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Šperk,
který by neměl chybět žádné ženě

Doplňky jsou finální tečkou celého svatebního stylingu a důležitou součástí vzhledu 
každé nevěsty. V případě, že nejste fanynkou velkého množství doplňků, nenuťte 

se do nich. Vždy však sáhněte alespoň po jediné věci – náušnících. Pomáhají obličej 
symetricky tvarovat a svým odleskem mu dodávají jiskru. Stejně jako u svatebních šatů, 

i u šperků platí, že potřebujeme vybírat opatrně a řídit se tvarem našeho obličeje.
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TRENDY

OVÁLNÝ OBLIČEJ
Tento typ obličeje je považován 
za  ten nejdokonalejší. Má tvar 
vajíčka a není moc široký, moc úzký, 
moc kulatý, ani moc hranatý. Stejně 
jako přesýpací hodiny u postavy 
je  nejvíce harmonický, symetrický 
a proporcionální. Dámy s oválným 
obličejem, nemusíte se tedy vůbec 
omezovat a noste náušnice kulaté, 
visací nebo hranaté, vyhovující 
vašemu osobnímu stylu.

TIP NA ZÁVĚR
Krásné šaty, šik boty, originální klenoty, stylová vizáž, k tomu dokonalý účes a bezchybné líčení. Okořeňte svůj vzhled ještě 
jedním detailem – úsměvem. Je tou nejkrásnější křivkou na ženském těle a pravdou je, že bez něj nikdy nebudeme zcela 
oblečené. Nic nás nestojí, přičemž dokáže dělat skutečné zázraky. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme díky němu ještě 
atraktivnější, v očích se nám rozzáří jiskra a náš obličej rázem rozkvete. Sázejte na jistotu – úsměv sluší každé ženě. A navíc 
nikdy nevyjde z módy.

KULATÝ OBLIČEJ
Pokud máte kulatý obličej s plnými 
tvářemi, využijte šperky k tomu, 
aby jej opticky zúžily a vytvořily iluzi 
oválného tvaru. Jelikož potřebuje 
dodat svislé linie stejně jako hrany, 
ideální jsou pro vás dlouhé, visací, 
oválné a hranaté designy, které jsou 
delší než širší. Vyhněte se kulatým, 
kruhovým a mohutným typům, které 
budou akcentovat šířku a kulatost 
obličeje.

HRANATÝ OBLIČEJ
Klíčem k zjemnění rysů hranatého 
obličeje jsou náušnice a náhrdelníky 
se zaoblenými okraji. Oválné, kulaté 
styly i designy ve tvaru kapky 
odvedou pozornost od ostře řezané 
čelisti a brady a zároveň změkčí jejich 
hranatost. Perlové šperky v  různých 
provedeních jsou pro vás jednou z 
nejvhodnějších investic. Určitě se 
nenechte zlákat typy s  hranatými 
a ostrými hranami, které vám 
k  vyváženému obličeji zcela jistě 
nedopomůžou.

OBLIČEJ VE 
TVARU SRDCE

Zaměřte se na styly náušnic 
v  motivech hrušky, kapky nebo 
trojúhelníku, které jsou ve vrchní 
části úzké a postupně se rozšiřují. 
Pomůžou obličeji přidat šířku 
v  oblasti brady a vybalancovat jej 
do symetrického oválného tvaru. 
Vyhněte se srdíčkovým tvarům 
kopírujícím tvar vašeho obličeje, 
tj. nahoře široké a dole úzké, které 
horní část obličeje rozšíří a zdůrazní 
špičatost brady.
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