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Sleva 500 Kč při nákupu nad 2 350 Kč.

500 Kč

na značku  
DOUGLAS COLLECTION.

2+1
zDArmA

Dárek
k NákUpU

K nákupu jakékoliv vůně značky  
ArmANI (50 ml a více) získáte  

cestovní verzi nové pánské vůně 
Armani Code (EdP 15 ml).

při nákupu nad 1 450 Kč.

15 %
SLEVA

Nabídka platí pouze pro držitele Karty Douglas do 15. 6. 2021 nebo do vyčerpání zásob. Akce se neslučují s jinými  
nabídkami a slevami. Pokud ještě svou kartu DOUGLAS nemáte, kontaktujte zákaznický servis, nebo si o kartu zažádejte  

ve své oblíbené parfumerii DOUGLAS. Zákaznický servis: +420 222 222 800, e-mail: karta@douglas.cz

Vůně My Way (EdP 50 ml) značky  
ArmANI za akční cenu

2 470 Kč
1 890 Kč

SPECiáLNí
CENA

Sleva 1 000 Kč při nákupu nad 4 850 Kč.

1 000 Kč

Make-up Double Wear  
Stay-in-Place (30 ml) značky  

ESTÉE LAUDEr za akční cenu

1 390 Kč
990 Kč

SPECiáLNí
CENA

na značku CHLOÉ. 

25 %
SLEVA

JARNÍ SLEVOVÁ
nabídka

Nabídka platí do 15. 6. 2021  
jak v kamenných prodejnách, tak  
v e-shopu www.douglas.cz. Slevy se 
nesčítají. Neplatí na značky Armani 
Privé, Byredo, Les Exclusifs de Chanel, 
Kiehl‘s, iT Cosmetics a na již zlevněné 
produkty.

kÓD E-SHOp:
MAG1000

9170154005533532581

Nabídka platí do 15. 6. 2021 nebo do 
vyčerpání zásob jak v kamenných prodej-
nách, tak v e-shopu www.douglas.cz.  
Slevy se nesčítají.

kÓD E-SHOp:
CHLOE

9170154005533532672

Nabídka platí do 15. 6. 2021  
jak v kamenných prodejnách, tak  
v e-shopu www.douglas.cz. Slevy se 
nesčítají. Neplatí na značky Armani 
Privé, Byredo, Les Exclusifs de Chanel, 
Kiehl‘s, iT Cosmetics a na již zlevněné 
produkty.

kÓD E-SHOp:
MAG500

9170154005533532565

Nabídka platí do 15. 6. 2021 nebo do 
vyčerpání zásob jak v kamenných pro-
dejnách, tak v e-shopu www.douglas.cz. 
Slevy se nesčítají.

kÓD E-SHOp:
MYWAY

9170154005533532524

Nabídka platí do 15. 6. 2021 nebo do vyčer-
pání zásob jak v kamenných prodejnách, tak  
v e-shopu www.douglas.cz. Slevy se nesčítají.

kÓD E-SHOp:
DOUBLE

Nabídka platí do 15. 6. 2021   
jak v kamenných prodejnách,  
tak v e-shopu www.douglas.cz. 
Akce se neslučují. Zdarma je  
nejlevnější produkt.

kÓD E-SHOp:
DNC

9170154005533532656

Nabídka platí do 15. 6. 2021 nebo do 
vyčerpání zásob jak v kamenných prodej-
nách, tak v e-shopu www.douglas.cz. 

kÓD E-SHOp:
ARMANi

9170154005533532698

Nabídka platí do 15. 6. 2021  
jak v kamenných prodejnách, tak  
v e-shopu www.douglas.cz. Slevy se 
nesčítají. Neplatí na značky Armani 
Privé, Byredo, Les Exclusifs de Chanel, 
Kiehl‘s, iT Cosmetics a na již zlevněné 
produkty.

kÓD E-SHOp:
MAG15

9170154005533532607

9170154005533532631

Nabídka platí pouze pro držitele Karty Douglas do 15. 6. 2021 nebo do vyčerpání zásob. Akce se neslučují s jinými  
nabídkami a slevami. Pokud ještě svou kartu DOUGLAS nemáte, kontaktujte zákaznický servis, nebo si o kartu zažádejte  

ve své oblíbené parfumerii DOUGLAS. Zákaznický servis: +420 222 222 800, e-mail: karta@douglas.cz

JARNÍ SLEVOVÁ
nabídka



Magazín DOUGLAS
Vydavatel: Parfumerie Douglas, s.r.o.,
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Parfumerie DOuGLaS - kOntakty:

• Brno: Česká 17, 602 00 Brno, tel.: 725 268 124

•  Brno: Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, 
tel.: 725 268 102

•  Brno: Olympia Brno, U Dálnice 777, 664 42 Modřice, 
tel.: 725 268 101

•  České Budějovice: IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, 
370 04 České Budějovice, tel.: 725 268 123

•  České Budějovice: Mercury Centrum, Nádražní 1759, 
370 01 České Budějovice, tel.: 725 268 106

•  Hradec Králové: OC Futurum, Brněnská 1825/23a, 
500 09 Hradec Králové, tel.: 725 268 120

•  Liberec: OC Nisa, České mládeže 456, 463 12 Liberec, 
tel.: 725 268 113

•  Mladá Boleslav: Bondy Centrum, Václava Klementa 1459, 
293 01 Mladá Boleslav, tel.: 725 268 108

•  Olomouc: Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc, 
tel.: 725 268 128

•  Ostrava: Avion Shopping Park, Rudná 114, 
700 30 Ostrava, tel.: 725 268 112

•  Ostrava: Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, 
702 00 Ostrava 2 – Moravská Ostrava, tel.: 725 268 117

•  Plzeň: OC Plaza, Radčická 2, 301 00 Plzeň, 
tel.: 725 268 109

•  Praha: Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4, 
tel.: 725 268 114

•  Praha: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 
Praha 9, tel.: 725 268 118

•  Praha: Centrum Stromovka, Veletržní 24, 170 00 Praha 7,  
tel: 725 268 127

•  Praha: OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha 9, 
tel.: 725 268 125

•  Praha: OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5, 
tel.: 725 268 122

•  Praha: OC Palladium, Nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1, 
tel.: 725 268 121

• Praha: Na Příkopě 17, 110 00 Praha 1, tel.: 725 268 110 

•  Praha: Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 
Praha 4, tel.: 725 268 104

•  Zlín: OC Zlaté Jablko, náměstí Míru 174, 760 01 Zlín, 
tel.: 725 268 111

Datum vydání: 1. 3. 2021 v Praze. Douglas neodpovídá za chyby 
vzniklé při sazbě a tisku. Pokud není uvedeno jinak, nabídky platí 
do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. Vydavatel neručí  
za obsah inzerce. Těšíme se na vaše názory a připomínky  
na e-mailu: info@douglas.cz

www.douglas.cz 

Dnešní doba je poměrně nevyzpytatel-
ná. Chaos, negativní zprávy, práce z do-
mova, absence společenského života… 
S tím vším se potýkáme na každoden-
ní bází a není tedy divu, že jsme často 
vyčerpaní a bez nálady. Rozhodně však 
nezoufejte! 

P rávě jaro je totiž obdobím, které přímo vybízí zahodit 
chmury, otevřít mysl a soustředit se na pozitiva života.  
A my si moc přejeme, aby se pro vás náš nový DOU-
GLAS magazín, nabitý novinkami a radami, stal příjem-

ným zpestřením jarních dní.
Společně pronikneme do světa parfémů, radosti i úskalí jejich 
výroby a představíme vám také nejnovější vůně pro letošní jaro.  
I když doba rtěnkám zrovna nepřeje, mnoho z nás se bez preciz-
ně namalovaných rtů neobejde. Poradíme proto, co dělat, aby 
rtěnka zůstala tam, kde má (ne, roušku tím nemyslíme). Vlivem 
mimořádných opatření sice musíme mít zakrytá ústa, o to víc by-
chom se ale měli soustředit na oblast očí. Nezapomínejte proto 
především na obočí – ať už vás trápí pár chybějících chloupků, 
nevhodný tvar nebo tápete s výběrem vhodného produktu,  
s našimi tipy bude vaše obočí bezchybné a dokonalé na první 
pohled. 
Nezapomněli jsme ani na milovníky skincare. Opakování je 
matka moudrosti, bez zdravé a hydratované pleti nebude váš 
výsledný look nikdy perfektní. Je tak třeba svou pleť nastartovat 
a dopřát jí po náročném zimním období restart. A díky obličejo-
vým masážím svou péči a rutinu povýšíte ještě o úroveň výš. Za 
vyzkoušení určitě stojí tzv. GuaSha a rollery z přírodních kamenů. 
Pomohou zmírnit vrásky a nahromaděný stres.
Doufáme, že na následujících stránkách načerpáte plno inspirace 
a užitečných informací. 
Krásné, slunečné a především provoněné jaro!

Vaše Parfumerie DOUGLAS

Milé čtenářky, 
milí čtenáři!
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8  DNY MaRIaNNE
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18 JaK sE RoDÍ PaRFÉM
Umění až alchymie v tekutém 
podání.

34 MaKE-UP  
 V BARVÁCH ROKU
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vrásek.
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bestsellery
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COLLISTAR
MAsCArA INFINItO
Řasenka, 11 ml

669 Kč
369 Kč

ESTÉE LAUDER
reVItAlIZING sUPreMe+

Krém na obličej, 30 ml

2 030 Kč
1 460 Kč

VERSACE  
brIGHt CrystAl

EdT 30 ml

1 399 Kč
890 Kč

LANCÔME
lA VIe est belle

EdP 30 ml

1 680 Kč
1 250 Kč

ARMANI
ACQUA DI GIÒ AbsOlU

EdP 40 ml

1 830 Kč
1 280 Kč

HUGO BOSS
bOss bOttleD

 EdT 100 ml

2 490 Kč
1 240 Kč

JARNÍ
bestsellery

Nabídka platí  
pouze pro držitele  
Karty DOUGLAS  

do 30. 4. 2021 nebo  
do vyčerpání zásob. 

Slevy se nesčítají.
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CARVEN  
DANs MA bUlle

EdT 50 ml
1 989 Kč

1 200 Kč

ARMANI 
IN lOVe WItH yOU

EdP 30 ml

1 420 Kč
990 Kč

předpremiéra



novinky novinky
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Dny   
    Marianne 
v douglas

Nejen na podzim, ale nově i na jaře vás 
čeká víkend těch nejlepších nákupů. 
A jako každý rok jsme si pro vás připra-
vili skvělé slevy a dárky.

Dny MARiAnnE Dny MARiAnnE

8  9   www.douglas.cz www.douglas.cz 

SENSAI 
K nákupu produktů značky SENSAI  

nad 3 990 Kč – kosmetická taštička s maskou 
na oční okolí a mini leskem na rty. 

FILORGA  
K nákupu produktů značky  

FILORGA nad 1 390 Kč – maska  
na obličej Time-Filler Mask (23 g).

FLORENCE  
BY MILLS  

K nákupu 
produktů značky 
FLoREnCE By 

MILLS nad 790 Kč 
– lesk na rty  

z daného výběru.

EISENBERG  
K nákupu produktů značky EISENBERG  

nad 1 890 Kč – kosmetická taštička  
a miniatura séra (8 ml). 

OSCAR DE LA RENTA  
K nákupu jakékoliv vůně značky  

OSCAR DE LA RENTA (50 ml a více)  
– kosmetická taštička.

