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Pripravila  E v A  Š v o ň A v o v á

O pýtali sme sa majiteľky agentúry Renáty Lenčešovej, ako hľadá 
témy na súťaž. „Verte, vymyslieť každý rok nové zadanie je naozaj 
ťažké. Téma musí mať jasnú myšlienku, ale zároveň súťažiacim 
nedávam žiadne návody. Ide najmä o nápad a predstavu, akú 
téma v súťažiacom vyvolá. Nechcem vizážistov oberať o vlastné 

predstavy. Čakám, s čím prídu a je pravda, že ma vždy prekvapia.“
Práce súťažiacich hodnotila porota v zložení: Sean Kasumovič, Janka Mistríková, 

Žaneta Vrábelová, Iveta Schäfferová a Eva Švoňavová.

Magazín Hair & Beauty 
udelil cenu Kristíne Szegényovej z Bratislavy. 

Portál www.vlasyvizaz.sk 
udelil cenu Stanislave Vaľkovej z Prešova.

STREET 
FASHION 

BRIDE

1. miesto

Počas nedávnej výstavy svadobné dni a beauté 2019 sa uskutočnilo aj 

finálové kolo 8. ročníka súťaže naj nevesta „street fashion bride“, ktorú 

organizovala agentúra leren sPolu s agrokomPlexom nitra. 

kATEgóRIA dospElí
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kATEgóRIA ŠTUdEnTI: 
1. miesto: Kristína Szegényová, Spojená škola, Bratislava 
2. miesto: Simona Myjavcová, Kristína Kuzmická – vizáž, 
Petra Kudryová – vlasy, SOŠ techniky a služieb, Nitra

kATEgóRIA dospElí: 
1. miesto: Jana Lorinčíková, Lučenec
2. miesto: Nikola Ambrusová – vizáž, Skalica, 
Fotografka: Jana Kvaltinova
3. miesto: Eva Chocholáčková – vizáž, 
Veronika Šebestová – vlasy, Senica
Cena verejnosti: Matty Urbanič, Bratislava

2. miesto

2. miesto

1. miesto

3. miesto

kATEgóRIA dospElí

kATEgóRIA ŠTUdEnTI

kATEgóRIA ŠTUdEnTI

kATEgóRIA dospElí

CEnA vERJEnosTI
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CEnA poRTálU vlAsYvIZAZ.sk

Poradíme
Pomôžeme
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Pripravila  I v E T A  s C H ä f f E R o v á

Maska na nohy
Na nohách je až 25 000 potných žliaz a nervov, ktoré majú veľmi 

úzky vzťah s našimi vnútornými orgánmi. Preto sú tiež chodidlá 
často označované ako „druhé srdce“. Z tohto dôvodu je veľmi dôleži‑
tý prísun kvalitných a vyživujúcich látok. Medzi ne bezpochyby patrí 
bambucké maslo, s ktorým sa dostaví pocit sviežosti, úľavy a hyd‑
ratácie. Odporúčam používať masky Kocostar Foot Moisture. Ja 
ich doprajem každej zákazníčke, ktorá príde ku mne na pedikú‑
ru. A navyše, keďže aplikácia masky nevyžaduje žiadny kompliko‑
vaný postup, môžete si ju dopriať aj doma. Postačí pätnásť minút 
na to, aby ste nohám dodali exkluzívnu starostlivosť. Takú odmenu 
si určite zaslúžia. Budú svieže a hydratované a dostane sa im pozor‑
nosti, ktorú si skutočne zaslúžia. Masku môžete objednať na adrese: 
veronika.kosova@new ‑flag.cz.

pýTATE sA:
Chodím síce raz za 
mesiac na pedikúru, ale 
čo by som ešte mohla 
pre svoje nohy urobiť? 
Marta, Prievidza

BARBoRA vITásková,
Belle Studio, Praha 

Chcela by som
schudnúť a zbaviť

sa celulitídy
Starostlivosti o telo sa venujem od roku 2011 a zo skúsenosti 

viem, že to možné je! Ako? Nastavením intenzívnej a pravidelnej lieč‑
by problému. Riadim sa v prvom rade prvotriednou starostlivosťou 
v salóne, kde mi pomáha telové ošetrenie Sculpt Zone od značky 
Phytomer. Ide o telový zábal vložený do ošetrenia, o ktorom ako jedi‑
nom môžem zodpovedne prehlásiť, že funguje. Obsahuje Pepper Sli‑
mactiv, čo je látka, ktorá tlmí utváranie nových dospelých tukových 
buniek, obmedzuje ukladanie tuku v tukových bunkách a aktivizuje 
štiepenie tukov na glycerín. Ide o ucelené ošetrenie s pílingom obsa‑
hujúcim kryštáliky morskej soli, anticelulitídnym a zároveň redukč‑
ným zábalom a masážou. Drenážne ťahy sa sústreďujú na najprob‑
lémovejšie oblasti – stehná, zadok, brucho a boky. Kontúrovací 
koncentrát obsahuje riasu Palmaria palmata, ktorá výborne odvá‑
dza vodu z tela. Zároveň stimuluje mikrocirkuláciu v pokožke. Inten‑
zívny program znamená, že frekvencia ošetrení by mala byť každý 
druhý, maximálne tretí deň. Jediný rozdiel medzi prvým a ďalšími 
ošetreniami spočíva v druhu pílingu. Druhý a každý ďalší sa reali‑
zuje už iba morskou hubkou, ktorá pokožku jemne naruší. Píling 
sa mení aj preto, že zákazníčky majú „naordinovanú“ starostlivosť 
o seba aj mimo salónu doma. Najčastejšie si vyberajú krémovú emul‑
ziu Resurfaslim, ktorá je kombináciou pílingu jemnými morskými 
kyselinami (pozor – nieže s nimi pôjdete na slniečko) a kontúrova‑
nia tela hlavnou ingredienciou Pepper Slimactiv. Odstraňovanie 
staršieho povrchu pokožky je dôležité najmä z dôvodu prenikania 
väčšieho množstva aktívnych látok do jej hlbších vrstiev. Dosiahne‑
te tak rýchlejší výsledok. ◆

pýTATE sA:
Všetko si nechávam na poslednú chvíľu. Je vôbec reálne docie‑
liť výsledok za 7 až 10 dní pred dovolenkou?  Martina, Nitra

AndY vRBková,
Salón krásy 

Claudi, Levice

Vlasy Vizáž: Stanislava Valkova
Kytica : AdeMa kvetinarstvo

Modelka: Karin Vaňová
Model: Matúš Vaľko

Foto : Fotowendy


