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PROČ FOTO NÁVOD A CO VÁM PŘINESE? 

Ve své praxi se stále častěji 

setkávám s tím, že se ženy bojí 

cokoli ve svých zažitých 

rituálech v péči o pleť a 

především v líčení měnit. 

 

Důvodů je několik. Mezi ty 

nejčastější patří: 

 

•  STRACH, že se jim líčení 
nepovede, protože s podle 

popisu neumí přesně 

představit, jak  PŘESNĚ mají 

jednotlivé tahy vést. 

• OBAVA, že samy něco pokazí 
a okolí se jim bude smát. 

• NECHUŤ zkoušet nové věci, 
protože si nejsou jisté, jestli 

opravdu fungují. 

Proto jsem se rozhodla pro vás jako bonus 

připravit detailní foto návod pro jednoduché 

denní líčení. 

Díky němu se v klidu domova můžete 

posadit před zrcadlo a KROK po KROKU 

zkusit vše, co k jednoduchému rannímu 
líčení patří. Vše, co vám pomůže vypadat 

každý den skvěle a cítit se přitažlivě a 

upraveně. 

 

Foto návod jsem připravila přesně podle 

toho, jak se každé ráno líčím sama. Zabere 

mi to maximálně 5-7 minut.  

Nebojte se, pokud vám ze začátku bude 

líčení trvat trošku delší dobu, nezapomeňte 

na to, že všechno chce praxi a cvik 

 

Takže pojďte do toho a zkuste to! 
Michala 
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DOKONALÝ PODKLAD: MAKE-UP 

Před tím, než každé 

ráno s líčením začnete, 

myslete na správnou 

péči o pleť v koupelně. 

Vždy pleť ráno vyčistěte 
a důkladně natřete 

hydratačním krémem. 
A nezapomeňte se  

každé ráno napít vody! 

Ranní pětiminutovku 

líčení začínám 

rozjasňovačem, který 
aplikuji pod oči. 

Důkladně jej rozetřete 

až k vnitřnímu koutku 

oka. Na rozetření 

můžete použít štětec 

nebo prsty.  
Pokud potřebujete 

zakrýt drobné pupínky, 

použijte korektor. 

Vezměte si správně 

vybraný odstín make-upu 

a štětec na make-up. 

Make-up naneste na 

zápěstí, ne přímo na pleť. 
Poté postupně nabírejte 

štětcem a po částech 

nanášejte na obličej. 

http://www.michalamerinska.cz/
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S nanášením začnete u 

středu obličeje a 

směrem ke stranám 

make-up rovnoměrně 

roztírejte. 
Tím, že použijete štětec, 

půjde vám to nejen 

rychle, ale navíc bude 

vrstva make-upu 

opravdu jemná. 

Cílem je sjednotit tón 

pleti, ne si udělat 
masku. 

U oblasti pod očima si 

dejte záležet, ať make-

up rozetřete až k očím a 

neuděláte si pod očima 

fleky. 

Stejně tak pamatujte na 

to, že make-up nekončí 

na čelisti. 

Vše pořádně rozetřete 

až k vlasové linii a 

zkontrolujte, že máte 

pleť sjednocenou a 

make-upu není nikde 

ani moc ani málo. 

Stejným způsobem 

můžete ráno použít 

místo make-upu 

například BB nebo CC 

krém. 

http://www.michalamerinska.cz/
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FIXACE: PUDR 

Make-up lehce po 

nanesení zafixujte. 
Ráda používám 

minerální pudr, můžete 

samozřejmě použít 

jakýkoli, který vám 

vyhovuje. 

Na nanášení pudru 

použijte štětec.  

Nikdy hned neaplikujte 

pudr ze štětce na pleť, 
vždy štětec nejdříve 

oklepněte o ruku, aby 

přebytečný pudr nedělal 

fleky. 

Potom štětcem jen lehce 

přejeďte po obličeji. 

Používejte spíše krouživé 

pohyby, aby se pudr do 
pleti a podkladu pěkně 
zapracoval.  

http://www.michalamerinska.cz/
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KONTUROVÁNÍ: BRONZER 

Konturování obličeje 

někdy bývá strašákem.  

Není důvod. 

Pamatujte, že pro 

správné konturování 

stačí pochopit dvě věci: 

1. Tvar obličeje 
2. Že není na 

konturování určená 

tvářenka, ale tmavší 

pudr nebo bronzer 

Na konturování použijte 

štětec na tvářenku 
(nejdřív ho očistěte, 

pokud na ně m máte 

zbytky tvářenky). Ideální 

na rychlé čištění je čistič 

na štětce a papírový 

kapesník. 