FOREO SWEDEN  
30% sleva na produkty značky  

FOREO SWEDEN.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP  
25% sleva na produkty značky  
NYX PROFESSIONAL MAKEUP.

MERCEDES-
BENZ  

K nákupu 
jakékoliv vůně 

značky 
MERCEDES-

BEnZ - trendy 
hliníková láhev 

na pití.

ARMANI BEAUTY  
K nákupu produktů značky  

ARMANI BEAUTY nad 3 690 Kč  
– kosmetická taštička se 3 miniaturami.
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Dárek
k nákupu

25%
sleva

K nákupu nad 1 000 Kč  
navíc získáte řasenku značky  
DOUGLAS COLLECTION. 

Akce platí, pokud není uvedeno jinak, v kamenných prodejnách DOUGLAS od 16. do 18. 4. 2021 pouze po předložení kuponů, v případě e-shopu po zadání 
kódu, z časopisu Marianne. Slevy nelze kombinovat. Dárky platí do vyčerpání zásob.

Akce se nevztahují na zlevněný sortiment a značky Armani Privé, Byredo,  
Les Exclusifs de Chanel a Kiehl‘s. Slevy nelze kombinovat.

Dárek
k nákupu

Dárek
k nákupu

Dárek
k nákupu

Dárek
k nákupu

Dárek
k nákupu

Dárek
k nákupu

30%
sleva

pouze online
na www.douglas.cz

SLEvA 25 %  
na všechny vůně  

(50 ml a více)  
a Sleva 20 %  

na ostatní  
sortiment 

Jarní 

16.–18. dubna

SleVA plATÍ 
i na www.douglas.cz



šťastný den
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Kdo by nechtěl k nákupu dostat něco navíc? Užijte si jaro 
plné skvělých dárků v parfumeriích dOUGLas.

Dárky k nákupu

DOLCE  
& GABBANA  
K nákupu vůně 
značky dOLCe  
& GaBBana 
(50 ml a více) 
získáte masku 

na spaní.

CHLOÉ  
K nákupu jakékoliv vůně 

značky CHLOÉ (50 ml a více) 
získáte kosmetickou taštičku.

HUGO BOSS  
K nákupu 

jakékoliv vůně 
značky HUGO 
BOss (50 ml 

a více) získáte 
sprchový gel 
Hugo Man  

(50 ml).

COACH  
K nákupu jakékoliv vůně 
značky COaCH získáte 

tělové mléko Coach 
Dreams (150 ml).

SISLEY PARIS  
K nákupu dámské 
vůně Izia La nuit 

značky sIsLeY 
PaRIs získáte 
trendy tašku.

EISENBERG 
K nákupu 

jakéhokoliv 
produktu značky 

eIsenBeRG získáte 
tělovou péči Soin 

Liftant Corps 
(15 ml) a dárkový 

pytlíček. 

ELIZABETH ARDEN  
(50 ml a více)  

získáte miniaturu vůně 
White Tea (edt 10 ml).  

K nákupu jakékoliv  
vůně značky  

eLIZaBetH aRden.

nabídka platí, pokud není uvedeno jinak, do 30. 4. 2021 nebo do vyčerpání zásob dárků.d
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Náš tip



šťastný den
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nabídka platí, pokud není uvedeno jinak, do 30. 4. 2021 nebo do vyčerpání zásob dárků.

ELIZABETH ARDEN  
K nákupu produktů péče značky  

eLIZaBetH aRden nad 1 290 Kč získáte  
kosmetickou taštičku s miniaturami.

SENSAI  
K nákupu produktů značky 

sensaI nad 3 990 Kč získáte 
miniatury protivráskové péče 
z linie Cellular Performance.

BIOTHERM  
K nákupu produktů značky BIOtHeRM  

nad 1 090 Kč získáte ekologicky vyrobenou 
kosmetickou taštičku a miniaturu péče 

Blue Therapy Cream in Oil (10 ml).

ARMANI BEAUTY  
K nákupu dvou a více produktů 

značky aRManI BeaUtY 
získáte cestovní zrcátko 
s pouzdrem téže značky 

a cestovní verzi řasenky Eyes 
to Kill Classico.

JUICY COUTURE  
K nákupu jakékoliv 
vůně značky JUICY 
COUtURe získáte 

praktickou kabelku.

SHISEIDO  
K nákupu dvou 

produktů značky 
sHIseIdO získáte 

cestovní verzi 
nočního krému 
Vital Perfection 

(15 ml).

NARCISO RODRIGUEZ  
K nákupu vůně značky naRCIsO 
ROdRIGUeZ (50 ml a více) získáte  

psaníčko s malou peněženkou  
stejné značky.

ZADIG & VOLTAIRE  
K nákupu vůně značky ZadIG  

& VOLtaIRe (50 ml a více) získáte 
kosmetickou taštičku.

pouze online
na www.douglas.cz

DÁREK K NÁKUPU

Při nákupu jakékoliv vůně z linie Mon Guerlain dostanete jako 
dárek miniaturu parfému Mon Guerlain, miniaturu denního 
krému z řady Abeille Royale a taštičku Guerlain.*

*Nabídka platí od 1. 3. 2021 do vyčerpání zásob dárku. 

NOVÁ EAU DE PARFUM

předpremié
ra



JARNÍ MUST-HAVE
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must
have

Krycí ochrana
Dokonale kryje,  

sjednocuje odstín, 
hydratuje a navíc chrání 

před UV zářením. 
CC+ CREAM SPF 50,  

IT COSMETICS,  
32 ml, 1 010 Kč

NočNí obNova
Sérum stimuluje a urychluje noční rege-
neraci a očistu pokožky. Získáte hebkou, 
hydratovanou pleť, odolnou vůči vlivům 
prostředí.
ADVANCED NIGHT REPAIR, ESTÉE  
LAUDER, 30 ml, 2 200 Kč

celodenní Krása
Dlouhotrvající rtěnka s 16hodinovou výdrží.  
Připravte se na nekonečný komfort a pocit luxusu. 
ROUGE DIOR, DIOR, 3,5 g, 1 159 Kč

Rychlé vyhlazeNí
Už během dvou měsíců se vaše vrásky  
o polovinu zmenší. První výsledky  
uvidíte za tři dny. 
TIME-FILLER, FILORGA, 50 ml, 1 700 Kč

DesigNová 
vůNě
Pánský parfém 
do auta vás 
ohromí nejen 
svou vůní, ale 
také elegant-
ním designem. 
NIKI FASHION 
AMBRE MUSK, 
MR & MRS 
FRAGRANCE, 
399 Kč

Jaká kosmetika 
rozhodně nesmí 

chybět na vaší 
poličce?

 stovky štětiNek  
 Objemová maskara dodá řasám  
 precizní objem a díky natočení také  
 ohromující efekt otevřených očí.  
 LASH IDÔLE, LANCÔME,  
 8 ml, 870 Kč 

567

pouze online
na www.douglas.cz

vůNě máků
Nádherná vůně je inspirovaná extrava-
gantními květy velkého šarlatového máku, 
které umocňuje sametově hebká duhovka. 
SCARLET POPPY, JO MALONE, EdC 100 ml, 
4 200 Kč
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parfémy

Code, ARMANI, EdP 60 ml, 2 270 Kč; 
Izia La Nuit, SISLEY PARIS, EdP 50 ml, 
4 050 Kč; Mixed Emotions, BYREDO, 
EdP 100 ml, 4 900 Kč

Vše, co jste kdy o nich chtěli Vědět
Vítejte ve světě omamných vůní a jejich  
úžasných variací.

NR_MUSC NOIR_190x250_Douglas mag.indd   1 13.01.21   21:57
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Každý máme svou oblíbenou 
vůni a nutně se nemusí jednat 
o ten nejdražší parfém světa. 
Prachobyčejná vůně vyprané-

ho prádla, vůně vzduchu po dešti nebo 
třeba čerstvě umleté kávy. To vše v nás 
vyvolává hřejivé pocity. A nemluvě  
o tom, když máme vybraný parfém  
spojený s určitou osobou. Tak či onak,  
vůně jako takové mají obrovskou moc  
a vliv na naši psychiku. Svým způsobem 
parfém vyjadřuje naši osobnost  
a v přeneseném slova smyslu se stává 
naším podpisem – neopakovatelným  
a originálním. nemyslíte si? Filozofování 

nyní přenecháme vám, ale zpět k jádru 
našeho tématu… Zamysleli jste se někdy 
nad tím, jak vlastně takový parfemářský 
rukopis vzniká?

výroba parfémů není nic jednoduchého, 
a to nejen po technologické stránce. 
Skloubení vůní vyžaduje dokonalý čich 
parfemáře. Je to vlastně podobné jako 
u hudebního skladatele, který musí 
mít pro komponování hudby absolutní 
sluch. Dost často pro běžného smrtelní-
ka nepochopitelné a nepředstavitelné, 
ale oba mají stejný úkol – poskládat 
komponenty v libozvučnou melodii či 

opojnou vůni. Je to trochu hra, trochu 
alchymie, ale když se „noty sejdou  
a zapadají do sebe“, vznikne dílo světo-
vého formátu v obou případech. Tvůrce 
vůně musí mít představu konečného 
výsledku a podle toho volí jednotlivé 
vonné složky a zkouší jejich harmonii.  
A tím postupně vytvoří základní akordy. 
Po jejich sestavení se přidávají další 
látky, které tento akord obohacují  
a dále rozvíjejí. Pro dámské parfémy jsou 
typické květinové, svěží a sladké vůně, 
naopak pro pánské vůně to jsou tóny 
kořenité či dřevité.

Parfém… vonná kompozice, která je pro každého z nás jedinečnou  
záležitostí. Ať už se jedná o vzpomínky, pocity či osoby s ním spojené, po použití 

nás pokaždé vtáhne do omamného světa vůní a tajuplných ingrediencí.  
S čím si spojujete váš parfém vy?

NejprodávaNější
ChaNel No. 5

nEJSlAvněJší vůně SvěTA vZniKlA už v rocE 1921. JEJí AuTor, chEMiK ErnEST 
BEAux, SE inSPirovAl vZPoMínKAMi coco chAnEl nA DěTSTví STrávEné vE FrAn-
couZSKéM AuBAZinE. vonná KoMPoZicE SE SKláDá Z vícE nEž 80 SložEK, ucíTíTE 

MiMo Jiné KoSATEc, KonvAlinKu, JASMín nEBo růži. 

jak se rodí

 parfém
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Bad Boy le Parfum, CAROLINA HERRERA,  
EdP 50 ml, 2 270 Kč; Born in roma Yellow Dream 
uomo, VALENTINO, EdT 100 ml, 2 450 Kč, This is 
us!, ZADIG & VOLTAIRE, EdT 100 ml, 2 490 Kč
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Jednotlivé vůně pocházejí nejčastěji  
z rostlin. Tyto vonné silice se mohou 
získávat mnoha různými způsoby. Jed-
nou z nejstarších metod je tzv. enfleuráž 
(z francouzského enfleurage), kterou 
vynalezli kde jinde než ve vůním zaslí-
bené Francii. Tato technika umožňuje 
získávat vonné látky pomocí oleje či 
tuku, který do sebe absorbuje silice za 
vzniku vonné pomády. Ta se následně 
rozpustí v ethanolu a pomocí destilace 
se získá požadovaná látka. Dále je lze 
získat pomocí lisování v mechanických 
lisech, již zmíněnou destilací při vyso-
kých teplotách nebo extrakcí. Destilace 
neboli odpařování uvolňuje obsažené 
silice, které se váží na částice vodní páry. 
Plynná sloučenina je následně konden-
zována do kapalné podoby. Posledním 
krokem je oddělení vonného oleje od 

vody pomocí filtrace. některé silice jsou 
naopak citlivé na vysoké teploty, a proto 
se k jejich získávání využívá extrakce za 
přítomnosti rozpouštědla, které vonnou 
látku z rostlin uvolní. 

