ZIMNÍ
PROMĚNA

paní Petry

Druhou výherkyní v soutěži o celkovou proměnu se stala dvaatřicetiletá
maminka na mateřské dovolené Petra. Před narozením potomka
pracovala ve sklářské ﬁrmě v čistě mužském kolektivu. Její prosbou bylo,
abychom jí pomohli zvednout sebevědomí po porodu.

I tentokrát jsme s proměnou začali
v kadeřnickém salonu Madman. Paní Petře
byl vytvořen asymetrický střih s výrazně
podholenou stranou. Bar va byla zvolena
v zemitých odstínech a pro plastičnost účesu bylo
provedeno lehké prosvětlení v konturách obličeje.
Poté jsme navštívili prodejnu Yves Rocher, kde
paní Petru odborně nalíčila poradkyně Péťa.
Výherkyně se nám svěřila, že běžně používá pouze
tužku na oči a řasenku. Prvotně bylo třeba paní
Petře odlíčit obličej a oči. Potom přišla na řadu péče a s ní novinka, krém
z detoxikační řady s detoxikačním a vyhlazujícím účinkem. Následně mohlo
přijít na řadu samotné líčení. Základem se stal make-up pro bezchybnou
pleť s vysokým krytím a zmatňujícím efektem. Dalším krokem bylo
vykreslení obočí a použití projasňující opravné tužky na zakrytí kruhů pod očima. Oči byly zvýrazněny
mono stíny ve ﬁalovo-bordových a stříbrných odstínech, nakonec byla použita řasenkou pro objem
v černé barvě. Na obličej byl použit zmatňující pudr, a na tváře ultra pigmentovaná tvářenka
v meruňkovém odstínu. Poslední přišly na řadu rty, na které poradkyně Péťa vybrala dlouhotrvající
a vysoce pigmentovanou rtěnku Grand Rouge tak, aby odstín ladil s očními stíny. Líčení bylo
zvoleno tak, aby působilo podzimním dojmem a podtrhlo
barvu nového účesu.
Dalším krokem bylo paní Petru obléknout do
nového outﬁtu v prodejně C&A. Po krátkém
rozhovoru nám paní Petra řekla, co ráda nosí,
co by si naopak neoblékla a podle toho jí
vedoucí prodejny, paní Marie Joakimidisová,
vybrala tři outﬁty. Shodli jsme se, že oblíbená
černá barva a legíny nejsou pro Petru to pravé
a rozhodli jsme se omladit barvičkami. První
outﬁt byl vytvořen volnou kostkovanou halenkou,
krémovou péřovou bundičkou, boyfriend jeany,
a celek byl zjemněn růžovou kabelkou a kulichem.
Druhý model byl již trošku elegantnější a byl složen z tmavě šedého
oversize kabátku, bordó mikiny s výšivkou květin, velkého béžového šálu
a černých slim jeans.
Třetím vítězným outﬁtem se stal model v tlumených tmavomodrých
barvách, kterému vévodil svetr s norským vzorek v oblasti dekoltu a péřová
bunda s projmutím střihem, který paní Petře velmi svědčil.
I tentokrát vedla naše poslední cesta do prodejny spodního prádla Triola,
kde byla paní Petra přeměřena a zároveň poradkyní Táňou velmi
pochválena, protože znala svou správnou velikost podprsenky.

Vyhrajte i Vy
Pokud jste se do proměny nestihly přihlásit nebo Vám tentokrát nepřálo štěstí, nevěště hlavu, pro velký
zájem jsme se rozhodli, že Vás chceme zkrášlovat častěji. Stačí pouze sledovat náš
Facebook Nákupní centrum Géčko Liberec, kde Vás budeme včas informovat o možnosti se přihlásit.
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