Naberte trochu 

bronzeru na štětec, ten 

lehce oklepněte a 

naneste bronzer z boku 

na lícní kosti. 

Samozřejmě záleží, jaký 

tvar obličeje máte, já si 

konturuji lícní kosti lehce 

směrem šikmo dolů, 
protože mám spíše 

oválný tvar obličeje. 

Důležité je vždy produkt 

dobře štětcem rozetřít a 
zapracovat do 

ztracena, aby kontura 

vypadala přirozeně a 

neměla jste nikde ostré 

přechody 

http://www.michalamerinska.cz/
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ÚPRAVA OBOČÍ: TUŽKA NA OBOČÍ A KARTÁČEK 

Nezapomínejte každé 

ráno na úpravu obočí. 
Jak správně zvolit tvar 

jste se dočetla v 

eBooku. 

Obočí dává našim očím 

rám a je důležitou 

součástí našeho výrazu. 

A tak často se na něj 

zapomíná! 

Na úpravu obočí každé 

ráno používám hnědou 

tužku na obočí. 

Krátkými a jemnými tahy 

obočí zvýrazněte.  

Pozor, ať vypadá obočí 

přirozeně. 

Pak použijte kartáček 

na obočí pro konečnou 

úpravu. Ideální je 
takový, kde můžete 

aplikovat i lesk na 

obočí. Nebo použijte 

transparentní řasenku. 

http://www.michalamerinska.cz/
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PŘIROZENÉ OČI: TĚLOVÉ OČNÍ STÍNY 

Na ranní denní líčení 

používám ráda matné 

tělové nebo růžové 

stíny. Vypadají 
přirozeně, rychle se 

nanáší a oko rozjasní. 

Samozřejmě barvu 

můžete zvolit dle 

vlastního vkusu a 

nálady. 

Na stíny použijte štětec 

na stíny. Ideálně s 
delším chlupem do 

špičky. Stíny krouživými  

pohyby na horním víčku 

rozetřete. Pokud chcete 

použít tmavější stíny, tak 

si dejte záležet, aby byl 

stín dobře rozetřený a 

nedělal fleky. 

Při použití světlého 

tělového stínu někdy 

používám pro nanesení 

jen prsty. Je to rychlé a 
u tělové barvy nemusím 

dávat tolik pozor na 

tmavé mapy.  

http://www.michalamerinska.cz/
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LINKA: TUŽKA NA OČI A NATOČENÍ ŘAS 

Pro denní líčení je lepší 

použít jemnější linky, 

proto volím tmavě 

hnědou tužku na oči. Je 
dobré koupit si tužku 

trochu měkčí, aby 

dobře kreslila a v 

případě potřeby se dala 

rozmazat do ztracena. 

Linku nejčastěji ráno 

líčím jen na horní víčko 

a co nejblíže k řasám, 
aby mezi řasami a 

linkou nevznikala žádná 

místa nevyplněná 

barvou. Spodní linky na 

denní líčení často 

nepoužívám, pokud 

ano, tak velmi jemně 

jen do vnějšího koutku 

oka a linku rozmažu. 

Kleštičky na natočení řas 

spousta žen ve své 

kosmetické taštičce 

nevlastní. A j e to škoda. 

Využijete je totiž i při 

denním líčení, kdy stačí 

řasy lehce natočit a hned 
budou mít nádherný tvar. 

Jak na to najdete v 

eBooku. Zkuste to! 

http://www.michalamerinska.cz/
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KRÁSNÉ ŘASY: ŘASENKA 

Aby vaše řasy vypadaly 

skvěle, je ideální  použít 

černou řasenku. 
Kartáček si vyberte 

podle vlastních potřeb a 

zkušeností. Mě vyhovuje 

umělohmotný s malými 

štětinami,který řasy 

krásně rozčeše. 

Řasenkou nekvedlejte, 
rychleji vám pak 

vyschne. 

Řasenku otřete o okraj, 

aby jí na kartáčku 

nebylo příliš mnoho. Pak 

přiložte  těsně ke 

kořínkům řas a dělejte 

malý pohyb ve tvaru 

písmene Z až k hornímu 
konci řas. Díky tomuto 

pohybu se řasenka 

dostane i na boční 

strany řasy a navíc se 

řasy méně lepí. 