Tím ale celý proces nekončí. násled-
ně se silice čistí a různě obohacují, 
kombinují s pomocnými látkami, které 
dotvářejí kompozici vůně, aby získaly ty 
správné vlastnosti vhodné pro parfémy. 
Dále jsou obohaceny o zušlechťující 
prostředky, které vůni zjemňují a oživují, 
o obrušující prostředky pro tlumení 
drsnosti některých komponentů a také 
o fixátory, které se postarají o trvanlivost 
vůně. Kromě rostlinných silic parfemáři 
samozřejmě využívají i vonné složky 
jiného původu. celkem běžný parfém 
obsahuje mezi 25 až 250 ingrediencemi. 

prvNí uNisex 
CK oNe, CalviN KleiN

nADČASovou vůni vYTvoŘilo Duo návrháŘů AlBErTo  
MorillAS A hArrY FrEMonT. v rEvoluČníM PArFéMu  

vhoDnéM Pro MužE i žEnY ucíTíTE ciTron, KArDAMoM  
A BErGAMoT, v KvěTinovéM SrDci PAK růži, JASMín A FiAlKu. 

ZáKlAD TvoŘí hŘEJivé SAnTAlové DŘEvo, cEDr, JAnTAr A PižMo.

NejČasTější iNGredieNCe
rŮŽe, jasMíN, piŽMo

vÝTAžKY Z růžE A JASMínu nAJDETE TéMěŘ vE všEch  
PArFéMEch, STEJně JAKo MošuS nEBoli PižMo. DoDává vůni 

nA JEMnoSTi A PŘiTAžlivoSTi. Slouží i JAKo uSTAlovAČ.  
ProDuKuJí ho SAMci KABArů PižMovÝch PŘi ZnAČKování 

Svého úZEMí. lov KABArů JE DnES Již ZAKáZán,  
PižMo SE ZíSKává SYnTETicKY.   

Stoletá 
ikona

Již v květnu tohoto roku oslaví 
sto let snad nejproslulejší parfém 
všech dob, chanel no. 5. oblíbila 

si jej i Marilyn Monroe. Flakon 
se žlutou vůní je dlouhodobě 
nejprodávanějším parfémem  

na světě.

Shalimar  
je první novodobou orientální 

vůní, kterou v roce 1921 vytvořil 
jacques Guerlain. Kvůli právním 
sporům s jinou značkou musel 

být dočasně přejmenován 
na no. 90. Pod původním ná-

zvem Shalimar byl znovu uveden 
v roce 1925.

Slečna Dior
vůbec první vůně Dior se 

jmenovala Miss Dior. Diorovým 
přáním bylo vytvořit vůni, která 
by voněla láskou. nevěděl však, 

jak ji pojmenovat. inspirací se 
mu nakonec stala jeho sestra, 

která ho přišla navštívit. Diorova 
múza tehdy vykřikla: „Podívejte 

se, přichází Miss dior! Miss dior! 
tak se bude jmenovat první 

vůně!“ Psal se rok 1947.

Parfém Pro 
auDrey

krásná herečka Audrey hepburn 
byla múzou slavného huberta de 
Givenchy. Přímo na míru jí vytvořil 

i parfém l’interdit. 
Jejich kreativní spolupráce  

a jedinečné přátelství začaly  
v roce 1953, kdy Audrey návrháře 

oslovila, aby jí navrhl kostýmy 
pro film Sabrina. Givenchy ji však 
odmítl, protože se domníval, že 
jde o tehdy mnohem slavnější 

Katherine hepburn. Audrey to ale 
nevzdala a pozvala ho na večeři. 
To bylo tehdy pro ženu opravdu 
nezvyklé. A od té doby modely 

Givenchy oblékala nejen ve 
filmech, ale i v soukromí. ikonická 

vůně vznikla přímo pro Audrey 
již v roce 1956. veřejnost se s ní 

mohla seznámit až o rok později.

legenDy

lazy Sunday Morning, MAISON MARGIELA,  
EdT 100 ml, 2 469 Kč; Ginza, SHISEIDO,  
EdP 50 ml, 2 350 Kč; Guilty love Edition Pour 
homme, GUCCI, EdT 90 ml, 2 520 Kč, pouze  
online; Mon Guerlain Sparkling Bouquet, 
GUERLAIN, EdP 30 ml, 2 040 Kč
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nejčastějšími jsou růžové a jasmínové 
výtažky, naopak mezi nejdražší a nejmé-
ně časté složky patří šedá ambra, ručně 
sbírané okvětní plátky květin či vzácné 
koření.

Co potřebujete věDět? 
Slovo parfém pochází z latinského „per 
fommum“ neboli skrz kouř a odkazuje 
na první způsob výroby. První zmínky  
o vonných olejích pocházejí už ze  
starověké Mezopotámie z dob asi 2700  
let před naším letopočtem.odtud se 
využívání vůní především při nábožen-
ských obřadech rozšířilo do Egypta  
a antického Řecka, Říma a dále do 
Evropy. Právě Egypťané pak byli tím 
národem, který začal parfémy používat 
i pro osobní potřeby. Zasloužila se o to 
především Kleopatra, která velmi dbala 
o svou krásu. A aby okouzlila césara, po-
užívala parfém složený z myrhy, skořice, 

kardamomu, kosatce, lotosu, šafránu  
a majoránky. Samotný parfém se skládá 
ze tří částí. Z hlavy, kterou ucítíte jako 
první – tato část vůně se uvolňuje pár 
sekund až patnáct minut, srdce, které 
vám bude vonět asi tři hodiny, a základu. 
Ten je cítit nejdéle, uvolňuje se postup-
ně i půl dne. Pozor! Parfém ale voní na 
každém člověku jinak. Je to dáno nejen 
různým ph pokožky, ale také hormony, 
agresivitou potu, ale například i stravou. 
nejvhodnější je aplikovat parfém na 
šíji, zápěstí, předloktí a za uši. v těchto 
místech je kůže tenká a díky pulzující 
krvi je pokožka teplejší, takže se parfém 
lépe odpařuje.

Podle intenzity vůně je možné parfémy 
rozdělit do několika skupin. nejkon-
centrovanější formou je parfém neboli 
extrakt s podílem vonných látek  
15–40 %. Eau de Parfum neboli par-
fémová voda má podíl vonných látek 

v rozmezí 12–15 %. Mírou koncentrace 
je mezi nimi tzv. Esprit de Parfum, toto 
označení se však používá velmi zřídka. 
Jednou z nejdostupnějších  je Eau de 
Toilette, tedy toaletní voda, s podílem 
vonných látek 6–12 %. nižší podíl von-
ných esencí má poté Eau de cologne, 
neboli kolínská voda s podílem vonných 
látek 4–6 %, jemnější Eau Fraîche  
s podílem vonných látek 1–3 % a nej-
méně častá Eau de Solide s podílem 
vonných látek do 1 %.

Parfémy lze dělit také podle exkluzivity. 
Ty nejexkluzivnější vůně jsou tzv. niche 
vůně, které jsou vyráběny pouze v ome-
zeném množství a obsahují velmi vzácné 
složky, například ambru či damašskou 
růži. Další skupinou jsou exkluzivní par-
fémy, ty vyrábí slavné značky. obecně 
také platí, že čím exkluzivnější parfémy, 
tím vyšší cena. Méně exkluzivní vůně 
koupíte i v drogeriích.

NejvzáCNější iNGredieNCe 
aMbra 

láTKA, KTErá vZniKá v TrávicíM TrAKTu vorvAně. vElrYBY AMBru  
vYvrhnou A hMoTA PluJE nA hlADině ocEánu, oDKuD Ji liDé SBírAJí. PAK ovšEM 

láTKA MuSí něKoliK lET SchnouT, TEPrvE PoTé JE Možné Ji roZEMlíT  
nA PrášEK A DESTilAcí ProMěniT v TEKuTinu. AMBrA DoDává PArFéMu hlouBKu, 

ovšEM nE KAžDÝ Ji SnESE. 

Sì, ARMANI, EdP intense 50 ml, 2 720 Kč; 
nymphessence, ROOS & ROOS, EdP 100 ml, 
4 790 Kč, pouze online; la vie Est Belle Soleil 
cristal, LANCÔME, EdP 50 ml, 2 410 Kč;  
Musc noir For her, NARCISO RODRIGUEZ, 
EdP 100 ml, 3 490 Kč

NejdraŽší 
shuMuKh, The spiriT od dubai

ShuMuKh JE SKuTEČně uniKáTní. JJEho FlAKon JE ZE ZlATA A JE oZDoBEn vícE nEž 
3500 DiAMAnTY, ToPAZY A PErlAMi. cEnA SE vYšPlhAlA nA 1,152 Milionu Eur.
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Originální pojetí vůní v podání ikonického módního domu Maison Margiela 
byste si rozhodně neměli nechat ujít...

By The Fireplace, MAISON MARGIELA, EdT 100 ml, 2 496 Kč; Jazz Club, MAISON MARGIELA,  
EdT 100 ml, 2 496 Kč; Lazy Sunday Morning, MAISON MARGIELA, EdT 100 ml, 2 496 Kč

Maison Margiela (dříve 
Maison Martin Margiela) 
je ikonická luxusní značka 
se sídlem v Paříži, kterou 

v roce 1988 založil belgický designér 
Martin Margiela. Tento proslulý módní 
dům se zaměřuje nejen na haute coutu-
re, ale i dámskou a pánskou módu pro 
každodenní nošení, šperky, umělecké 
objekty, obuv a parfémy. Kreativním 
ředitelem Martin Margiela je od roku 
2014 John Galliano. Design produktů 
Maison Margiela se vyznačuje netradiční 
estetikou, dekonstrukčním a avantgard-
ním přístupem, nekonvenčními materi-
ály i originální prezentací. Vše je pojato 
jako provokativní umělecké vyjádření,  
nejinak je tomu i v případě vůní. 

Koncept Replica
V roce 1994 představil módní dům Mai-
son Margiela kolekci oblečení a doplňků 
Replica, která se inspirovala zajímavými 
nadčasovými vintage kousky z celého 
světa. Na to pak v roce 2012 navázala 
také řada luxusních vůní se stejným 
názvem, jež byla vytvořena ve spoluprá-
ci s nejznámějšími světovými parfémáři. 

Vznikla tak zcela unikátní řada toaletních 
vod, jejichž úkolem je nejen působit 
na vaše smysly, ale především vyvolat 
vzpomínky a s nimi související emoce. 
Parfémáři se při tvorbě těchto unisex 
vůní inspirovali svou senzorickou pamě-
tí. Inspirací jim byla třeba procházka pod 
svěžími citronovníky, mořský vzduch, 
plavání v oceánu nebo večerní relaxační 
koupel plná bublinek. Každá vzpomínka 
s sebou totiž nese určitý závan vůně – 
svěžest, čistotu, květinové nóty, jemnost, 
zemité tóny, slunce, teplo… Toaletní 
vody Replica jsou spojovány s okamžiky 
rozjímání, vznešenými vzpomínkami či 
pouhými záblesky časů minulých… Ty 
jsou uzavřeny do flakonů, díky nimž si 
je podle nálady můžete připomenout 
a oživit. 

