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Nevím, jak to máte vy, ale když se pěkně 
nalíčím, hned mi přijde den nějak hezčí.  
A protože jsem milovnicí výrazných rtěnek, 
hrají u mě prim i v zimě. Výrazná rtěnka 
oživí i sebenudnější outfit. Velmi ráda nosím 
odstíny vínové a fialové, ale ne každý na ně 
má odvahu. Pokud byste ráda takové líčení 
vyzkoušela a nevíte, jak na to, udělejte si velmi 
jemný make-up, pod který nezapomeňte použít 
kvalitní výživný krém. Zvýrazněte tváře, obočí 
a řasy. Pokud si netroufáte hned na sytou, 
výraznou barvu, začněte zlehka přetřením 
rtů rtěnkou a prstem jemně rozetřete. Takto 
můžete postupně zvyšovat intenzitu, dokud si 
nebudete jistá. Máte-li rty plné a větší, můžete 
sáhnout po jakémkoli typu rtěnky. Pokud jsou 
však vaše rty úzké, pak byste se měla vyhnout 
odstínům hodně tmavým a především pak 
matným. Mohla byste působit jako přísná paní 
učitelka. Mnohem lepší volbou budou rtěnky 

s vysokým leskem a perletí, které rty opticky 
zvětší. Případně přidejte do středu rtů třpytivý 
lesk, ať už čirý či barevný. V zimě jsou i dny, kdy 
mám potřebu se zachumlat do šály až po nos.  
A protože chlupy ze šály přilepené na lesku 
nebo rtěnce, to je něco, z čeho mám husí kůži, 
pak je lepší dát při líčení důraz spíše na oči. 
Často si vystačím s výraznou horní linkou  
a řasenkou. Jindy zase sáhnu po tmavších 
stínech nebo po rychlém kouřovém líčení, které 
docílím za pomoci tužky. Ideální je taková, 
která má z druhé strany houbičkový aplikátor. 
Aby nebylo líčení příliš tvrdé, zkuste hnědou 
či šedou, případně tmavé odstíny modré, 
fialové nebo zelené. Pokud jste dojímavé typy 
jako já nebo jen v zimě trpíte na slzící oči, 
doporučuji určitě produkty voděodolné nebo 
otěruvzdorné, abyste nevypadala během dne 
jako panda. Toto platí především pro řasenku 
a linky. Jakmile začnete slzet, černým slzám 

už zkrátka neuniknete. Já už byla nejednou za 
pandu a věřte mi, že to vážně není šik. Obecně 
bych řekla, že podzim a zima snese po vizuální 
stránce více líčidel, jelikož světla je málo. Takže 
já to beru jako pozitivum, že se můžu pořádně 
vyřádit. Advent ve mně vzbuzuje touhu po 
všem, co se třpytí. Ať už jsou to rty nebo oči, 
odstíny, které odrážejí světlo, jsou to pravé. 
Jestli moc na třpytky nejste, zkuste si takové 
líčení alespoň ke štědrovečernímu hodování. 
Chcete vyzkoušet něco jiného než obligátní 
řasenku? Použijte na celé oko podkladovou 
bázi, dobře ale poslouží i nějaká jumbo tužka 
na oči, mastnější stín nebo korektor. Vezměte 
si extrémně třpytivý stín nebo ideálně sypký 
pigment. Naneste aplikátorem nebo navlhčeným 
prstem a jemně zatlačte do pohyblivého víčka. 
Pro vyšší intenzitu vrstvěte, můžete samozřejmě 
i barvy míchat. Dokončete linkou, řasenkou 
nebo jak jste zvyklá. Zbylé kroky jako make-
up, tvářenku a rozjasňovač a tak dále nechte 
nakonec, třpytky by vám mohly jinak líčení 
znehodnotit. Přeji vám nádherné, třpytivé 
Vánoce a svátky plné klidu a pohody! 
Vaše Lu.  

Přiznám se, že nepatřím k velkým milovníkům zimy. Ale 
když už je zde, snažím se těžit z ní to krásné. Chladným dnům 
je dobré čelit s úsměvem na tváři a udržet si dobrou náladu.

Zimní  
mámení

          Z pera 
blogerky Lucie

Lucka od malička zbožňovala 
šatičky, botičky a všechno, 
co se třpytilo. Nejvíc ze 
všeho ale toužila po dětské 
líčící hlavě. A tak poté, co ji 
dostala a pocítila, že už má 
natrénováno, splnila si svůj 
sen a stala se vizážistkou a 
stylistkou. Před čtyřmi lety založila blog a 
následně i YT kanál pod názvem Svět podle 
Lu. Točí motivační videa, vlogy, nákupní 
hauly, recenze, videa o kosmetice a další. Učí 
ženy mít se ráda a milovat své tělo. Začala 
si plnit také další sny, moderovala pořad 
Fasáda a nyní se věnuje i psaní své první 
knihy.   Miluje také zvířata, hudbu, tanec, 
cestování, tvoření a vaření. Razí heslo, že 
úsměvem lze porazit těžké chvíle, ale  
i toho největšího protivníka.


