ONA DNES KRÁSA

20 tipů,

JAK VYPADAT
MLADŠÍ.
Teď hned!

1

Noste pohodlné boty
Možná už jste někdy ve výloze zachytila vlastní
bolestnou grimasu způsobenou tím, jak se vám
tenké pásky letních střevíčků zařezávají do pat.
Stažené koutky úst a vráska mezi pokrčeným
obočím, to není optimistické mládí! Zato v botách, které vás nikde netlačí, budete mít nejen
úsměv na rtu, ale i pružný a svižný krok.
Balerínky,
Mango, 899 Kč

2

Kvalitní bílé tričko nebo
šik halenka plus modré
džínsy. To je recept pro
každou ženu. Doplníteli ho tělovým lakem
na nehty, bude efekt
svěžího looku dokonalý.

Čím jsme starší, tím tenčí rty máme. „Už
nejsou tak hezky vyplněné jako zamlada,
barevný pigment bledne a ustupuje,“ říká
dermatoložka Karin Krátká. Rty jsou matné
a kvůli tomu v obličeji zapadnou. Nalíčit je
kvalitní hydratační rtěnkou je samozřejmě
základ, ale ta celý den nevydrží.
Navíc ne vždycky máme čas
a příležitost rty dokonale přelíčit. Barvené labello vás zachrání. Mějte ho v práci, v kabelce,
v autě, v batohu, prostě všude,
kde se pohybujete. Přetřít jím
rty můžete klidně i poslepu,
jemně zabarvený vosk vám nějakou tu nepřesnost odpustí.
Tónovací balzám
na rty s nádechem
oranžové barvy
a broskvovou vůní.
Nivea, 53 Kč
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3

A zase ta
voda…
Minerální voda
ve spreji je dobrý pomocník pro
ženy, které pracují
v klimatizovaných
místnostech. Suchý
vzduch způsobí, že už
po obědě pleť zvadne
a zmatní. Stačí však
sprška vody na obličej
a ten se hned rozsvítí.
O make-up strach
nemějte, jemné kapky
ho nepoškodí.

Košile,
Orsay, 549 Kč

7

Hlavu vzhůru

Oživte rty

text: lucie
šilhová

Bílá je nevinnost

5
4

Nebudeme vám
radit nic, co by bylo
náročné na čas
a peníze. Mladistvější
vzhled totiž můžete
získat skoro zadarmo
dřív, než bys řekl švec.
Stačí jenom znát ty
správné triky.

Kdo by stál o příčné vrásky na krku? V určitém
věku je to ale realita. „Je to důsledek úbytku
elastinových vláken a tvrdnutí kolagenového
vaziva,“ vysvětluje dermatoložka Ľubica Kafková. Kvůli těmto fyziologickým změnám se kůže
na krku hůř přizpůsobuje pohybům hlavy, a tak
trochu smutně visí. Pokud ale budete držet
hlavu zpříma a vystrčíte bradu vpřed, pokožka
se vyrovná, byť třeba ne úplně dokonale.

6
Rozzařte se
„S unavenou pletí si poradí rozjasňující make-up s částicemi,
které odrážejí světlo. Zaznamenáte okamžitý anti-age efekt,
protože obličej bude jemně
zářit,“ slibuje vizážistka ze Slevomatu Jana Raková. Na zbytek
pokožky můžete použít tělové
mléko se stejným efektem.

Vytáhněte se
Nahrbená záda
a povolené břicho
dokážou ženě přidat
pěkných pár let.
Není naštěstí nic
jednoduššího než
postoj srovnat. Jak
to udělat správně?
„Představte si, že
máte uprostřed hlavy
provázek, za který vás
někdo táhne nahoru.
Nebraňte se tomu
pocitu a vytáhněte
se za ním. Ramena
ale nechte dole,“ radí
fyzioterapeut Karel
Kopecký.
onadnes.cz

INZERCE ▼
Korres Wild Rose
Correcting
Treatment: přípravek proti pigmentovým skvrnám
30 ml/ 899 Kč

8

Vymažte skvrny

Zapomeňte na vrásky, roky navíc přidává hlavně
nejednotná pleť, tmavé skvrny, pigmentace, melasma
(získaná hyperpigmentace). Jednotného tónu lze hravě
dosáhnout použitím CC krému. Písmena CC slibují Colour
(někdy se udává Complete) Correction, jinými slovy tak
dokonalé krytí, že zvítězí i nad pupínky, zesvětlí kruhy
pod očima a projasní tmavší místa. Ze všech krémů je tak
nejblíž make-upu, přičemž se pořád můžete spolehnout
na hydrataci, rozjasnění pleti, sjednocení tónu i výhody
podkladové báze. Samozřejmostí je sluneční filtr s ochranou proti UV záření i anti-age složka.
P.S.: Jaterní skvrny, jak se nehezky říká pigmentaci
na pokožce, nemají nic společného s játry, a dokonce ani
s věkem. Vznikají v důsledku slunečního záření. Takže
nejde ani tak o to, kolik vám je, ale jak často se sluníte.
Ke starším lidem je automaticky přiřazujeme proto, že
se většinou objevují na pokožce lidí kolem padesátky.