NetradičNí baleNí
Flakony Maison Margiela  jsou poněkud 
netradiční. U vůní byste je rozhodně 
nečekali, protože jsou inspirovány 
klasickými lékárenskými nádobami. 
I tady se nicméně Maison Margiela 
drží své proslulé nekonvenčnosti. 
Každý flakon je navíc rovněž opatřen 

bavlněnou etiketou popisující styl, 
typ, původ a obsah vůně. Vrchní část 
flakonu je pak obalena bílým textilním 
provázkem evokujícím jedinečný 
a nezaměnitelný steh módního domu 
Maison Margiela.

JedeN za všechNy 
Kolekce Replica zahrnuje až 14 různých 
vůní. Nás zaujala třeba toaletní voda 
Lazy Sunday Morning (volně přelože-
no jako Pomalé nedělní ráno), která 
by vám měla připomenout hebkost 
a svěžest čerstvě vypraného povlečení 
a slastný pocit bezstarostného, poma-
lého probuzení do nedělního rána. Jde 
o květinovou vůni se směsí konvalinky, 
pačuli, dřeva a bílého pižma, která má 
připomínat prádlo usušené na slunci 
a dlouhé lenošení ve vyhřáté posteli. Při-
voňte si a uvidíte, že budete mít nedělní 
ráno všude s sebou. 
 
Součástí kolekce jsou také Springtime 
In A Park, Sailing Day, Music Festival, 
Whispers In The Library, Under The Le-
mon Trees, Flower Market, Coffee Break 
nebo novinka Matcha Meditation.
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Provokativní vyjádření vůní
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voňavý
zápisník

Přivítejte jaro s novou vůní. v našem voňavém 
zápisníku objevíte další novinky i stálice,  
které vás jednoduše dostanou.

Náš tip

Svěží, ovocná, květinová, dřevitá...  
Každý, kdo hledá, nalezne  

tu svou vyvolenou.
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Rose Prick, 
TOM FORD,  

EdP 50 ml, 7 500 Kč

Y Le Parfum, YVES SAINT LAURENT,  
EdP 100 ml, 3 740 Kč

Stronger  
With You 

Absolutely, 
ARMANI,  

EdP 50 ml,  
1 950 Kč

The Scent 
Pure Accord, 
HUGO BOSS, 
EdT 50 ml,  
2 020 Kč

Splendida Iris d‘Or,  
BVLGARI, EdP 50 ml,  

2 830 Kč

Les Mini 
Chloé, 
CHLOÉ,  
EdP 20 ml,  
1 070 Kč 

White Tea 
Ginger Lily, 

ELIZABETH 
ARDEN,  

EdT 100 ml,  
1 390 Kč

Lady Million Fabulous,  
PACO RABANNE,  

EdP 80 ml,  
info o ceně na prodejně

Miss Dior 
Rose n‘Roses, 

DIOR,  
EdT 100 ml,  

3 350 KčCandy Florale, 
PRADA,  
EdT 80 ml,  
2 800 Kč

Sì Fiori,  
ARMANI,  

EdP 50 ml,  
2 410 Kč

1 800 Kč*  
* Akční cena v rámci  

bestsellerů platná 
do 30. 4. 2021.

La Belle Le 
Parfum,  
JEAN PAUL 
GAULTIER, 
EdP 100 ml,  
3 673 Kč

Thank U next,  
ARIANA GRANDE,  
EdP 50 ml, 1 119 Kč

very 
Good Girl, 
CAROLINA 
HERERRA, 
EdP 80 ml, 
3 773 Kč

Alibi,  
OSCAR DE LA RENTA,  

EdP 50 ml, 1 850 Kč

CK Everyone,  
CALVIN KLEIN,  
EdT 100 ml,  
1 270 Kč

Správně vybraný parfém má  
velkou moc. Nejenže vám zlepší náladu 

 a dodá sebevědomí, ale především 
podtrhne vaši osobnost.

pouze online
na www.douglas.cz

Již brzy
v douglas

pouze online
na www.douglas.cz
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Každá z nich je jiná a osobitá, 
ale přece se doplňují. Spojuje 
je láska, rodinné pouto a také 
vášeň pro vůně. Obchodními 

partnerkami se Chantal a Alexandra 
staly v roce 2014, kdy na trh uvedly první 
řadu vůní balancující na pomezí tradice 
a destrukce. Jejich ambicí je vytvářet 
okouzlující vůně bez kompromisů při 
výběru složek a volbě olfaktorického 
charakteru kompozice. Možná pro vás 
bude překvapením, že se ve světě par-
fémů pohybují spíše muži, i proto duo 

Liberté, égaLité, féminité
Roos & Roos

Roos & Roos je výjimečná značka. Je totiž především 
příběhem dvou žen, dvou generací, matky a dcery… 

Roos & Roos budí rozruch. Jejich vůně  
Roos & Roos jsou směsicí pařížského 
ducha a dokonalého francouzského 
know-how, ztělesňují luxus a výjimeč-
nost. Odmítají zakořeněné stereotypy  
a klišé, ústředním tématem všech vůní 
je svoboda – nejen při tvorbě samotné 
vůně, ale také svoboda výtvarného ztvár-
nění flakonu a jeho prezentace, svoboda 
být ženou. A proto v tomto případě 
rozhodně platí poněkud aktualizované 
francouzské motto: Liberté, égalité, 
féminité…*

A Capella, 
Roos & Roos, 
EdT 50 ml,  
2 390 Kč

*Svoboda, rovnost, ženskost. Adaptace původ-
ního hesla Velké francouzské revoluce: Liberté, 
égalité, fraternité… Svoboda, rovnost, bratrství.
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vůně

Jak voní štěstí?
Charakteristickým znakem všech vůní z řady La vie Est Belle je výrazný akord kosatce, který patří mezi nejvzácnější  
ingredience a dodává jim nevšední nádech. Ale tak jako zažíváme různé pocity štěstí, i jednotlivé vůně se od sebe  

liší intenzitou a složením. Které máte nejraději vy – svěží ovocné, nebo sladší květinové?

vůně

PěT IKOnICKÝCH PARFÉMů, PěT JEDInEČnÝCH vůnÍ. 

LA vIE EST BELLE
PARFÉMOVÁ VOdA
Od roku 2012 podléhají 
ženy podmanivé kombinaci 
černého rybízu s hruškou,  
ale především dominantní-
mu kosatcovému akordu. 
Elegantní a nadčasová vůně.

La vie Est Belle, LANCÔME,  
EdP 30 ml, 1 680 Kč

LA vIE EST BELLE L‘ÉCLAT
PARFÉMOVÁ VOdA

Probuďte své smysly s odlehčeným a energickým akordem po-
merančového květu, který souzní v dokonalé harmonii s jemnými 

tóny jasmínu a kosatce, symboly francouzské ženskosti.

La vie Est Belle L‘Éclat, LANCÔME, EdP 30 ml, 1 750 Kč

LA vIE EST BELLE En ROSE
tOALEtNí VOdA

Představte si, že stojíte v zahradě 
plné rozkvetlých pivoněk, přidejte 

esenci z růže, osvěžující berga-
mot, a výsledkem je nejsvěžejší 

vůně z řady La vie Est Belle.

La vie Est Belle En Rose,  
LANCÔME, EdT 50 ml, 1 930 Kč

OBJEvTE KOUZLO ŘADY LA vIE EST BELLE.
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LA vIE EST BELLE InTEnSÉMEnT
PARFÉMOVÁ VOdA

nejintenzivnější z celé pětice je vystavěna 
okolo akordů červeného kosatce  

a smyslné madagaskarské vanilky,  
jejíž bohaté aroma si vás okamžitě získá.

La vie Est Belle Intensément,  
LANCÔME, EdP 30 ml, 1 870 Kč

Objevujte svět vůní  
La Vie Est Belle i na našem 

Douglas blogu.  
Stačí načíst tento  

QR kód prostřednictvím  
svého telefonu.
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Novinka
LA vIE EST BELLE  

SOLEIL CRISTAL
PARFÉMOVÁ VOdA

nová vůně šíří světlo všude kolem 
nás, její vonná kompozice tak  

připomíná sluneční paprsky  
a hřejivý pocit, který se s nimi do-
stavuje. Parfémová voda pro ženy 

se nejprve projeví osvěžujícími 
tóny mandarinky a pomerančové-
ho květu, na které navazuje srdce 

parfému překypující oslnivými  
bílými květy, především kosatcem  
a jasmínem. Madagaskarská vanil-

ka ve spojení s balijským pačuli  
pak tvoří silný a vřelý základ vůně. 

La vie Est Belle Soleil Cristal,  
LANCÔME, EdP 50 ml, 2 410 Kč
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make-up

JARNÍ MAKE-UP JASNĚ A PŘEHLEDNĚ
Seznamte se s barvami roku 2021  
a nejlepšími make-up triky pro líčení  
i čištění kosmetických štětců.



PANTONE 2021 PANTONE 2021
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P         ro letošní rok vybrali odborníci  
z amerického Pantone Color 
Institutu novou barvu, která 
postupně zaplaví přehlídková 

mola, designové produkty a samo-
zřejmě také svět beauty a make-upu. 
Zatímco rok 2019 patřil sytě korálovému 
odstínu a loňský klasické modré, pro 
letošek byly překvapivě zvoleny barvy 
dvě, neutrální šedá Ultimate Gray (Pan-
tone 17-5104) a zářivě žlutá Illuminating 
Yellow (Pantone 13-0647).

Jak se vybírá barva 
roku
Před samotným vyhlášením vyrazí do 
světa tým odborníků, aby analyzoval  
a vyhledal nové trendy. Vítězná barva 
musí především reflektovat náladu,  
současné dění ve společnosti a také 
udávat směr do budoucna. „Jen jedna 
barva by v roce 2021 nedokázala vyjád-
řit vše potřebné, vybrali jsme proto  
dvě samostatné, které dokonale souzní. 
Už jen proto, abychom vyslali poselství,  
že v tom nejsme sami“, prozradila  
v oficiální zprávě viceprezidentka  
Institutu Pantone Laurie Pressman  
s tím, že v době, kdy tým expertů zahájil 
svůj průzkum, již docházelo k velkým 
celosvětovým změnám. Ať už tedy půjde 
o nové kolekce, design nebo právě 
kosmetické produkty, Pantone tuto 
sezonu předpovídá nejen vytrvalost, sílu, 
odolnost a statečnost v podání šedé, ale 
také optimismus, štěstí, radost a naději 
v lepší budoucnost, které evokuje zářivá 
žlutá. Příslovečné světlo na konci tunelu, 
jež navíc dokáže prosvětlit i prozářit 
jakýkoliv make-up.

V bArVách rokU
Make-up

1. This Is Us!, ZADIG & VOLTAIRE, EdT 50 ml,  
1 890 kč 2. Tužka na oči Faux Whites Eye brigh-
tener, NYX PROFESSIONAL MAKEUP, 1,3 g, 
199 kč 3. oční stíny Eyes To kill Quads, ARMANI 
BEAUTY, 5 g, 1 850 kč 4. hydratační péče Dra-
matically Different Moisture Lotion+, CLINIQUE, 

125 ml, 1 290 kč 5. rtěnka Extreme Lip Spark, TOM 
FORD, 3 g, 1 630 kč 6. Set štětců charcoal brush Set 
Face, DOUGLAS ACCESSOIRES, 999 kč 7. Yellow 
Diamond, VERSACE, EdT 50 ml, 1 999 kč 8. houbička 
na make-up Blusher, BEAUTYBLENDER, 400 kč  
9. Sérum Dual Essence, SENSAI, 30 ml, 4 459 kč
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2.

