KRÁSA
Trend umělých řas trvá
už několik let, proto jsme
se v redakci rozhodly zjistit,
jestli jde jen o to, jak z žen
vytáhnout peníze, nebo
o super záležitost na léto.
Na co jsme přišly?

METODA

ŘASA NA ŘASU
MAJKA
DVOŘÁKOVÁ,

redaktorka

V

yzkoušet umělé řasy mě
napadlo ve chvíli, kdy mi
vizážistka nalepila na víčka jednorázovou variantu. S umělými řasami jsem
měla najednou větší oči, hlubší pohled a vypadala jsem celkově výrazněji. Mám totiž extrémně jemné a krátké řasy, což mi potvrdila i kosmetička. Kvůli tomu mi nedoporučila
žádné velké experimenty. „Ideální je metoda řasa na řasu a přidat maximálně jeden až
dva milimetry oproti vaší přirozené délce,“
vysvětlila mi. Jinak by se prý řasy zbytečně
zatížily a začaly by padat. Osobní konzultace
je v tomhle případě extrémně důležitá. Vleže
mi pak hodinu a půl pracně řasy lepila. Byla
jsem tak v klidu, že jsem během toho usnula. A výsledek? Přirozené, husté a výrazné řasy. Přesně takové, jaké jsem si vždycky přála.
Žádné nepřirozené smetáky. Nejgeniálnější na nich je, že vypadám jako nalíčená (nebo prostě přirozeně krásná), i když odlíčená
uléhám do postele nebo ráno vstávám. A to
je v mém věku vzácnost.

Cena:

1800 Kč, doplnění jednou
za měsíc 600 Kč

●

Připravila: Majka Dvořáková, foto: archiv redaktorek, Shutterstock.com

● Metoda řasa na řasu vyzkoušena
v salonu www.kouzloprodlouzeniras.cz

Testovaly jsme

UMĚLÉ ŘASY.
Spokojenost?
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Z HEDVÁBÍ

ŘASA NA ŘASU

A NORKA

+ GLAMOUR

MONIKA
SOKOLOVÁ,

LUCIE
PROTIVANSKÁ,,

šéfredaktorka

K

dyž js em dř íve
viděla na někom
umělé řasy, připadalo mi
to vyumělkované, nepřirozené, nikdy se
mi moc nelíbily. Také jsem měla strach, že
se tím musí zákonitě ničit přirozené řasy.
Proto jsem byla překvapená, když si je nechala udělat kamarádka a vypadala s nimi
hezky a přirozeně. Nové metody jsou údajně šetrné, řasy neničí, a tak jsem dostala
chuť to zkusit také. Nejvíc mě nadchlo, že
řasy tak nějak zhutní, vypadáte pořád namalovaně, a tak odpadá líčení i odličování, což je v létě a na dovolené u moře naprosto geniální. Bála jsem se především
prvního „zákroku“ – mám hodně citlivé
oči, často mi slzí, a navíc zůstat dvě a půl
hodiny v jedné poloze je pro mě představa
naprosto šílená. Nakonec jsem byla za hodinu a tři čtvrtě hotová, nebylo to nepříjemné, oči v pohodě, super. Jsem nadšená,
mám krásná rána, protože si s tmavými řasami nepřipadám tak „přejetě“, a ubylo líčení a především večerní odličování řas,
které zabere nejvíc času. Navíc mi v salonu vybrali speciálně navržené měkké řasy
(hedvábné nebo norkové), které jsou extrémně lehké a moje vlastní řasy nezatíží.

Cena:

5500 Kč, doplnění po
3 až 4 týdnech od 700 Kč

●

● Metoda Foconyes vyzkoušena
v Salonu Yes Visage

editorka

VOLUME LASHES V

GLAMOUR
NATÁLIE
HRDÁ,

redaktorka

C

htěla jsem, aby výsledek působil sice
plným, ale stále přirozeným dojmem. Samotná aplikace trvala
přes dvě hodiny, protože mi nalepili poměrně dost jemných trsů. Čas ale rychle
plynul a já si alespoň pořádně odpočinula.
Když jsem se poprvé podívala do zrcadla,
byl to trochu šok. Na výrazný pohled jsem
si ale rychle zvykla. Každé ráno si užívám,
že se po probuzení v podstatě nemusím
líčit. Ušetřím tak nejen čas, ale i peníze
za řasenku. Okolí si změny všimlo, ale ti,
kteří mě neznají, se ptají, jestli jsou řasy
moje, a z toho mám velkou radost. Proto
jsem ve výsledku z umělých řas nadšená.
Ocením je hlavně teď v létě, kdy budu mít
i u vody kočičí pohled.

Cena:

3500 Kč, doplnění jednou
za 5 týdnů 1300 Kč

●

● Metoda Volume Lashes Glamour, salon
www.relaxbezvrasek.cz

kosmetickém studiu
jsem strávila přesně
sto minut. Tak dlouho trvalo
kosmetičce Denise Drábkové vykouzlit mi
nové řasy. Denisa je profesionálně vyškolená
v metodě řasa na řasu a tvrdí, že je to ten nejšetrnější způsob prodlužování. Já mám řasy
krátké, jemné a světlé. „Ale máte jich dost, je
to takový slušný průměr,“ usmála se na mě,
když jsme během úvodní konzultace řešily,
co na ty mé chudinky nalepíme. Na každou
z nich (tedy zhruba na pětaosmdesát řas, které na každém víčku mám) nakonec nalepila jednu syntetickou ze setu Glamour o síle
0,35 mm a délce12 mm. To je míra pro ty nejdelší řasy, které má většina žen nad vnějším
koutkem oka. Denisa se však chytře přizpůsobila mým proporcím. Jsem totiž ve věku,
kdy už mám oči dost zapadlé a horní víčka
malinko přepadávají, takže abych vypadala
mladistvěji, nalepila kosmetička nejdelší řasy
zhruba nad střed oka. Tím se mi oči jakoby
otevřely a o hezkých pár let omládly. Na doplnění půjdu za tři čtyři týdny, a když se tak
na sebe dívám do zrcadla, možná se Denisy
zeptám, jestli by nestálo za to zvýraznit i ty
spodní. Nějak jsem se do svých nových řas
zamilovala.

Cena:

● teď v akci za

2370 Kč, doplnění
870 Kč

po 2 až 4 týdnech

● Řasa na řasu - Glamour, kosmetické
studio Dolce Diva
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