9 Opusťte slupku

„Neforemné a příliš volné oblečení je sice pohodlné, ale
přidává kila i léta navíc. Oblečení by ale mělo zvýraznit
pozitiva postavy, ne zakrýt to horší. Přestaňte se schovávat a snažte se nejrůznějšími optickými triky prosadit
to hezké na vás, “ radí koučka stylu Dagmar Gabulová
(dagmarstyle.com/cz).

onadnes.cz
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Obnovující maska
s kaviárem, Avon, 299 Kč
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Dekolt je součást
obličeje

Šik účes

Pružné a lesklé

Střih vlasů dokáže hodně vylepšit i pokazit. „Nemusí být nutně špatný, stačí,
že je zastaralý,“ říká kadeřnice Kateřina
Janoušková. „Spousta žen vyžaduje
stále stejný střih třeba i patnáct let.
Zákaznicím se to snažím rozmlouvat
s tím, že moderní vzdušný účes a barva
v jejich přirozeném tónu je výrazně
omladí. Pokud si nechají poradit,
odcházejí nadšené.“

Stejně jako zubu času podléhá pokožka,
stárnou i vlasy. Zpočátku tvoří voda až
třicet procent jejich hmotnosti, později
toto číslo klesá, protože vlasy ztrácejí
schopnost ji zadržet. Snižuje se i obsah
tuků, které tvoří součást buněčných
membrán. Výsledkem je tenký a křehký
vlas bez lesku. Jako první pomoc postačí
lesk na vlasy ve spreji. Zpomalit běh času
dokážou kvalitní masky a šampony.

„Obličej končí tam, kde začíná podprsenka,“ tvrdí dermatoložka Ľubica Kafková.
Dopřejte mu proto jemný peeling, který jej
zbaví odumřelých buněk, takže se rázem
prosvětlí. Peeling také dekolt prokrví, takže
získá narůžovělou barvu.
Malinový
pleťový peeling
Love Nature,
Oriflame,
109 Kč/50 ml

13

Věřte si

Nízké sebevědomí a negativní postoj k vlastnímu tělu
způsobuje, že se choulíme do sebe, hlavu vtahujeme mezi
ramena a to vše korunujeme zachmuřeným výrazem. A přitom
už i vědci potvrdili, že úsměv prodlužuje život. Smích totiž
aktivuje hormony štěstí, které snižují krevní tlak. Zkuste si
vybavit nějakou situaci, která u vás vyvolá úsměv. „Díky
němu získáte šmrnc, v očích se rozzáří jiskra a obličej jakoby
rozkvete,“ říká koučka stylu Dagmar Gabulová.

15–18
Se stylingem
opatrně

Chcete-li mít zdravé a lesklé
vlasy, nepřehánějte to se
stylingovými přípravky.
Vlasy pod jejich nánosem
zbytečně ztěžknou
a nedrží tvar, ale hlavně:
přehnaně vyumělkované
a nalakované účesy z vás
udělají buď matronu
neurčitého věku, nebo
nepovedený klon panenky
Barbie. Pokud vlasy nic
nesvazuje a nebrání jim
v pohybu, vypadáte, že jste
v pohybu celá.
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4 nejčastější chyby v líčení,
které nás dělají starší
těžký make-up nebo příliš mnoho
* Tmavý,
pudru. Pleť pak vypadá, jako by jí chyběla

*
*
*

vláha. Navíc vystoupí i ty nejjemnější vrásky.
Hodně tmavé oční stíny. Způsobí, že oči
v obličeji zapadnou.
Černá a hutná maskara. Řasy vypadají jako
jejich nekvalitní, umělá náhražka.
Karmínová rtěnka, zvlášť máte-li malá ústa.
Opticky je totiž ještě zmenší.

19

Korálová
je dobrá
Korálová rtěnka rozzáří
každý obličej bez ohledu
na to, jaký odstín pleti
máte. Ladí úplně se všemi.
Pokud se bojíte, že budete
nápadná až příliš, rozetřete
rtěnku bříškem prstu. Její
vrstva bude tenčí a méně
nápadná.

Korálový lesk na rty,
Make Up For Ever, 700 Kč,
parfumerie Sephora

20

Zaostřete na zuby
Kvalita a barva zubů hrají důležitou roli v tom,
do jaké věkové kategorie nás lidé zařadí. Zubní
sklovina totiž s přibývajícím věkem pomalu
slábne, takže je čím dál víc vidět žlutá zubovina
pod ní. Cukr tento proces urychluje, protože
kyselejší prostředí, které v ústech vyvolává, sklovinu narušuje. Tady pomůže bělicí pero na zuby,
dlouhodobě pak bělicí zubní pasta. Ovšem
nejen tmavnutí zubů, ale i skvrny jsou to, co nás
dělá zbytečně starší. Největšími záškodníky jsou
v tomto směru káva, červené víno a cola.
Zubní pasta Biorepair
Whitening ochrání
zuby před usazováním
barevných pigmentů.
115 Kč/75 ml

onadnes.cz
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