3.

4.

1.

7.

5.

6.

Náš tip

Barvy roku 2021 Illuminating yellow a ultimate 
Gray symbolizují stabilitu a optimismus. Inspirujte 
se, jak okořenit svůj svět decentní šedou  
v kombinaci se zářivě žlutými tóny.

8.

9.



PANTONE 2021
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2.

3.

4.

1.

5.

6.Náš tip

1. Oční linky Diorshow 24H* Stylo, DIOR, 0,2 g, 
840 Kč 2. Oční stíny Les Phyto-Ombres, SISLEY 
PARIS, 1,8 g, 1 080 Kč 3. Gucci Guilty Pour Homme, 
GUCCI, EdT 50 ml, 1 950 Kč 4. Řasenka Kiss  
+ Curl Mascara, DOUGLAS MAKE-UP, 12,5 ml, 
439 Kč 5. Rtěnka Suede Matte Lipstick, NYX  
PROFESSIONAL MAKEUP, 3,5 g, 249 Kč 6. Oční 
stíny Palette 5 Couleurs, YVES SAINT LAURENT, 
5 g, 1 700 Kč 7. Lak na nehty Striplac Peel or Soak, 
ALESSANDRO, 8 ml, 499 Kč 8. Lak na nehty Nail 
Polish Pastel, DOUGLAS MAKE-UP, 10 ml, 149 Kč 8.

7.

Líčení v nových  
odstínech
Ačkoliv šedá může na první pohled 
působit nudně, je velmi univerzální, dá 
se dobře kombinovat a poskytuje skvělý 
základ, na kterém zářivě žlutá dokonale 
vynikne. Od očních stínů, rtěnek až po 
laky na nehty, přesvědčíme vás, že barvy 
roku vytvářejí promyšlenou rovnováhu, 
skvěle se doplňují a jsou doslova před-
určeny k experimentování.

Zářivý pohLed
Po kombinaci obou barev můžete 
sáhnout, ať už jste tmavovláska, nebo 
blondýnka. A neplatí to jen pro vlasy; 
kouřové líčení s Ultimate Gray se zlatým 
akcentem dodá jakékoliv barvě očí na 
hloubce a intenzitě. Doporučujeme pa-
letku Yves Saint Laurent Tuxedo 5 Cou-
leurs v kombinaci se zlatavým stínem 
Les Phyto-Ombres od Sisley Paris, který 
můžete použít na celé horní víčko, nebo 
si jím pro dramatičtější efekt namalovat 
tenkou linku podél horních řas. Pro 
každodenní make-up stačí přidat trochu 
žluté do vnitřních koutků oka, které se 
tím krásně zvětší a zvýrazní. Po šedé 
případně sáhněte i místo klasické černé 
tužky na oči, výsledkem bude jemnější  
a přirozenější look.

nesLíbateLná
Pokud se rozhodnete vyzkoušet barvy 
roku i na svých rtech, připravte se na 
pořádnou dávku pozornosti. Ultrajemná 
a lehká rtěnka v šedém odstínu Suede 
Matte Lipstick od NYX vaše rty zahalí do 
pudrově matného odstínu a má k sobě  
i přesně ladící konturku Suede Matte Lip 
Liner. Tato kombinace zaručí perfektní 
tvar a výdrž, takže zrcátko můžete klidně 
zapomenout doma. 

trendy nehty
Pro dokonale sladěný look se nebojte 
s barvami Illuminating Yellow a Ultimate 
Gray ozdobit i svoje nehty. Rozhodnout 
se můžete jen pro jednu z nich, nebo je 
zkombinujete a vyzkoušejte nejžhavější 
nail trendy současnosti, tedy obrácenou 
francouzskou manikúru, která místo 
konečků zdůrazňuje půlměsíček nehtů, 
nebo eyeliner manicure, jež si místo 
bílých konců hraje s velmi tenkou  
a barevnou linkou.

N O V Á  D Á M S K Á  
A  P Á N S K Á  V Ů N Ě
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VEGAN A CRUELTY-FREE
Urban Decay svými neustá-
lými inovacemi inspiruje mi-
lovníky make-upu po celém 
světě. Všechny její produkty 
jsou cruelty-free, značka 
totiž odmítá testování na 
zvířatech. Kromě toho mno-
ho jejích produktů je také 
kompletně veganských.

Z načka Urban Decay byla  
založena v polovině 90. let, 
kdy v kosmetickém průmyslu 
převládaly barvy jako růžová, 

červená nebo béžová. Její zakladatelka 
Wende Zomnir se ale rozhodla vzepřít 
barevnému mainstreamu a uvedla řadu 
fialových rtěnek a laků na nehty.  
Svoji odvahu a smysl pro experimento-

NAKED PALETKY
Ikonické paletky očních 
stínů zná každý make- 
up nadšenec. Portfolio 
paletek značky Urban 
Decay se stále rozrůstá 
a rozšiřuje o nejnovější 
barevné kombinace, 
které jsou vhodné jak 
na jemné denní líčení, 
tak i na večerní výrazný 
look.

PRETTY DIFFERENT
Pretty Different je manifestem značky Urban Decay, 
která již od svého vzniku podporuje originalitu, 
odlišnost a jedinečnost. Tato tak trochu „jiná“ 
značka vyzývá nebát se, být sám sebou a postavit 
se zavedeným zvyklostem.

vání si značka zachovala dodnes.  
Urban Decay nabízí širokou škálu 
očních stínů, včetně ikonických Naked 
paletek, rtěnky Vice Lipsticks všech  
barev s několika různými finiši, přiro-
zeně vypadající make-up z řady Stay 
Naked nebo legendární fixační sprej  
na make-up All Nighter v několika 
různých provedeních.

„Značka Urban Decay 
vždy stála na myšlence: 
co je autentické a jiné,  

to je krásné.“  
Wende Zomnir,  

zakladatelka značky

NOT TO PRIME IS A CRIME
Podkladová báze pod oční stíny Eyeshadow 
Primer Potion vám zajistí až 24hodinovou výdrž 
očních stínů, líčení bez rozmazávání a zalézání 
do vrásek, plnější barvy a pohodlnější aplikaci.
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 Báze pod oční stíny   
 Eyeshadow Primer Potion,   

 URBAN DECAY,   
 10 ml, 620 Kč  

 Paletka očních stínu  
 Naked Ultraviolet,  
 URBAN DECAY,  
 15,6 g, 1 400 Kč 

 Make-up Stay Naked,  
 URBAN DECAY,  
 30 ml, 1 060 Kč 

 Fixační sprej  
 All Nighter,  

 URBAN DECAY,  
 118 ml, 830 Kč 

na douglas.cz
Urban Decay nově
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nic vám 
nezvedne 
sebevědomí 
a náladu tak 
jako červené 
rty. Ukážeme 
vám, jak snadno 
vytvořit extra 
odolný make-up, 
který zůstane 
na svém místě 
i pod rouškou.

Peeling na rty Lip 
Exfoliator, E.L.F.,  
3,2 g, 139 kč

Péče na rty Cellular 
Performance total Lip 
treatment, SENSAI, 
15 ml, 2 899 kč

Peeling na rty 
Pure Color Envy 
Smoothing Sugar 
Scrub, ESTÉE 
LAUDER,  
12 g, 980 kč

Aby rtěnka držela opravdu dlouhodo-
bě, nesmíte podcenit přípravu. než 
se tedy pustíte do samotného líčení, 
použijte peeling k odstranění šupinek 
a suchých částí. rty budou okamžitě 
hladší a rtěnka mnohem lépe přilne. 
raději se vyhněte domácímu experi-
mentování, které může způsobit drob-
né ranky, a sáhněte po produktu urče-
ném přímo pro rty. nedáme dopustit 
na ultrajemný scrub od Estée Lauder 
Pure Color Envy Smoothing Sugar 
s krystalky cukru pro dokonale hladké, 
měkké a vyhlazené rty, které jsou pro 
souvislou vrstvu rtěnky zásadní.

Začněte peelingem

Rtěnky
pod rouškou

Náš tip
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rtěnky

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4. 5.

1. Primer Prep + Prime Lip, M∙A∙C, 1,5 g, 610 kč 2. tužka na rty Ultimate 
Longwear Lip Liner, DOUGLAS MAKE-UP, 199 kč 3. tužka na rty Lip + 
Cheek Pencil, NUDESTIX, 1,41 g, 599 kč 4. tužka na rty Wood Lip Liner, 
DOUGLAS MAKE-UP, 179 kč

1. rtěnka Luxe Matte, BOBBI BROWN, 4,5 g, 1 070 kč 2. rtěnka Love Me Lipstick, M∙A∙C, 3 g, 650 kč 3. rtěnka Won-
derwand Lipstick, CIATÉ. 2 g, 499 kč 4. rtěnka rouge Volupté Shine, YVES SAINT LAURENT, 4 g, 1 010 kč 5. rtěnka 
rouge Allure Liquid Powder, CHANEL, 9 ml, 1 099 kč 6. rtěnka rouge Signature, L‘ORÉAL PARIS, 7 ml, 309 kč
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rtěnky

Vyzkoušet můžete 
i primer. Pokud 

nemáte přímo ten 
určený na rty, použijte 

běžný podklad 
pod make-up. Rty 

perfektně vyhladí, 
prodlouží životnost 

konturky i rtěnky 
a také sjednotí 

barevný tón.

Tip navíc 
Nemáte matnou rtěnku? 
Stačí mít po ruce obyčejný 
fixační pudr. 
rozdělte třívrstvý papírový ubrousek, jednu 
vrstvu přiložte na rty a přes ubrousek jemně 
poprašte. Pudr rtěnku krásně zmatní a zafixuje, 
takže se nebude rozmazávat a ulpívat ve vrás-
kách. Vyzkoušet můžete i fixační spreje. kromě 
toho, že prodlouží trvanlivost rtěnky, zabrání 
také jejím obtiskům na roušce. 

na takto připravené rty naneste 
balzám, který kromě hydratace 
a výživy zabrání rozpíjení rtěnky 
do malých vrásek kolem rtů. nechte 
jej lehce vstřebat a po chvilce setřete 
ubrouskem nebo vatovým tampo-
nem. Vyzkoušejte protivráskový 
balzám Cellular Performance total 
Lip treatment od Sensai, který byl 
vyvinut speciálně pro oblast O-zóny. 
kromě komplexní profesionální péče 
eliminuje vrásky v okolí úst a také 
zjemňuje a vyplňuje rty. 

nyní pokračujte konturovací 
tužkou, jež krásně drží tvar 
a zabraňuje mnoha nepří-
jemnostem včetně rozpíjení 
do drobných vrásek. Pečlivě jí 
obkreslete tvar rtů a nezapo-
meňte na koutky a srdíčko ve 
střední části rtů. následně vy-
plňte celou jejich plochu, čímž 
vytvoříte skvělý základ pro 
zbytek líčení. Sáhněte po od-
stínu co nejpodobnějšímu vaší 
rtěnce. Odstín konturky by měl 
být maximálně o tón světlejší 
či tmavší. Pokud si nevíte rady, 
použijte konturovací tužku  
v tělové barvě, vypadá přiroze-
ně a rty budou navíc působit 
opticky větší.

