoha možných variant.
n

M l a distvé líčení
vhodné zejména
na
renpro blondýnky. Trendy tyrkysová v kombimbinaci se zlatou krásásně rozzáří oči.

NEHTY – krátké i dlouhé v barvách léta jsou “IN“
Barvy léta se odráží také na úpravě nehtů.
V současné době jsou trendem nehty, které
přitahují pozornost. Jsou to jak nehty kratší - nalakované jednotnou barvou jako je
např.sytě rudá ,hnědá, alová a dokonce i

černá, tak naopak i nehty dlouhé - zdobené malováním, nálepkami, kamínky, třpytkami a jinými nápaditými doplňky. Pokud
máte problémy se svými nehty, které se lámou nebo štěpí, pak jsou pro Vás umělé ge-

lové nehty tou správnou volbou. Řekněme
si na rovinu, bez krásných rukou s upravenými nehty nemůžete být tou dokonalou dámou. Ruce jsou totiž vizitkou každé ženy.

Jedna z mnoha variant decentního zdobení nehtů,které
můžete neustále obměňovat.

Zdobení na nehtech je inspirováno letními dny. Mají letní žlutou barvu s
kombinací růžové a jsou doplněny výraznými třpytkami v slunečním lesku.
Pro tyto dny ideální!

