
Krásné a přirozené obočí

Dominantou našeho obličeje je krásné a přirozeně upravené obočí. Pokud tomu tak není z důvodu
nesprávného zásahu a udržování nepomůže našemu vzhledu ani profesionálně provedený make-up a

líčení. První co upoutá pozornost našeho okolí je naše obočí a pokud nemá obočí přirozený tvar
zásadně to změní celkový dojem a výraz obličeje, který nám spíše ubere na kráse a přidá na věku.

Za dobu mojí kosmetické praxe jsem se mnohokrát setkala s nesprávně tvarovaným a upravovaným
obočím. Bohužel dlouhodobým nesprávným udržováním obočí z důvodu porušení vlasových váčků,
chloupky velmi pomalu dorůstají nebo dokonce nedorostou vůbec. V tomto případě už nezbývá nic

jiného než profesionálně obočí dotetovat.

A jak na krásné obočí: Pro stimulaci růstu chloupků můžeme použít ricínový olej.

A zde je návod jak správně upravovat obočí.

Správné vyměření obočí je základem pro dokonalý tvar. Viz obr. po
levé straně. Obočí zásadně upravujeme ze spodní části. V přední části

je obočí vždy širší a pak se postupně zužuje. Vždy musíme brát v
potaz přirozenost našeho obočí a nevytvářet obočí, které nelichotí

našemu obličeji. Mnohokrát jsem slyšela, že by si klientky přáli mít
obočí jako některé filmové hvězdy, ale bohužel jejich tvar spíše

odpovídal něčemu jinému. Lépe je se držet vašeho přirozeného tvaru
a nevytvářet něco, co tam není.

Jeden z případů, kdy bylo obočí nesprávně upravované.

Pokud sama o sobě pochybujete je lepší navštívit profesionála, který vám dá potřebné instrukce a
zvolí požadovaný tvar dle vašeho obličeje. Pokud se již někomu svěříte do rukou měla by mít

osoba, která bude zákrok provádět určitou praxi, cit a nadání na malování. Není profesionál jako
profesionál sama na sobě jsem zažila ten pocit, kdy jsem se svěřila do rukou nesprávné osoby.

Trvalo přes více jak půl roku než jsem obočí doladila do správného tvaru. V tomto případě vám
nezbývá nic jiného než velká dávka trpělivosti a šikovné ruce, které domalují chybějící chloupky. 
Upravené obočí musí působit přirozeně, pak i ženy které jsou již ve vyšším věku působí celkovým

dojmem daleko mlaději, výrazněji a upraveněji.

Pokud si nevíte rady ráda vám poskytnu konzultace, kosmetické služby nebo případně další terapie.
Více informací naleznete na stránkách www.sonavycpalkova.cz 

http://www.sonavycpalkova.cz/



