
 ZÁKLADY PRÁCE S DEKORATÍVNOU KOZMETIKOU A TVORBA VLASTNÉHO MAKEUPU

Vitajte vo svete farieb luxusnej značky 
Artistry a v beauty komunite KP 

1.krok Školy sebalíčenia - zopakovanie základných princípov 
starostlivosti o pleť, správne 
odlíčenie - 3 kroky ošetrenia pleti, 
ošetrenie očného okolia a 
personalizovaná starostlivosť o 
pleť pomocou sér a masiek 
Artistry. 

2.krok Školy sebalíčenia - 
zoznámenie sa so základnými 
hygienickými zásadami pri tvorbe 
makeupu ( pomocou názorných ukážok )

3. krok Školy sebalíčenia - zoznámenie sa s dekoratívnou 
kozmetikou a tréning líčenia s názornou ukážkou 

 

Náš cieľ  

● Základné informácie               
o dekoratívnej kozmetike 
ARTISTRY  

● Zoznámenie sa so 
základnými princípmi 
jednoduchého líčenia 

● Praktický tréning sebalíčenia 

● Ukážka premeny denného 
makeupu na glam makeup :)  

Naše zameranie 

● Jednoduchosť  

● Prirodzenosť 

● Kvalita použitých líčidiel 

● Trvácnosť líčenia  

● Kolekcie podľa najnovších 
trendoch ARTISTRY STUDIO 

● Vytvorenie základnej výbavy 
na zvýraznenie prirodzenej 
krásy

ŠKOLA SEBALÍČENIA 
www.krasavpopredi.sk 

@krasavpopredi Krása v popredí 



 ZÁKLADY PRÁCE S DEKORATÍVNOU KOZMETIKOU A TVORBA VLASTNÉHO MAKEUPU

Postup pri sebalíčení 

-“Bežne sa líčiš? Ako ?? ( konverzácia ) 

- Jednoduchý podklad pomocou BB, CC krému, nanášame ho 
štetcom, alebo prstami a špongiou rozpracujeme. 
( Pripomenieme viečka, oblasť okolo nosa a pery. )

- Podklad prepúdrujeme sypkým púdrom a na očné viečka 
nanesieme korektor light. 

- Na očné viečka aplikujeme 3 očné tiene = 1 do vnútorného 
kútika, 2 na pohyblivé viečko, 3 do vonkajšieho kútika a na 
spodné viečko. Tiene okamžite prilnú, pigmenty sú jemnúčko 
mleté, vytvoria prirodzené líčenie. Pigmenty môžeme 
zvýrazniť pomocou jemne namočeného štetca do vody. 

- Očná linka sa hodí každej žene, prirodzene zahustí 
mihalničky, len je potrebné vybrať si tú správnu. Možnosti 
aplikácie očnej linky: štetec + očný tieň + voda, ceruzka, 
ceruzka + štetec, ceruzka + očný tieň, tekutá linka

- Líčenie obočia s vysvetlením správneho tvaru. Obočie 
dokáže zmeniť celý výraz tváre.  

- Nanášanie lícenky pomocou nahmatania lícnej kosti 

- Čerešnička na záver - líčenie pier, pomoc s výberom 2 
odtieňov rúžov / leskov ( jemný a výraznejší odtieň ) 
Vysvetlenie dôležitosti hydratácie pier a propagácia Clear 
balm  balzamu a kondicionéru v jednom s OF 15 predtým, ako 
vyberieme a nanesieme rúž. Ukážka 2 spôsobov využitia 
intenzívnejšej farby makeupu. ( 1 možnosť - akoby zafarbené 
pery od lesných plodov, aplikujem pomocou prstov, 2 možnosť 
- intenzívne femme fatale nalíčené pery pomocou rúžu ) 

- Ukážka jemného prejasnenia tváre pomocou high-light 
líčidla  ( nad lícnu kosť, nad pery, na bradu a špičku nosa )

- Zhrnutie líčenia, selfie, pochvala šikovnosti novej kočky v 
teame, zapísanie líčidiel, ktoré si objedná, propagácia 
limitovanej kolekcie ARTISTRY STUDIO

- Váš showtime: rýchla premena denného líčenia na glam 
večerný makeup

 

Výbava 

Tvoja základná výbava na 
zvýraznenie prirodzenej krásy: 

● Odličovacie obrúsky 
Essentials 121549 

● 3 kroky starostlivosti o pleť 
HydraV 

● Očný gel-krém HydraV 
117649 

● ARTISTRY odstraňovač 
líčidiel 117652  

● Vyhladzujúce sérum 
Intensive skincare 117842 

● Sada štetcov 268691  

● Kozmetické špongie 
110224 

● BB Cream 118209 

● CC Cream light  118208 

● CC Cream light-medium 
118207 

● Korektor light 120360 

● Sypký púder light 116694 

● Maskara ARTISTRY 

● Sada na úpravu obočia  

● Lícenka  

● Sada očných tieňov 

● Balzam na pery Clear Balm 
115398 

● Rúž na pery 

● Lesk na pery  

● Novinky limitovanej 
kolekcie ARTISTRY STUDIO  
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Poznámky: 

“EACH WOMAN IS AN INDIVIDUAL LIKE NO OTHER, A SELF-MADE WORK OF ART.” 
Artistry founder Edith Rehnborg 
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