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Lekcie 
krásy

AJ VY STE SI SKÚŠALI STRIHAŤ 
OBOČIE? MIHALNICE? ČI ODFARBOVAŤ 
VLASY DOMA V KÚPEĽNI PEROXIDOM? 

OPAĽOVALI STE SA AŽ DO ÚPLNÉHO 
SPÁLENIA, LÍČILI SI OČNÉ LINKY 

POMALY AŽ PO UŠI... VITAJTE V NAŠOM 
ŽENSKOM SVETE. VŠETKY SI PAMÄTÁME 
NA SVOJE PREŠĽAPY, NO ZOBRALI SME 
SI Z NICH POUČENIE. AKÉ? ČÍTAJTE :)



PÝTALI SME SA ZNÁMYCH SLOVENIEK: 
1. Čo bola najväčšia hlúposť, ktorej ste sa 

v starostlivosti o váš zovňajšok dopustili? 2. Čomu sa, naopak, tešíte, že robíte  
pre svoju krásu? 

Silvia Šarköziová, hudobníčka

1. Najväčšej hlúposti 
som sa dopustila asi 

pred dvomi rokmi, keď som 
sa rozhodla pre stiahnutie 
čiernej farby z vlasov. Chcela 
som sa vrátiť k svojej tmavo-
hnedej. Zničila som si vlasy 
a trvalo mi dva roky, kým sa 
zregenerovali. 

2. Vždy sa dôkladne odlíčim. Aj keď prídem 
domov neskoro v noci, nikdy nepodcením 

dôkladné odlíčenie a kvalitný hydratačný nočný aj 
denný krém.
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Simona Simanová, 
moderátorka

1. Keď som bola malá, 
rodičia ma stále dávali 

strihať nakrátko. Bolo to 
z praktických dôvodov – tré-
novala som plávanie a každý deň som bola v bazéne – 
krátke vlasy mi rýchlejšie vyschli. Raz som sa rozhodla, 
že sa dám ostrihať na „hríbik“, lebo sa to tak nosilo. 
Nikdy na to nezabudnem, vyzerala som ako Majka 
z Gurunu :) 

2. Popri mojom synovi sa o seba nestíham špe-
ciálne starať. Som rada, ak sa večer poriadne 

odlíčim a nakrémujem. Mojej pleti dáva zabrať nedo-
statok spánku, keďže mám malé dieťa a dva roky som 
poriadne nespala. U mňa je to tak, že ak športujem, 
môžem si ísť zabehať alebo na freediving, odrazí sa to 
aj na pleti. Vyzerám podľa toho, ako sa cítim. To je môj 
recept :) 

Vera Wisterová, moderátorka
1. Toho je celý zoznam :) Sama som si melírovala vlasy – cez 

kúpaciu čiapku, do ktorej som si uro-
bila dierky, a farbila som len pero-
xidom. Raz som si farbila aj obočie, 
tiež podobným spôsobom ako melír, a odfarbila som 

si ho úplne nabielo. Mihalnice som si zas ostrihala 

v domnienke, že mi potom narastú dlhšie. Neskôr som 

si ich dala nadpojiť, a tak ma to znervózňovalo, že som 

si ich ostrihala aj s vlastnými. Vlasy som si inak sama 

strihala celé detstvo, teraz to nechávam na profesioná-

lov, zato strihám svojich synov.2. Aj keď niekedy padám od únavy, každý  
večer sa pred spaním odlíčim  

a nakrémujem hydratačným krémom.



Barbara „Babsy“ Jagušák,  
PR manažérka 

1. Pamätám sa, že som chcela byť 
veľmi skoro dospelá a tomu som 

prispôsobovala aj môj mejkap a úpravu 
vlasov. Začala som sa pravidelne líčiť, 
keď som mala asi 15 rokov, takže v prvom 
ročníku na gymnáziu. Zastávala som 
názor, že čím väčší nános očných tie-
ňov, líčok a púdru budem na tvári mať, 
tým lepšie. Linky na očiach som ťahala 
až za obočie, niečo na štýl Kleopatry. 