Řasy ličte až ke 

konečkům a pořádně je 

pročešte. Není nic 
horšího, než slepené 

časy. Ráno používám 

dvě vrstvy řasenky, 

pokud spěcháte, stačí i 

jedna. Pokud se vám i 

přes to řasy slepí, použijte 

kartáček na rozčesání.   
Spodní časy líčím velice 

jemně, nebo vůbec. 

http://www.michalamerinska.cz/
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ROZZÁŘENÍ TVÁŘE: TVÁŘENKA 

Pro získání svěžího dojmu 

vaší pleti poslouží 

výborně tvářenka.  

Nejuniversálnější barva je 

starorůžová, ta sluší 
všem. Dejte pozor na 

třpytky, pokud máte 

mastnou pleť, tak se jim 

vyhněte, zbytečně 

zvýrazníte póry. 

Pro aplikaci tvářenky 

použijte štětec na tvářenku. 
Nejjednodušší forma 

aplikace je nanesení 

tvářenky na „jablíčka“. 
Nevíte, kde to je? Usmějte 

se před zrcadlem a 

tvářenku naneste lehce na 

nejvýše vystouplá místa.  

S tvářenkou opatrně, vždy si 

pamatujte, že méně je více.  

Spíše ji naneste dvakrát 

po sobě v jemných 

vrstvách, než jednu 

tlustou vrstvu barvy. 

Zároveň dbejte na to, 

abyste vše pěkně 

rozetřela a neměla na 

obličeji dva růžové fleky. 

Přechody mají být 

neviditelné. 

http://www.michalamerinska.cz/
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PŘIROZENÉ RTY: NATURE RTĚNKA NEBO LESK NA RTY 

Ani při ranním denním 

líčení nezapomínejte na 

péči o rty. 

Pokud máte rty opravdu 

suché, nezapomeňte jim 

dopřát náležitou péči 

přes noc a pořádně je 
hydratovat.  

Na neutrální denní líčení 

můžete použít rtěnku v 

přirozené barvě vašich 

rtů nebo lesk na rty. 

Rtěnku nebo lesk můžete 

aplikovat přímo z tuby. 

Popřípadě je vhodné 

použít štěteček na rty, 

kterým nanesete tenčí 

vrstvu produktu a lépe 

sjednotíte konturu rtů. 

Rty jdou díky rtěnce 

nebo lesku chráněné a 

vypadají velmi přirozeně. 

Rtěnku nebo lesk můžete 

mít během celého dne v 

kabelce a sem tam rty 

přetřít znova. 

http://www.michalamerinska.cz/
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VÝRAZNĚJŠÍ RTY: ČERVENÁ RTĚNKA 

Pokud chcete, aby byl 

váš obličej opravdu už 

od rána rozzářený, 

nebojte se barevných 

rtěnek. Já jsem si oblíbila 
růžovo-červenou barvu, 

kterou používám na 

denní nošení často. 

I s barevnou rtěnkou si 

můžete pohrát. Pokud 
chcete, aby rty a linka 

vypadaly precizně, 

použijte konturu na rty. 

Pro denní líčení ji často 

nepoužívám, rtěnku 

nanesu přímo 

doprostřed rtů a pomocí 

štětečku na rty rozetřu 

do ztracena ke 

konturám rtů. 

Pokud vás čeká náročný 

den a nechcete během 

dne nad rtěnkou příliš 

přemýšlet, můžete ji 

hned ráno více 

zafixovat, tak jak jste se 

naučila v eBooku. 

Papírový kapesník mezi 

rty, zcvaknout, přes 

kapesník přepudrovat a 

nanést ještě jednu vrstvu. 

http://www.michalamerinska.cz/
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ZA 5 MINUT HOTOVO 

Před tím, než ranní líčení úplně 

ukončíme, tak ještě jeden 

podstatný krok. 
Jděte podívejte se na sebe do 

zrcadla, usmějte se a řekněte si: 

DNES MI TO SLUŠÍ! 
 

A teď máte hotovo!  
Krásně upravená a rozzářená 

během několika minut. Ať máte 

krásná rána a líčení je jejich pěknou 

součástí. 

Přeji vám, ať je pro vás péče o pleť i 

líčení radostí a zábavou! 

Michala, průvodkyně na cestě za 
ženskou krásou 

 
Napište mi, jak se vám návod líbil a jak 

se vám podle něho líčení daří.  

Nebo pokud máte jakékoli otázky, 
ozvěte se taky. Jsem pro vás k 
dispozici na emailové adrese 

misa@michalamerinska.cz 
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