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Anotace:
V naší absolventské práci se zabýváme vizážistikou. Toto téma jsme si zvolily, protože nás
kosmetika a celkový vzhled a úprava člověka zajímá a chtěly bychom se mu věnovat i v budoucnu.

Historie líčení
Historie tohoto velmi oblíbeného kosmetického pomocníka sahá až do dob starověkého Egypta. Už
tehdy si lidé zvýrazňovali oči i řasy pomocí černé látky zvané Kohl. Význam líčení byl však spíše
náboženský. Egypťané totiž věřili, že je jejich pronikavý pohled ochrání před zlými silami.
V antickém Řecku se do kosmetických výrobků přidávalo mnohem více rostlinných a minerálních
složek než v Egyptě a líčení zde nebylo tolik výrazné. Tradiční řecké postupy při výrobě kosmetiky
se postupně rozšířily do oblasti celého Středomoří.
V průběhu středověku se lidé příliš nelíčili. Velký návrat zažila kosmetika v době prvních křížových
výprav.
Líčení se v Evropě stalo módní záležitostí až v období renesance. Nejdříve bylo výsadou zejména
urozených a až v průběhu 18. století tento trend postupně pronikl také mezi nižší vrstvy.
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Druhy líčení
a) Denní líčení

•

Nahé líčení - mělo by působit přirozeně a svěže

•

Kouřové líčení - nejčastější styl jemného líčení, barvy se volí podle tónů a musí být
přirozené, nejčastějí barvy jsou odstíny hnědé

•

Business make-up - tento druh líčení by měl být především pohodlný a trvanlivý, bez
nutnosti úprav během pracovního dne

b) Večerní líčení
•

je výrazné, mělo by ladit s vaší večerní róbou. Můžete sáhnout i po třpytkách. Starším
ženám se třpytky nedoporučují.
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c) Svatební líčení
•

mělo by být jemné, řadí se zde i romantický make-up, který lze využít i pro jiné účely.
U svatebního líčení by měla být co nejdelší výdrž a použitá kosmetika by měla být
voděodolná.

d) Fotomake-up
•

Toto líčení je vhodné pro modelky a zvláštní příležitosti. U tohoto druhu make-upu je
důležitá odborná korekce obličeje a znalost spektra barev, jelikož blesk může například
červenou rtěnku změnit na oranžovou a modré stíny na zelené.
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Jak se správně nalíčit ve všední den?
1. krok: Hydratace
Výživa a hydratace pleti je velmi důležitá. Pokožka musí být zdravá, abychom mohli použít
make-up. Pokud pokožka není zdravá, nedoporučuji si dávat make-up, může to více
poškodit pleť. Když je zdravá, tak nejprve vyčistíme pleť, osušíme a ihned naneseme
hydratační krém.
POZOR! V zimě nepoužívat hydratační krém, protože obsahuje vodu. Preferujeme krém
pečující a vyživující.
RADA Používat pouze přírodní kosmetiku, která by měla obsahovat UV faktor, aby pleť
nestárla.

2. krok: Báze
Pokud máte krásnou pleť bez vrásek, tak zbytečně nepoužívejte bázi. Jinak báze se roztírá
na obličej ještě před tím, než se bude nanášet make-up.

3. krok: Rozjasňovač
Na tváře a čelo naneseme třpytivý rozjasňovač. RADA Nepřehánět to, aby se pleť příliš
neleskla.

4. krok: Make-up
Musíme si vybrat nejprve správný odstín make-upu, aby nám ladil k pleti (co nejpodobnější)
•

Make-up rozetřeme i na krk (bude to vypadat přirozeněji) a pod oční víčka použijeme tzv.
Concealer, který zakryje tmavé kruhy pod očima.

•

Můžeme použít i pudr (proto aby make-up držel lépe a nemusel se opravovat)

5. krok: Líčení očí
Vyberte podle příležitosti a podle barvy očí.
•

Modré a šedé oči:
Harmonizující barvy jsou šedá, modrá a fialová. Kontrastní barvy jsou hnědá, broskvová a
meruňková.
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•

Zelené oči:
Harmonizující barvy jsou zelená, hnědá, béžová a zlatá. Kontrastní barvy jsou fialová
a broskvová.

•

Hnědé oči:
Harmonizující barvy jsou hnědá, zelená, broskvová a měděná. Kontrastní barva je modrá.

6. krok: Obočí
Obočí je v současnosti trendem. Nejdůležitější je vybrat správnou barvu k vlasům (nejlépe
stejnou).

7. krok: Tvářenka
Tvářenku použijte jen jemně na líčka.

8. krok: Rty
Barvy rtěnky se vybírají podle líčení, ale pokud nenosíte rtěnky, použijte alespoň balzám na
rty.

Co je vlastně vizážistka?
Práce vizážistky je líčení ve všech jeho možných podobách a pro všechny příležitosti. Nejčastěji to
bývají různé večírky, plesy, svatby, focení reklamy atd. Výbava vizážistek bývá velmi rozsáhlá
sbírka všech možných dekorativních produktů, které naplní kufr vhodný pro 14ti denní dovolenou.
Vizážistika je často prací plnou překvapení, protože nejenže jste neustále někde na cestách, ale také
nikdy přesně nevíte, co vás u zákaznice, na přehlídce nebo na focení čeká, protože se nejedná
o stálé zákaznice, které k vám docházejí pravidelně a dobře je znáte. S tím souvisí i celková
koncepce práce, kdy kosmetička pečuje o vaši pleť pravidelně a zaměřuje se na dlouhodobé
zlepšení vašich problémů, kdežto cílem vizážistky je spíše dosáhnout co nejlepšího efektu v danou
chvíli, aby vše vypadalo dokonale. Optimální je provázanost obou oborů, kdy péče předchází líčení,
protože právě v této posloupnosti dosáhnete nejlepších výsledků.
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Před

Po

Suché účesy, kombinace líčení s oblečením
Druhá, neméně výrazná část této práce spočívá v hairstylingu. Bohužel není žádné české slovo,
které by tuto část kadeřnické práce adekvátně vystihovalo. Jedná se o mokré i suché tvarování vlasů
jako fénování, natáčení, žehlení, tupírování a nejrůznější výčesy. Hairstyling naopak nezahrnuje
stříhání ani barvení. Většina vizážistek ovládá jak make-up, tak hairstyling, protože jde o ideální
spojení v jedné osobě jak pro plesy, večírky, svatby ale i jakékoliv komerční zakázky.
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Třetím pilířem této práce je oděvní styling, který naprosto ideálně doplňuje předchozí dvě zmíněné,
ačkoliv toto spojení už není tak časté jako u make-upu a hairstylingu.Pod pojmem styling rozumíme
zajišťování oblečení, obuvi i dalších doplňků pro soukromé i komerční zakázky. Styling
samozřejmě zahrnuje i poradenství či společné nákupy tak, jako to můžete vidět například
v různých pořadech o proměnách.

Zdroje:
https://www.zenysro.cz/blogy/zenske-kruhy-a-spiritualita/rasenka-kosmeticky-trhak-pro-krasne-oci
https://www.probeauty.cz/
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