Takto vymaľovaná s natupírovanými vlasmi, nalakovanými 
tak, že by ich nerozstrapatil ani hurikán, som chodievala 
s kamarátkami na kávu do mesta. Keď som minule našla 
staré fotky, schuti som sa zasmiala. Boli to kúzelné časy, 
ale som rada, že to už prehrmelo. Teraz sa skôr starám 
o to, aby som mala peknú vypnutú a oddýchnutú pokožku, 
ktorú nezaťažujem ťažkým make-upom. 

2. Určite nepoviem nič nové, ale kráse najviac 
pomáha kvalitný spánok, dobré jedlo a pokoj 

na duši. Keď sa snúbi táto kombinácia, človek je krásny 
zvonka aj zvnútra, pretože dobrá energia, ktorá z nás vyža-
ruje, nám dodáva na šarme a atraktivite. No ak by som 
mala byť konkrétna, tak je to v mojom prípade bahenná 
maska z mŕtveho mora Planet spa od AVONU. Každý deň si 
navyše okrem ranného smoothie z čerstvého ovocia dopl-
ním vitamíny aj v podobe prírodných sirupov a tabletiek. 
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Klaudia Kováčová, modelka

1. Mojou najväčšou hlú-
posťou bolo, že som 

začala fajčiť, keď som bola 
tínedžerka. Môj otec vždy 
vravieval: „Nefajči, škodí to 
pleti.“ Vtedy som si myslela, 
aké je to cool, zapáliť si ciga-
retu a nechápala, o čom on 
stále hovorí. Žiaľ, s prichá-
dzajúcimi rokmi som to zistila. A som hrdá, že som 
sa toho zlozvyku zbavila. Už rok nefajčím a moja pleť 
znova žiari. Cítim sa zdravšie, vitálnejšie a mladšie aj 
o 10 rokov. Mladšie modelky sú prekvapené, keď im 
poviem, koľko mám rokov. Čiže moja rada: počúvať 
rady rodičov :)

2. Som taký DIY typ. Na vlasy používam semená 
senovky gréckej a kokosový olej. Olej treba 

zohriať a vložiť doň semená. Počkáme, kým začnú 
pučať a odstavíme. Na pleť zas môj malý zázrak – 
domáci mix zložený z organických olejov (aloe vera, 
vitamín E, šípkový olej, mandľový olej, arganový olej, 
kamilkový olej a 24-karátové zlaté vločky). Okrem 
toho používam kozmetiku, ktorá mojej pleti vyhovuje. 
A hlavne, prvé, čo robím po práci: odlíčim sa, umyjem 
si pleť a nikdy, naozaj nikdy nechodím spať s mejka-
pom. Dvakrát do mesiaca si doprajem masáž celého 
tela, keďže mu vďaka práci dávam dosť zabrať, a raz 
do mesiaca hĺbkové čistenie pleti, po ktorej nasle-
duje masáž a zábal. Moja najdôležitejšia rada však je: 
Nájdite si čas pre seba, aspoň hodinu denne. Nikam 
sa neponáhľajte. Cvičte, hýbte sa, meditujte, čítajte, 
chodievajte na prechádzky do prírody, odložte aspoň 
na chvíľu telefón, smejte sa, venujte sa blízkym, jedzte 
veľa ovocia a zeleniny, pite citrónovú vodu a zelený 
čaj. Pretože všetko sa odzrkadľuje zvnútra.    

Najdôležitejšie je 

odlíčenie, a potom 

zdravá strava 

a žiadny stres.



Ľubica Krajňáková, 
vizážistka

Čo bola najväčšia hlúposť, ktorej ste sa 
v starostlivosti o svoj zovňajšok/v líčení 
dopustili?

Kedysi to bolo líčenie á la operná diva :) Na Floride 
som si zasa spálila tvár, až mi zostala samý pľuzgier 
a nemohla som sa ani usmiať. Bola som naozaj vystra-
šená, výskyt rakoviny kože je v Amerike veľmi častý. 
A trhanie obočia do rôznych tvarov ma tiež neobišlo :)

 
Aké chyby v líčení my ženy najčastejšie robíme?

Nesprávne zvolená farba a kvalita mejkapu, príliš 
výrazné líčenie, oči v štýle „len čierna linka pod okom“.

 
Čo by nemalo chýbať v našej kozmetickej taštičke?

Rúž, korektor, lícenka.
 