Vyživte

nejen v online obchodech dnes seženete nepřeberné 
množství rtěnek nejrůznějších typů a barev, pokud ji 
však plánujete nosit pod rouškou, sáhněte po dlou-
hotrvající matné textuře. nejlépe totiž přilne, bleskově 
zasychá, nerozmazává se a na masce pak neulpí skoro 
nic. Skvělou volbou jsou také neslíbatelné rtěnky, které 
garantují několikahodinovou trvanlivost.
Samotnou rtěnku naneste nejprve v tenké vrstvě od stře-
du směrem k okrajům stejně precizně jako konturovací 
tužku, nechte pár vteřin působit, případně rty vtiskněte 
do ubrousku, a celý proces opakujte. Bojíte-li se nedo-
konalostí, pomozte si štětečkem určeným přímo na rty.
na závěr vatovou tyčinkou očistěte okraje rtů a ke zdů-
raznění přechodu a zabránění rozpití barvy přidejte 
tenkou linku korektoru. 

Vsaďte na mat

Vytvořte základ

Balzám na rty Lip 
Glow, DIOR,  
3,5 g, 1 109 kč

Balzám na rty  
Lip Milky Mousse, 
CLARINS,  
10 ml, 535 kč

Balzám na rty Baume 
Fusion, EISENBERG, 

3,5 g, 860 kč

rtěnky

42 www.douglas.cz www.douglas.cz 

pouze online
na www.douglas.cz

6.

Náš tip
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JEMNÁ PLEŤ

Make-up Luminous Silk 
Foundation značky  
Armani Beauty vznikl před 
20 lety v zákulisí módních 
přehlídek a od té doby 
je střeženým tajemstvím 
vizážistů. Nyní ho 
doplňuje řada produktů, 
které ztvárňují představu 
Maestra Giorgio Armani 
o kráse – poskytují pleti 
přirozený jas a hedvábně 
jemný finiš. 

EXKLUZIVNĚ V DOUGLAS

Vizážistka ELIŠKA MATĚJKOVÁ  
O ŘADĚ LUMINOUS SILK

HEDVÁBNĚ

Zafixujte  
look
Pro dokončení svého 
looku použijte Luminous 
Silk Powder. Textura 
na bázi vody pleť 
nevysušuje a poskytuje  
jí přirozený vzhled. 

Rozjasněte  
pleť
Luminous Silk Foundation 
– sametově hebká lehká tex-
tura, vrstvitelné krytí zajistí 
přirozený jas pleti. Načtěte 
QR kód a vyzkoušejte, který 
odstín je ten váš.

Zakryjte 
nedokonalosti 
Luminous Silk Concealer 
stačí jemně nanést 
aplikátorem například pod 
oči či kolem nosu. QR kód 
Vám umožní vyzkoušet si 
jeho odstíny.

PřiPRavte  
pleť 
Před líčením naneste 
na pleť Luminous Silk 
Hydrating Primer.  
Ten pleť hydratuje 
a zabraňuje make-upu, 
aby se dostával do pórů.

Luminous Silk je úžasný make-up, 
se kterým dokážete udělat „no 
make-up“ look, ale i bezchybný 
základ. Krásně funguje 
s hydratačním primerem Luminous 
Silk – ten můžete i přimíchat 
do make-upu pro jemný „glow“ 
efekt. 

Můj největší oblíbenec z této řady je 
Luminous Silk Concealer! Vypadá 
neskutečně přirozeně i ve více 
vrstvách. Jeho krémová konzistence 
se krásně propojí s pletí. Můžete ho 
použít i místo make-upu, třeba při 
cestování – tento trik ušetří místo 
v kosmetické taštičce.

Podkladová 
báze  
Luminous  
Silk Hydrating 
Primer, 
arMaNi 
Beauty,  
30 ml,  
1 480 Kč

Make-up 
Luminous 
Silk  
Foundation, 
arMaNi 
Beauty, 
30 ml,  
1 860 Kč

Korektor 
Luminous 
Silk Multi- 
Purpose 
Concealer, 
arMaNi 
Beauty,  
12 ml,  
1 150 Kč

Pudr  
Luminous 
Silk Powder, 
arMaNi 
Beauty, 
9 g,  
1 650 Kč

@ELISKAMATEJKOVA

Vyzkoušejte  

si nyní  
odstíny 

z POhODLí  

DOMOVA! 

nOVInKA
V DOUGLAS
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Málokdo se chce vracet do 90. let,  
kdy Kevin Aucoin přesvědčil svět  
o tom, že ultratenké obočí à la Carole 
Lombard je to pravé. Mnoho z nás 
se s následky přehnaného vytrhávání 
chloupků potýká dodnes. Než se sami 
pustíte do jakékoliv úpravy, ujasněte si, 
jaký tvar by mělo obočí mít – nehleďte 
při tom na trendy, ale na to, co vaší 
tváři skutečně sedí a co jí ubere roky. 
Pokud jste se v minulosti nedopouštěli 

obočí
Jak na

dokonalé
bezchybné obočí pomáhá dotvářet celkový vzhled obličeje.  

Možná vás trápí pár chybějících chloupků a nebo jeho nevhodný tvar. S několika 
produkty a našimi praktickými tipy bude jeho úprava a styling hračka.

Dvakrát měř, jednou trhej

Než s úpravou začnete, vše si  
pečlivě naměřte. Potřebovat k tomu 

budete pouze štětec s tenkou 
rukojetí, pero nebo hůlku na asijské 

pokrmy a k tomu kosmetickou tužku, 
pomocí níž si vyznačíte důležité 

body. Ty vám poslouží jako vodítko 
především při líčení.  

Bod, kde  
obočí začíná

Nejprve si určete bod, ve kterém 
by mělo obočí ideálně začínat. 

Nejčastěji se setkáte s tím, že máte 
měřicí pomůcku přiložit k okraji 

křídla nosu a vést odtud přímku, 
která prochází vnitřním koutkem oka. 

To ovšem nemusí být ten nejlepší 
způsob, tedy pokud není vaším 

cílem optické rozšíření nosu. Právě 
vzdálenost mezi levým a pravým 

obočím totiž určuje, jak váš nos bude 
vypadat. Pokud chcete dosáhnout 

efektu rovnějšího a užšího nosu, 
veďte podél hřbetu nosu dvě 
souběžné linie (viz obrázek).  

Je známo, že s přibývajícím věkem 
se zmenšuje vzdálenost mezi 
bodem, kde začíná obočí (A) 

a vnitřním koutkem oka. Vedete-li 
od zmíněného bodu ke koutku linii 

rovnoběžnou se zemí, okamžitě 
dosáhnete mladistvějšího vzhledu.

Obočí je v této oblasti spíše jemnější, 
proto s produktem při doplňování 

zacházejte střídmě a volte buď 
nepatrně světlejší odstín líčidla, 

anebo výrazně snižte tlak na tužku či 
štětec. Rovněž se vyvarujte ostrých 
hran a příliš mnoha tahů, obočí by 

působilo velmi nepřirozeně.

Určení klíčových bodů

Věděli Jste?
JE ZNÁMO, žE S PřIbÝVAJí-
CíM VěKEM SE ZMENšUJE 

VZDÁLENOST MEZI bODEM, 
KDE ZAčíNÁ ObOčí (A) 

A VNITřNíM KOUTKEM OKA. 
VEDETE-LI OD ZMíNěNéHO 

bODU KE KOUTKU LINII 
ROVNOběžNOU SE ZEMí, 
OKAMžITě DOSÁHNETE 

MLADISTVěJšíHO VZHLEDU.

A

pouze online
na www.douglas.cz

1. štětec na obočí Maestro Eye brush, ARMANI BEAUTY, 720 Kč 2. štětec na obočí  
Charcoal brow brush 246, DOUGLAS ACCESSOIRES, 329 Kč 3. štětec na obočí Angled  
brow 208, M·A·C, 530 Kč

1. Pinzeta 
Curved Tweezer, 

DOUGLAS 
ACCESSOIRES, 

129 Kč  
2. Nůžky 
Eyebrow 

Scissors, DIEGO 
DALLA PALMA, 

450 Kč  
3. Pinzeta 

Tweezer  
& Eyebrow 

brush, 
DOUGLAS 

ACCESSOIRES, 
199 Kč

1. Tužka na obočí brow Artist Designer, L‘ORÉAL PARIS, 209 Kč 2. Tužka na obočí 
Powder brow Liner, DOUGLAS MAKE-UP, 239 Kč

1.

2.

1.

1.

2.2.

3.

3.

tužky ořezáVácí

štětce

doPlŇky

větších prohřešků, vycházejte z jeho 
přirozeného tvaru. Obočí trhejte  
pouze v jeho zadní části a v oblasti,  
kde dochází k jeho srůstání. Vždy při 
tom respektujte směr růstu chloupků. 
Před samotným procesem obočí 
očistěte a odmastěte pomocí pleťové 
vody. Pokud jste citliví na bolest, 
pomůže vám studený obklad. 
A pamatujte, že pokud jde o trhání, 
méně je opravdu více. 
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nejvyšší bod obočí
Nejvyšší bod obočí určíte tak, že 
se budete dívat rovně před sebe 

a povedete pomyslnou linii podél 
vnějšího okraje oční panenky. Vaším 
cílem bude co nejjemnější klenutí – 

  překvapivě totiž platí, že máte-li 
obočí až příliš klenuté, oční víčka 
budou působit otekle a unaveně. 

Pokud je to váš případ, problém 
snadno a rychle vyřešíte tím, že 
zespod doplníte pár chloupků 

pomocí ostré tužky, gelu nebo fixu. 
Aby byly vaše tahy co nejostřejší, 

řiďte se pravidlem 2:1, tedy po dvou 
tazích vždy doostřete tužku nebo 

uhlaďte zkosený štětec tak, aby měl 
co nejostřejší hranu.

Bod, kde  
obočí končí

bod, v němž má obočí končit, se  
nachází na spojnici okraje křídla 

nosu a vnějšího koutku oka. Pokud 
je obočí kratší, než by mělo být, 
ne vždy je ho třeba dokreslovat. 

Chcete-li vypadat o pár let mladší 
a máte pocit, že vám již klesají víčka, 
může vám kratší obočí pomoci tím, 

že jeho „ocásek“ nebude táhnout 
víčko ještě níže.

D

B

C

1. Tužka na obočí Shape and Shade brow Tint, M·A·C. 0,95 g, 610 Kč  
2. Tužka na obočí Microblade brow, CIATÉ. 0,7 ml, 399 Kč

fixy

1.

2.

1. Tužka na obočí brow blade, URBAN DECAY, 0,4 ml, 690 Kč 2. Tužka na obočí 
brow InkTrio, SHISEIDO, 770 Kč 3. Tužka na oči Fill & Fluff Eyebrow Pomade 
Pencil, NYX PROFESSIONAL MAKEUP, 14,82 g, 319 Kč 4. Tužka na obočí High 
Precision brow Pencil, ARMANI BEAUTY, 790 Kč

tužky MěkkÉ

1.

2.

3.

4.

1. Gel na obočí brow Set, M·A·C, 8 g, 
570 Kč 2. Gel na obočí Tint N Tame brow 
Gel, FLORENCE BY MILLS, 1,18 ml, 469 Kč 
3. Gel na obočí Waterproof Eyebrow, 
DERMACOL, 4,5 ml, 199 Kč

gely

1. 2.

