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Úsměv je nejlepší make-up,
který dívka může nosit.

-MARILYN MONROE



Sprcha je základ 
Vůně
Nadměrné pocení a zdravotní problémy nejsou
a nemohou být omluvou
Deodorant a antiperspirant = nutná součást
práce
Pokožka
Holení a depilace
Vlasy
Nehty
Pleť

Hygiena



VLASY = KORUNA
KRÁSY
UPRAVENÉ VLASY JSOU NUTNÉ

Neumyté a mastné vlasy působí
zanedbaným dojmem.

SPRÁVNÉ PŘÍPRAVKY A POSTUPY

K úpravě vlasů používej vždy vhodné
přípravky, dle tvého typu vlasů. V případě
úpravy vlasů teplem, používej termoochrané
spreje a přípravky.

l



NECH SI PORADIT

Odborníci rozumí vlasům více než my
samotní, je vhodné si nechat doporučit
přípravky od své kadeřnice. 

PRAVIDELNÁ ÚPRAVA

O vlasy je nutné se starat pravidelně, nechat
si zastřihávat konečky, používat vhodnou
kosmetiku a masky na vlasy, ideálně bez
silikonů a parabenů. 



VOLBA ODBORNÍKA
V případě gelových nehtů, VŽDY volte
odborníka, který dodržuje hygienické
standardy a postupy. V opačném případě
hrozí přenos kožních onemocnění a mykóz. 

NEHTY 
Důležité je dbát o nehty, pravidelně lakovat,
používat báze pod lak na nehty a vrchní
vrstvu. 



HYDRATACE

Důležitá je pravidelná hydratace pokožky,
které zajistíme pomocí krémů či olejů. 

BARVA

Zdravá barva dodá příjemný nádech naší
pokožce.

ZDRAVÍ

Vše musí být v souladu s našim zdravím a
ochranou pokožky.

POKOŽKA



PÉČE

Péče by měla být rutinní záležitostí, změny
neproběhnou po první aplikaci produktů, ale
časem.

ODLIČOVÁNÍ

Správné odličování chrání pleť. 

OBOČÍ

 Vytrhané obočí, případně nabarvené
svépomocí, případně kosmetičkou. 

PLEŤ



"Nejkrásnější křivkou ženy je
její úsměv." - Bob Marley

PRAVIDELNÉ

NÁVŠTĚVY

ZUBAŘE
Prevence je základ
zdravého chrupu

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ 
Předcházíme zubnímu
kameni, paradontóze,

zubním kazům a zánětům. 

SVĚŽÍ DECH
Konverzace je příjemnější

pro nás i naše okolí. 



VHODNÉ PŘÍPRAVKY
K práci tanečnice je vhodné využívat i
přípravky, které pomáhají práci dělat
příjemnější - vložky Deichmann, spreje proti
zápachu bot. 

NOHY
Na nich to celé stojí. Dopřejte jim vhodnou
péči a svěřte se do rukou odborníkům,
případně si vyhraňte na sebe čas.



POČET KOSTÝMŮ
Pro začátek je vhodné mít

alespoň 4 kostýmy / šaty. V
některých klubech stačí

jeden na noc, jinde vyžadují
střídání. 

PÉČE O OBLEČENÍ
Oblečení pereme po
každém dni v práci. 

TANEČNÍ OUTFITT

OBUV
O obuv se náležitě staráme. 



ZDRAVÍ 
PSYCHICKÉ, ALE I FYZICKÉ

Strava je základem, odvíjí se od ní
spousta věcí. Důležité je dodržovat
základní body stravování.
Pokud se cítitě slabě, zůstaňte doma,
prospějete tomu sobě i okolí.
Ve zdravém těle, zdravý duch. 
Psychika je velice důležitá.



CVIČENÍ
VYPLAVENÍ ENDORFÍNŮ
Návštěva fitness či provozování jiné
sportovní aktivity má za následek
mnohem více než hezkou,
vypracovanou postavu. Pohyb
vyplavuje tzv. hormony štěstí
(endorfiny), po kterých se cítíme lépe. 



„Krása
nevzniká před zrcadlem, ale

vzniká již v naší hlavě.“



SPÁNEK
Kvalitní spánek je velice

důležitý. 