Aké postupy starostlivosti o pleť by sme si mali osvojiť 
a prečo? 

Najskôr odličujeme oči, aby nám nezostali čiastočky 
špirály v oku ani v očnom okolí. Nasleduje odlíčenie 
pleti, maska a tonizácia, sérum, krém. 

Odličovanie očí podľa toho, či vám vyhovuje viac 
dvojfázový odličovač, micelárna voda alebo krémový 
odličovač očí. Pri krémovom odličovaní namočte tampón 
a vyžmýkajte ho, aby ste oko nedreli suchým tampónom. 
Produktov je veľa, treba sa riadiť vlastnými potrebami 
a niekedy aj pocitom, čo nám na pleť sedí.
Čistenie podľa typu pleti, odličovať a tonizovať. Ak máte 
citlivú pleť a rady sa odličujete pri sprchovaní, použite 
mydlo na odličovanie, ktorým sa ľahko odlíčite pod 
sprchou. Čistiacu vodu si vyberte podľa typu pleti (na 
jemnú a citlivú pleť, na mastnú a zmiešanú pleť, na suchú 
pleť a normálnu pleť) a želaného účinku (exfoliačná, 
zmatňujúca, rozjasňujúca, vyživujúca...). Ak sa potrebujete 
odlíčiť rýchlo, môžete použiť aj čistiace obrúsky, najmä 
na cestovanie sú veľmi vhodné. Neodporúčam ich však 
používať každý deň, sú agresívnejšie ako odličovače.
Masky podľa účinku: rozjasňujúca, hydratačná, 
vypínajúca, upokojujúca, vyrovnávajúca tón pleti.
Tonizácia pleti pomáha vytvoriť správne PH pleti a upokojí 
pleť. Opäť si tonikum vyberáme podľa typu a potreby pleti, 
t. j. zmatňujúce tonikum, rozjasňujúce, upokojujúce...
Sérum podľa potreby: vypínajúce, rozjasňujúce, 
zjednocujúce farbu pleti, s SPF ochranným faktorom, 
osviežujúce...
Krém podľa typu pleti a želaného výsledku.

Rúž Rouge 
Vertige, Yves 
Rocher, 9,90 €

Neviditeľný 
jemný sprej 
na tvár s SPF 
50 Idéal 
Soleil, Vichy, 
14 €

Maska na tvár a krk  
Black Tea Miracle Face and 
Neck Mask, Energizing & 
Perfecting, Teaology, info 
o cene v sieti FAnn parfumérií

Upokojujúca 
micelárna voda, 
NIVEA, 7,79 €

Denný krém 
Elasticity+Filler, 
Eucerin, 26,55 €
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vizážistka
NAŠI NAJ KAMARÁTI, 
KTORÍ NESMÚ 
V KÚPEĽNI CHÝBAŤ:



Luxusná 
obnovovacia 
maska na vlasy 
s výťažkom 
z čierneho 
kaviáru, AVON, 
10 €

Hydraphase Intense 
sérum, La Roche-
Posay, cca 21 €

Intenzívne 
vyživujúce 
telové mlieko, 
Mixa, 7,19 €

Rozjasňovač a korektor 
v 1 Illuminator & Corrector 
Stick, Douglas, info o cene 
v Douglas Aupark alebo 
Eurovea, Bratislava

Lícenka Multi 
Matt, Catrice, 
info o cene 
v drogériách
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Katarína Moricová, 
diplomovaná koloristka, 
školiteľka kaderníčok 

Aké najčastejšie chyby my ženy robíme 
v starostlivosti o našu hrivu?

Často používame nevhodné šampóny 
a kondicionéry na náš typ vlasov. Mnohé 
ženy dokonca nepoužívajú kondicionéry 
s odôvodnením, že im zaťažujú vlasy a tie sa 
rýchlo mastia. Tento problém však nastáva 
práve vtedy, keď používame nevhodný kon-

dicionér. Alebo ho zle nanášame. Kondicionér ani masku 
nikdy nenanášame od korienkov, ale len na stredné dĺžky 
a konce. Okrem toho mnohé chodia spávať s mokrými 
vlasmi. Nielenže si koledujú o nepríjemné ochorenia kože, 
od vyrážok až po plesne, ale mokré vlasy sú tiež náchylnej-
šie na lámanie a na druhý deň sa zle upravujú.  