3.

pouze online
na www.douglas.cz

pouze online
na www.douglas.cz

online Beauty                  
  konzultace

Více na www.douglas.cz 
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Produkty
Na trhu je mnoho produktů, které mů-
žete zvolit. Víceméně to záleží čistě jen 
na vašich preferencích. Pro začátečníky 
jsou nejlepší pudry, které se používají 
se zkoseným štětečkem, a nebo tužky. 
Tužky mohou být buď pudrové, nebo 
naopak voskovější. Mají různé průřezy 
a je jen na vás, jakého efektu chcete 
dosáhnout – s precizními tužkami s ost-
rým hrotem skvěle vykreslíte jednotlivé 
chloupky, s automatickými tužkami s troj-
úhelníkovým či obdélníkovým průřezem 
kromě chloupků zvládnete i vyplnění 
větších ploch. Jste-li pokročilejší, zkuste 
sáhnout po gelech, pomádách a nebo 
praktických fixech.

SPrávný odStín
Správný odstín určujte podle barvy 
chloupků, nikoli podle barvy vlasů. Plá-
nujete-li výraznou změnu odstínu vlasů, 
domluvte se s odborníkem na vhodném 
obarvení či odbarvení obočí. 

jak vyPlňovat
Pokud máte hodně světlých a nebo krát-
kých chloupků, začněte barevným gelem 
v řasence – možná budete překvapení, 
jak husté a plné obočí ve skutečnosti 

Jak obočí vyplňovat

tiP naVíc
POKUD TOUžíTE PO OPRAVDU HUSTéM A VYčESANéM 

ObOčí, VYZKOUšEJTE TZV. MÝDLOVOU METODU. MÝDLO-
VÁ METODA PATří KE STARÝM HOLLYWOODSKÝM TRIKůM. 

EFEKT bY SE DAL ASI NEJLéPE PřIROVNAT K ObOčí 
PO LAMINACI A NEbO ObOčí, KTERé Už NěKOLIK SEZóN 
VíDÁME NA PřEHLíDKOVÝCH MOLECH – HUSTé, „bUSHY“ 

A NEKOMPROMISNě VYčESANé NAHORU. DOCíLIT HO LZE 
POMOCí MÝDLA, JAK Už NÁZEV NAPOVíDÁ, NEbO GELů 

(NA ObOčí I NA VLASY) A SPECIÁLNíCH VOSKů. JEDEN 
ZE ZMIňOVANÝCH PRODUKTů STAčí NANéST NA KARTÁ-

čEK A DůKLADNě JíM PROčESAT ObOčí. PO NANESENí 
CHLOUPKY PřITLAčTE K POKOžCE, AbY LéPE DRžELY V PO-

žADOVANé POZICI. V PříPADě POTřEbY MůžETE PO ZA-
SCHNUTí MEZERY VYPLNIT POMOCí FIxU NEbO GELU.

máte. Pokud usoudíte, že potřebujete ně-
která místa vyplnit barvou, začněte s tím 
ve středu a ve vnější části, kde by mělo 
být obočí nejvýraznější. Chloupky vždy 
dokreslujte ve směru jejich růstu – pozor 
si dejte zejména u koncových chloupků 
ve vnější části (ty rostou spíše vodorovně 
než směrem dolů). U kořene nosu buďte 
rovněž opatrní, použijte světlejší odstín 
a dokreslujte chloupků méně. Zároveň 
se je v této oblasti snažte více vyčesat 
nahoru. 

Vždy dbejte na to, aby byla vaše tužka 
a nebo hrana štětce dostatečně ostrá. 
Na závěr si nezapomeňte obočí zkont-
rolovat z profilu. Zakončení by mělo být 
ostré a precizní. Pokud se vám takové 
nepovedlo, snadno to napravíte pomocí  
zkoseného štětečku s trochou make-upu 
či korektoru.

V den, kdy vás čeká významná událost,  
si neodstraňujte chloupky voskem. 
Protože se při této proceduře odstraní 
i vrstvička kůže, nechytal by vám na tuto 
oblast oční make-up.

1. Pomáda na obočí Lock On Liner  
and brow Cream, E.L.F., 5,5 g, 169 Kč  
2. Pudr na obočí brow Power Powder,  
IT COSMETICS, 1,37 g, 710 Kč

PoMáda + PudR

1.

2.
náš tip
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Invictus Victory & Olympéa Blossom
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Narůžovělé tváře, zářivá pleť a celkově svěží look je přesně to, 
co právě teď chceme. Podívejte se, jak na dokonale přirozený 
jarní make-up v pár jednoduchých krocích.

be natural

www.douglas.cz 

Look

DORŮŽOVA
Prvním a základním krokem 
ke svěžímu jarnímu looku je 

hydratovaná a bezchybná pleť. 
Na případné nedokonalosti pou-
žijte korektor, naneste podklado-
vou bázi, make-up a pokud máte 

mastnější střed tváře, přepudrujte. 
Minimalisticky pokračujte i u líčení 
očí – na horní víčko aplikujte pou-

ze trochu jemně růžového stínu 
a protáhněte do stran pomalými 

tahy měkkým štětečkem.

PŘIROZENÝ VZHLED
Také řasenku nanášejte jen v jedné 
vrstvě, aby look zůstal co nejvíce přiro-
zený. Začněte nejprve na spodním víč-
ku a pokračujte na horní. Řasenku apli-
kujte směrem od vnitřního koutku ven 
rychlými pohyby ze strany na stranu. 
Dejte si pozor, aby se řasy neslepovaly. 
Obočí pak vyčešte kartáčkem směrem 
nahoru a víc neupravujte, žádoucí je 
letos co nejpřirozenější vzhled.

JAK NA ZDRAVÍČKO
Nejen u jarního líčení je klíčová dobře 

zvolená tvářenka, která dokáže pleť 
projasnit, omladit, ale i zkorigovat. 

Pudrové zdravíčko z Must-Have Face 
Palette v univerzálním světle růžovém 

odstínu naneste větším štětcem směrem 
od ucha k nosu svisle a šikmo. Pokud 
máte suchou pleť a chcete docílit ob-

zvláště zářivého vzhledu, krémová nebo 
tekutá tvářenka bude nejlepší volbou.

ZÁŘIVÝ FINIŠ
Líčení dokončete rtěnkou nebo 
leskem v jemném pastelovém 
odstínu, který bude co nejvíc 
korespondovat s barvou očních 
stínů a tvářenky. Doporučujeme 
hydratační a vyživující lesk na rty 
Lip Volumizing Gloss s ultralesklým 
finišem. Díky němu budou rty 
vypadat živěji, svůdněji a celý look 
bude působit prozářeněji  
a mladistvěji.

 53   

1. Paletka očních 
stínů Pink Nudes, 
DOUGLAS 
MAKE-UP, 499 Kč 
2. CC krém Skin 
Augmenting  
CC Cream,  
DOUGLAS 
MAKE-UP,  
30 ml, 549 Kč  
3. Pudr Skin  
Augmenting 
Hydra Powder,  
DOUGLAS 
MAKE-UP, 15 g, 
489 Kč

Look

1

3
4

2

Lesk na rty Lip 
Volumizing Gloss, 

DOUGLAS MAKE-
UP, 4 ml, 269 Kč

Paletka Must-Have Face 
Palette, DOUGLAS 
MAKE-UP, 399 Kč

1. Řasenka  
No Compromise, 

DOUGLAS 
MAKE-UP,  

9,5 ml, 439 Kč
2. Gel na obočí 

Brow Definer, 
DOUGLAS 
MAKE-UP,  

4,5 ml, 289 Kč

1.

3.

2.

1.

2.
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Na pravidelné čištění 
štětců často zapomí-
náme, ovšem zvláště 
v dnešní době koro-
navirové se nám péče, 
kterou jim věnujeme, 
dvojnásobně vrátí. Pře-
svědčíme vás, proč a jak 
se o ně správně starat, 
aby dlouhé roky vydržely 
v té nejlepší kondici.

štětce
navěky

ABY
vydržEly

osmetické štětce si právem 
užívají výsostné postavení 
v našich koupelnových 
poličkách i cestovních 

taštičkách. Konturují, stínují, umí 
dokonale zapracovat make-up do pleti 
a také šetří naši peněženku, protože díky 
nim spotřebujeme menší množství líčidel.

Ovšem aby toto vše mohly beze zbytku 
splnit, potřebují od nás trochu pozornosti 
v podobě pravidelné péče. Na štětinách 
totiž zůstávají nejen zbytky produktů, 
které stárnou, drolí se a oxidují, ale také 
pot, maz, prach a další nečistoty z okolí. 
A pak se možná divíte, proč se i přes 
každodenní důkladné čištění na vaší pleti 
neustále objevují pupínky, akné a vyrážky. 
Přitom udržovat štětce v dokonalé 
čistotě a kondici může být nejen snadné 
a rychlé, ale díky různým vychytávkám 
i zábavné. Ukážeme vám, jak postupovat 
krok po kroku.

K

5 DŮVODŮ 
PROČ ČISTIT
1. KOsmETiCKé ŠTĚTCE jsOU 
dOslOvA živNOU PůdOU 
PrO bAKTEriE, KTEré si 
NáslEdNĚ dENNOdENNĚ 
A NEvĚdOmKy PřENáŠímE 
NA PlEť. ZKUsTE jE 
PrOTO vNímAT jAKO 
PrOdlOUžENé rUCE, Ty si 
TAKé PřECE myjEmE, POKUd 
POdKlAdOvOU báZi A jiNé 
PrOdUKTy NANáŠímE PrsTy.

2. i TEN NEjlEPŠí, 
NEjlUxUsNĚjŠí A NEjdrAžŠí 
mAKE-UP můžE ZAčíT 
hrUdKOvATĚT A vyTvářET 
flEKy, Když máTE NEUmyTý 
A ŠPiNAvý ŠTĚTEC.  
čisTé ŠTĚTiNy ZAjisTí  
hlAdŠí A rOvNOmĚrNĚjŠí 
APliKACi.

3. POUžíváTE-li NAvíC 
ŠTĚTEC NA růZNObArEvNé 
OdsTíNy PUdrU či TvářENKy, 
ZAčNOU vZNiKAT divOKé 
bArEvNé vAriACE, KTEré 
ZNEhOdNOTí vZhlEd 
A KONZisTENCi NEjEN 
sAmOTNéhO PrOdUKTU,  
AlE i CEléhO mAKE-UPU.

4. POKUd jsTE mAjiTElKOU 
CiTlivé PlETi, ZvláŠTĚ 
ZPOZOrNĚTE! důKlAdNé 
čiŠTĚNí UdržUjE ŠTĚTiNy 
mĚKKé A jEmNé, TAKžE TAKé 
méNĚ dráždí vAŠi POKOžKU. 

5. POslEdNí bOd sNAd 
PřEsvĚdčí Už dOslOvA KAž-
déhO. čím léPE sE O ŠTĚTCE 
sTAráTE, Tím délE vydrží, 
KlidNĚ i CElý živOT. ŠETříTE 
TAK NEjEN svOU PENĚžENKU, 
AlE i živOTNí PrOsTřEdí, 
A TO Už sTOjí rOZhOdNĚ  
víC NEž jEN ZA úvAhU.
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JAK často ČISTIT
Rychlá dezinfekce
Na rychlé a pravidelné čištění je nejlepší 
dezinfekce. můžete sáhnout po zcela 
obyčejné z lékárny, nebo raději zvolte 
čistič přímo určený na kosmetické štět-
ce, který pracuje rychleji a díky lahvičce 
s rozprašovačem i efektivněji.