RELAX
Je důležité si najít správnou

formu relaxace. 

RELAXACE

ODPOČINEK
Nedostatek odpočinku se
odráží na našem výkonu v

práci. 



DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT, JAK NA
TO
Správný make-up dokáže divy, proto Vám
poradíme pár tipů a triků.

MAKEUP PODTRHNE A
ZVÝRAZNÍ KRÁSU
Správný make-up vyzdvihne naše přednosti
a naopak dokáže zamaskovat to, co se nám
na nás nelíbí. 



ZÁKLAD

Hydratovaná pleť, naneseme primer. 

OČI

Vhodné je začít u očí a předejít
opadání pudrů pod oči.

ODSTÍN MAKEUPU 

Správně vybraný odstín make-upu je
klíčem k úspěchu a perfektnímu looku. 

Make-up  



PODTÓNY PLETI
3 typy: teplý, studený a neutrální
Ukazují, jaký nádech má naše pleť 
Existuje několik možností, jak zjistit,
který podtón pleti mám. 
Některé jsou subjektivní jiné posoudí
objektivně, který podtón máme. 



Který podtón pleti je můj?

NEUTRÁLNÍ 

Sluší ti stejně zlaté
i stříbrné šperky

Na sluníčko vypadá
tvá pleť lehce do

zelena
Tvé žilky jsou
zeleno-modré

TEPLÝ 

Sluší ti více zlaté
šperky

Na sluníčku tvá
pleť vypadá lehce

do žluta
Tvé žilky jsou lehce

zelené či olivové

STUDENÝ

Sluší ti více
stříbrné šperky

Na sluníčku vypadá
tvá pleť lehce do

modra
Tvé žilky mají

modrou či fialovou
barvu



KOREKTOR
Může být hutný či tekutý, slouží primárně k
zakrytí kruhů pod očima a nedokonalostí.
Lze používat i barevné korektory. 

MAKE-UP
Odstín make-upu vždy zkoušej na krku a
obličeji. 
Vybírej dle podtónu a odstínu pleti. 
Make-up vybírej dle svého typu pleti -
mastná pleť = hutný make-up, suchá =
tekutější



PUDROVÉ PRODUKTY
PUDR
Slouží k fixování make-upu, sypký nebo
kompaktní

BRONZER
Slouží ke konturování a dodání opáleného
vzhledu

ROZJASŇOVAČ
Projasňuje nejvyšší body obličeje. 



DOKONČENÍ OČÍ
Použijeme linky - gelové, tekuté či ve fixu.
Následně použijeme řasenku a je možné
přidat umělé řasy. Používáme kvalitní
lepidla na řasy a aplikátor na řasy či pinzetu. 

OBOČÍ
Obočí rozčešeme a použijeme vybraný
produkt - pudr, tužku na obočí, fix na obočí
či pomádu na obočí. 



RTY 
Použijeme konturku na rty, lehce
přesáhneme linii rtů, následně tekutou
rtěnku - dlouhotrvající a lesk na rty. 

KONTUROVÁNÍ
Můžeme konturovat krémovými či suchými
produkty. 

OPATRNOST JE NA MÍSTĚ
U konturování obličeje či rtů buďte opatrní,
méně je více, může působit klaunským
dojmem. 



„ZAMĚŘUJEME
SVOU POZORNOST NA SVÉ NEDOSTATKY, AŤ UŽ SE

JEDNÁ O TĚLESNÉ, TAK I JINÉ, MĚLY
BYCHOM SE ZAMĚŘIT NAPŘÍKLAD NA TO, JAK O SVÉ

TĚLO PEČUJEME, JAKOU KOSMETIKU
POUŽÍVÁME, JAKÝMI POTRAVINAMI SE STRAVUJEME,

ATD.“



VEGAN A
CRUELTY
FREE
ZNAČKY
- KOSMETIKA BEZ
VÝČITEK 

ANY Cosmetics
Anastasia Beverly Hills 
Urban Decay
Jordana
Too Faced
Jeffree Star Cosmetics
Kylie Cosmetics
Manufaktura



The Balm
Becca
Catrice
Huda Beauty
Kora
Essence 
Lush
a další...



Děkuji za pozornost. 
Martina's Agency