 
Ako sa starať o vlasy, aby boli krásne, lesklé, zdravé, 
ideálne až do osemdesiatky? 

Kvalita vlasov, ich množstvo i šedivosť sú ovplyvnené 
aj génmi. Čo však môžeme urobiť, je pravidelne vlasy 
podstrihovať, ak sa dá, nechať farbenie na odborníkov, 
používať vhodné šampóny, kondicionéry, nespávať s mok-
rými vlasmi, nepresúšať a nepáliť si vlasy žehlením, príliš 
častým kulmovaním a nemeniť často ani farbu vlasov. Je to 
pre ne veľká záťaž. Aj tu platí, že menej je niekedy viac.

 
Mnohé mladé dievčatá si už v dvanástich chcú farbiť 
vlasy. Odkedy odporúčate farbenie vy? 

V dnešnej dobe ťažko odporúčať konkrétny vek. Ide-
álne by to bolo až vtedy, keď samy prevezmú za svoj život 
zodpovednosť a budú si schopné na tieto extra doplnky 
krásy zarobiť. Je to však individuálne. No určite odporú-
čam ísť k odborníkovi, aby si nedokaličili vlasy. Skôr by 
som odporučila zosvetlenie melírovacími technikami, či 
už tón v tóne, alebo výraznejšie.

 
Čo bola najväčšia hlúposť, ktorej ste sa v starostlivosti 
o svoje vlasy dopustili?

Presne toho, čo radím teraz nerobiť. Keď si na to spo-
meniem, tak si uvedomím, že som mala šťastie, že nemám 
žiadne trvalé následky. Ako 17-ročná som si totiž sama 
doma štyrikrát za sebou odfarbovala vlasy z čiernej na 
blond. Samozrejme, skončila som fľakatá, žltooranžová, 
a vlasy boli vysušené, spálené. Mamička mi rázne vysvet-
lila, že takéto riskantné a hlúpe nápady bez jej vedomia 
finančne podporovať nebude, tak som si musela zarobiť na 
kaderníčku, ktorá mi to opravila, sama. 

čo na to

kaderníčka



Vanda Przewlocka z ambulancie estetickej 
medicíny Inštitútu zdravia a krásy FRAIS

Aké sú naše najčastejšie chyby, ktoré 
robíme v starostlivosti o našu pleť/vlasy/
telo?

Ženy sa pri nákupe kozmetiky neriadia 
podľa aktuálneho stavu ich pleti či vlasov. 
Kupujú produkty podľa reklám. Nie vždy 
je však každý produkt vhodný pre úplne 
všetkých. Mnohokrát starostlivosť vyžaduje 
dlhšiu a zodpovednejšiu prípravu vrstvenia 
produktov. Veľmi dobré je, keď sa na výbere 

produktov zúčastňuje niekto, kto tú pleť pozná, kto vie zaru-
čene poradiť, čo je vhodné a čo nie. To, čo pomôže kamarátke, 
nemusí vždy pomôcť aj nám.

 
Akými radami by sme sa mali riadiť?

– Vždy na tvári vyskúšať najskôr tester. V lekárni si môžete 
vypýtať malé vzorky na otestovanie a až potom si krém kúpiť. 

– Nešetriť na kozmetike a nespoliehať sa na to, že čo pomôže 
inému, môže aj mne.

– Starostlivo vyberať podľa veku, typu pleti. Jeden krém celý 
život nie je správna voľba. Veľakrát sa pleť krému nasaturuje 
a potom by sme mali zmeniť starostlivosť. A mení sa tiež dôsled-
kom menopauzy, keď naozaj potrebujeme iné krémy ako v 25 
rokoch.

 
Čo by nemalo chýbať u každej ženy doma v kúpeľni?

Kvalitné odličovacie prípravky. Odličovanie je úplný zák-
lad, alfa a omega starostlivosti o pleť. Nie je nič horšie, ako 
ísť s nánosmi líčidiel spať. Pleť si musí oddýchnuť a musí byť 
dôkladne vyčistená. Potom nesmie u každej z nás chýbať denný 
krém s ochranným faktorom, s hydratačným efektom, a samo-
zrejme, aj nočný krém. Počas spánku pleť vstrebáva látky inak 
a oveľa účinnejšie. 

 
Niektoré ženy využívajú aj možnosti, akými sú botox, kyselina 
hyalurónová a iné. Ako však ustriehnuť tú správnu mieru, aby 
sme to neprehnali?

Správnu mieru má v prvom rade ustriehnuť lekár, ktorý tie 
látky podáva. Botox, kyselina hyalurónová a rôzne iné metódy 
sú štandardnou súčasťou starostlivosti o starnúcu pleť. Nepo-
važujeme to za žiadnu úchylku ani patológiu. V 21. storočí je to 
nadstavba bežnej kozmetickej starostlivosti.

 
Čo bola najväčšia hlúposť, ktorej ste sa v starostlivosti o váš 
zovňajšok dopustili?

Nekontrolovaného opaľovania v ranej mladosti. Pigmentácie 
a névy mi doteraz pripomínajú každé spálenie.
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lekárka
Dagmar Gabulová, prvá 
certifikovaná koučka štýlu pre SR 
a ČR, autorka knihy Štýl – Cesta 
ku kráse, sebavedomiu a charizme

Čo bola najväčšia hlúposť, 
ktorej ste sa v starostlivosti 
o váš zovňajšok dopustili?

Ako dievča s ambíciou 
preraziť vo svete módy som 
svoju postavu riešila od útleho 
detstva. Ako doplnok k športu 
a diétam som si na strednej 
škole navyše začala kupovať 
o číslo menšie nohavice, aby som mala ešte väčšiu 
motiváciu do nich schudnúť. A dokonca som ich aj 
nosila, a to napriek tomu, že som v nich nemohla 
poriadne sedieť. Dnes už viem, že ísť proti sebe 
a svojej prirodzenosti nie je tá správna cesta. Nee-
xistuje iba jedna postava ani jedna veľkosť, do kto-
rej sa všetky musíme zmestiť. Každé telo má svoje 
prednosti i kritické partie. A my sa potrebujeme 
naučiť, ako tie vlastné správne obliekať, aby sme 
vyzerali a cítili sa čo najlepšie.

Každé telo má 

svoje prednosti 

i kritické p
artie.
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koučka
Čomu sa, naopak, tešíte, že robíte pre svoju krásu?? 

Športu a pohybu som verná dodnes. Som rada, že 
som okrem posilňovania a behu objavila aj kúzlo jogy, 
ktorej sa intenzívne venujem posledné dva roky. Som 
presvedčená, že vyzerať dobre nie je znakom samo-
ľúbosti, ale prejavom sebaúcty. Robte si preto radosť, 
nechajte sa rozmaznávať a urobte z toho pravidlo. 
Každý týždeň si doprajte niečo len pre seba. Vyčleňte 
si čas zo svojho rozvrhu a vychutnajte si to, čo najviac 
milujete, čo vás nabíja a robí šťastnou. Budete mať 
viac na rozdávanie, keď vaše vlastné baterky budú 
plné.

Čo by mala mať každá žena vo svojom šatníku?
Jednu z najcennejších rád, ktorú vám môžem dať, 

je myslieť pri obliekaní na zvýraznenie pásu. Ak ho 
nemáte alebo ho máte málo výrazný, skvelú službu 
vám urobia opasky. Noste ich vo vyššom páse, rovnako 
ako oblečenie zdobené v strednej časti tela či strihy 
zúžené v oblasti pásu. Pamätajte, že cieľom pri všet-
kých typoch postáv je vykúzliť siluetu á la presýpacie 
hodiny. Tá je právom považovaná za dokonalú postavu 
práve z dôvodu, že je zo všetkých typov najviac žen-
ská, symetrická a proporcionálna. Preto sa nebojte 
nosiť opasky a oblečenie obopínajúce telo. Dopomôžu 
vám k stáročia obdivovaným ženským krivkám.

Čo stále robia Slovenky a Češky v móde zle a mali 
by to zmeniť?

Súhlasím so slovami Mary Quant, britskej ikony 
módy: „Štýlová žena oblieka oblečenie. Oblečenie 
neoblieka ju.“ Mať štýl však neznamená obliekať sa 
draho ani luxusne. Štýl nie je o značkách, módnych 
návrhároch ani visačkách na oblečení – je o tom, čo 
vychádza z vás. Mal by byť odrazom vašej osobnosti, 
charizmy a životného štýlu. Dajte preto vlastný podpis 
na veci, ktoré nosíte, a nesnažte sa byť iba nasledova-
teľom módnych trendov alebo klonom niekoho iného. 
Oblečenie totiž o svojom nositeľovi prezrádza oveľa 
viac, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať – malo by 
odrážať, aká v skutočnosti ste, aj to, čo chcete svetu 
okolo seba povedať. Nevyhnutným kľúčom je preto 
udržanie si zdravej rovnováhy medzi tým, čo sa práve 
nosí, a vlastnou osobnosťou. Nezameriavajte sa iba na 
módne trendy, ale hľadajte spôsoby, ako podčiarknuť 
vlastný imidž, v ktorom sa budete cítiť výnimočne, 
žensky a sama sebou.



So zdravým sebavedomím a krásou 
súvisí aj potenie. Ani jedna z nás 
nechce svojmu okoliu „smrdieť“, no 
vraj nie je dobré pot „zastavovať“ – 
čo to môže spôsobiť?

Potenie je prirodzený proces tela 
a má svoje opodstatnenie. Zastavo-
vanie potenia používaním antiper-
spirantov (potné žľazy sa stiahnu) či 

aplikáciou botulotoxínu je vhodné iba ako krátkodobá 
výpomoc. Z dlhodobého hľadiska má zastavovanie pote-
nia priamy vplyv na prirodzenú reguláciu telesnej teploty 
a narúša mechanizmus ochrany pred prehriatím. Pri zvý-
šenej teplote až horúčke je potenie sprievodným javom 
zdravej mobilizácie imunitného systému. 

Súčasťou antiperspirantov bývajú aj zlúčeniny hliníka, 
ktoré pri častom používaní môžu poškodiť potné žľazy 
a priľahlé lymfatické uzliny.

 
Ako si teda vybrať ten správny produkt, aby sme 
svojmu okoliu voňali?

Výlučok potných a mazových žliaz je bez zápachu, 
zápach vzniká rozkladom zložiek potu baktériami nachá-
dzajúcimi sa na pokožke, významný podiel majú obsiah-
nuté mastné kyseliny a metabolity. Antiperspiranty 
obmedzujú tvorbu potu alebo jeho vylučovanie, čím 

obmedzujú „potravu“ pre baktérie. Dezodoranty nezasta-
vujú potenie, pôsobia viacerými spôsobmi – tlmia rast 
baktérií alebo ich usmrcujú, tlmia účinok enzýmov bak-
térií, viažu nežiaduce zložky zápachu alebo prekrývajú 
nežiaduci pach potu. Vhodné je siahnuť po dezodoran-
toch, hoci mnohé sa musia podľa potreby naniesť počas 
dňa aj opakovane. Obsahujú dezinfekčné látky a alkohol, 
ktorý rýchlo vyprchá. Aromatické zložky v nich nie sú 
dlhodobo viazané. Vyhýbajte sa výrazným syntetickým 
arómam (pôsobia pri stálej inhalácii ako neurotoxické 
jedy) a siahnite po prírodných prípravkoch – dezodoran-
toch, roll-onoch, parfumoch či minerálnom kryštáli.

 
Ak sa potím veľa a nestačí mi dezodorant, čo mám 
robiť? 

Nosiť vzdušné bavlnené oblečenie, koženú obuv 
a ponožky z prírodných materiálov, opakovane sa umývať 
na disponovaných miestach, holiť sa v podpazuší (zabra-
ňuje to vytváraniu podmienok na vznik baktérií). V pit-
nom režime uprednostniť tekutiny izbovej teploty, počas 
letných horúčav piť teplý čaj, pravidelne piť šalviový 
alebo yzopový čaj či užívať šalviové tabletky. Obmedziť 
alkohol, korenisté jedlá, cigarety a kofeín, pri nadváhe 
schudnúť. Osvojiť si organizačné úpravy – napríklad 
nechaním si časovej rezervy pred plánovaným termínom 
znížiť potenie zo stresu a pod.

Jana Boleková, farmaceut, 
bioporadna.sk
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