Jak na to? Nastříkejte produkt na štětin-
ky rovnoměrně ze všech stran, chvilku 
nechte působit a otřete do papírového 
kapesníku, dokud není zcela čistý.

Tento postup je skvělý pro každodenní 
čistění, zvláště pro štětce na oči určené 
pro různé odstíny. Také ty, které pou-
žíváte na krémové a tekuté produkty, 
doporučujeme čistit každý den. Štětce 
na pudry a pudrové tvářenky pak stačí 
vydezinfikovat každý druhý den, v kraj-
ním případě, a také v zimních měsících, 
kdy se méně potíme, jednou za týden.

DůklaDná očista
Alespoň jednou za měsíc pak dopřejte 
štětcům hloubkovou lázeň, která je 
důkladně zbaví všech zaschlých líčidel 
i bakterií. 

Štětce z přírodních štětin vnímejte 
podobně jako svoje vlasy a obloukem 
se vyhněte vysušujícímu mýdlu. Nejlépe 
je vyčistí jemný zvlhčující šampon s neut-
rálním ph, který o ně zároveň pečuje.
Pro extra péči sáhněte po speciálních 
mycích produktech na štětce. často 
obsahují kondicionéry či antibakteriální 
přísady, a když přikoupíte i speciální sili-
konový kartáček, ušetříte čas minimálně 
o polovinu. dokonale vyčistí každý ště-
tec bez deformace či jiného poškození 

a silikonový povrch se navíc snadno 
udržuje, nezůstávají na něm zbytky 
make-upu, takže je zcela hygienický.

Použít můžete samozřejmě i svou dlaň 
nebo jakoukoliv mističku, do které 
přidejte zvolený čisticí produkt a vodou 
navlhčený štětec v ní důkladně namáčej-
te krouživými pohyby. 

Štětce myjte vždy chlupem kolmo dolů 
a vyvarujte se intenzivního tření či  
mačkání. Pod tekoucím kohoutkem 
nakonec proplachujte tak dlouho, 
dokud nebude voda zcela čistá. dávejte 
si v každém případě pozor, aby se ne-
dostala dovnitř násady. vlhkost by totiž 
mohla rozpustit lepidlo a hrozilo by tak 
vypadání štětin.

Poté štětce zlehka vyždímejte, dosuš-
te ručníkem nebo papírovou utěrkou 
a nechte svisle nebo vleže uschnout 
do druhého dne. v žádném případě je 
nefénujte a ani nesušte na topení. horko 
poškozuje strukturu vlasu, proto je nech-
te po každém mytí přirozeně uschnout 
na vzduchu.

suché štětinky pak jemně prsty na-
čechrejte, aby ani jeden vlásek nezůstal 
slepený, a nezapomeňte ani na správné 
uložení. Štětce vyskládejte do speciál-
ního pouzdra, položte do čisté nádo-
by nebo na čistý rovný povrch. vždy 
samozřejmě štětinami nahoru, jinak by 
se zohýbaly a polámaly.

s takto umytým, čistým a uskladněných 
štětcem bude váš make-up vypadat do-
konale a když přidáte i pravidelnou péči, 
nebudete jej muset nikdy nahrazovat.

ZAjímAjí vás dAlŠí TiPy A ChCETE sE dOZvĚdĚT NEjEN O čiŠTĚNí 
ŠTĚTCů víCE? slEdUjTE NáŠ iNsTAGrAm, KdE NAjdETE vidEO  

TUTOriAl ZAmĚřENý PřímO NA TUTO TEmATiKU.

1.

2.

3.

4.

5.

1. čisticí prostředek na štětce  
brush Cleanser, M·A·C, 235 ml,  
380 Kč 2. čisticí prostředek na 
štětce spray brush Cleanser,  
DOUGLAS ACCESSOIRES, 75 ml, 
249 Kč  3. čisticí prostředek na 
houbičky liquid blendercleanser,  
BEAUTYBLENDER, 90 ml, 330 Kč 
4. čisticí mýdlo na štětce brush 
soap, DOUGLAS ACCESSOIRES, 
289 Kč 5. čisticí podložka  
brush Cleaning Pad, DOUGLAS 
ACCESSOIRES, 219 Kč

Náš tip
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@douglasczech

PROTOŽE PÉČE  
JE ZÁKLAD!
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skincare

PÉČE OD A DO Z
Jak správně provádět 
masáž obličeje a jak  
o pleť pečovat po zimě? 
Náš skincare průvodce 
zná odpovědi na všechny 
vaše otázky.

DOUGLAS_NCEF_REVERSE_190x250_CZ_0221.indd   1 03/02/2021   16:58
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Zima je pro 
pleť poměrně 

vyčerpávajícím 
obdobím, kdy musí 

čelit nejen teplotním 
výkyvům v důsledku 

častých přechodů 
z přetopených prostor 
do mrazivého chladu, 

ale také nedostatku 
vitaminů. Není proto 

nejspíš žádným 
překvapením, že pleť 
může na začátku jara 

působit poněkud 
mdle, zašedle a bez 

života. Neklesejte však 
na duchu, správný 

kosmetický arzenál 
a pravidelná péče 
dokážou doslova 
zázraky! Připravte 

se díky našim tipům 
na první jarní dny…

restart  
   pleti po zimě

www.douglas.cz 

RESTART PLETI

Čištění a peeling
Správná očista je absolutní alfou a omegou zdravé 
a krásné pleti. Pleť byste měli pravidelně čistit každé 
ráno a večer, a to bez ohledu na svůj věk nebo typ 
pleti. Je pouze potřeba volit vhodný typ přípravku. Pro 
suchou pleť doporučujeme odličovací mléko, mastná 
pleť ocení spíše čisticí gel a v případě normální pleti 
sáhněte ideálně po čisticí pěně. Pleť poté ve všech 
případech dočistěte ještě tonikem. Večer nezapomínejte 
ani na dokonalé odlíčení očních partií – vsaďte 
na dvousložkový odličovač očí s obsahem oleje, který 
zamezí nadměrnému tření a okolí očí zároveň vyživí.
Jednou týdně pak své pleti dopřejte také jemný peeling, 
který ji zbaví odumřelých buněk, uvolní póry, celkově 
ji rozjasní a připraví na další péči. Je dokázáno, že pleť 
po peelingu lépe vstřebává aktivní látky obsažené 
v pleťových krémech a sérech.

Hydratace a rozjasnění
Dalším krokem pro krásnou pleť (nejen 

na jaře) je hydratace. Kvalitní hydratační 
krém je absolutní must-have. Věřte, že tato 

investice se vám mnohonásobně vrátí. 
Na jaře můžete z hutných a výživných textur, 

které jste používali během zimy, postupně 
přejít na lehčí verze. Pokud by se vám 

lehčí textura zdála nedostatečná, vrstvěte 
a zkombinujte krém se sérem. Na hydrataci 
rozhodně nezapomínejte ani tehdy, pokud 

máte mastnou pleť, správná hydratace 
totiž pomáhá vyrovnávat množství kožního 

mazu a podporuje správné fungování 
mechanismů v kůži.

 61   

1. Čisticí mléko Cleansing Milk, ECOOKING, 200 ml, 695 Kč  
2. Peeling na obličej Exfoliant Crème Douceur, EISENBERG, 75 ml, 1 620 Kč 
3. Make-up odličovač Bi-Facil, LANCÔME, 125 ml, 910 Kč 4. Čisticí gel Silky 

Purifying Clear Gel Wash, SENSAI, 145 ml, 1 380 Kč 5. Čisticí pěna Light 
Cleansing Foam, DOUGLAS ESSENTIAL, 150 ml, 299 Kč

1. Sérum Capture Totale C.E.L.L. - Energy Super 
Potent Serum, DIOR, 30 ml, 2 560 Kč 2. BB krém 

Perfect Hydrating BB Cream, SHISEIDO, 30 ml,  
1 070 Kč 3. Hydratační krém Crème de la Mer 
Moisturizing Cream, LA MER, 30 ml, 5 320 Kč  

4. Maska na obličej Aqua Glow Flash Mask, 
BIOTHERM, 50 ml, 210 Kč 5. Krém na obličej 

Oxygen-Glow, FILORGA, 50 ml, 1 160 Kč

RESTART PLETI

Náš tip

1.

2. 3.

4. 5.

1.

2.

3.

4.

5.

Nechce se vám  
na výsledky čekat? 

potřebujete okamžitou 
vzpruhu a viditelné rozjas- 
nění pleti? Vyzkoušejte BB 
krém! pleť vyživí, sjednotí 

a projasní. Značka: ihned.
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 svou jarní pečující rutinu 
můžete jednou týdně doplnit 

také vhodnou pleťovou  
maskou. Udělejte si chvilku  

pro sebe a hýčkejte se!

důsledná ocHrana  
před sluncem

S prvními jarními paprsky je třeba rovněž věnovat 
zvýšenou pozornost ochraně před UV zářením. 
Možná máte pocit, že slunce na jaře ještě nemá 

sílu, jde nicméně o poměrně častý omyl. Volte tedy 
buď přípravky denní péče s SPF faktorem, nebo 

při pobytu venku sáhněte rovnou po fotoprotekci. 
Druhou variantu silně doporučujeme, jestliže má 

vaše pleť sklon k tvorbě pigmentových skvrn. 
Předejdete nejen nepříjemnému spálení, ale 

zajistíte si tak i prevenci proti stárnutí pleti.

VyVážený jídelníČek  
a VitaminoVý boost
Zásadní vliv na stav pleti má bezesporu rovněž vyvážený 
jídelníček. Dejte proto vale průmyslově zpracovaným 
potravinám a polotovarům a zařaďte čerstvé potraviny, 
ovoce, zeleninu, bílé maso a luštěniny. Vsaďte na extra 
porci vitaminu C. Jde totiž o účinný antioxidant, jenž bojuje 
proti stárnutí pleti a podporuje tvorbu kolagenu a elastinu 
v pokožce. Pořádnou porci vitaminu C získáte například 
z kysaného zelí. Hlídejte si i pitný režim, ideální je obyčejná 
čistá voda (případně ji ochuťte citronem) nebo bylinkové 
čaje. Černý čaj, káva a alkohol naopak dehydratují.

1. Sérum Vitamin C Serum, MARIO BADESCU, 29 ml, 1 349 Kč  
2. Kolagenový nápoj Aloe Vera & Bezinka, MASTERpIECE  

By SIMONA, 30 x 6 g, 1 290 Kč 3. Péče na obličej Fresh Pressed  
Daily Booster Duo, CLINIQUE, 2 x 10  ml, 1 120 Kč

1. Péče na obličej UV Essentiel,  
CHANEL, 30 ml, 1 699 Kč 2. Balzám 

na rty Lip Balm SPF 15, BOBBI BROWN, 
15 g, 690 Kč 3. Péče na obličej UV Plus 

Anti-Pollution, CLARINS, 30 ml, 1 010 Kč

1.

1.

2.

2.

3.

3.

RESTART PLETI

Náš tip
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Get that
GLOW, girl!

C L E A N  B E A U T Y.  M Y  W AY.

ÚČINNÁ PÉČE 
ZÍSKÁNA FERMENTACÍ INGREDIENCÍ 

PRO KRÁSNOU & PROJASNĚNOU PLEŤ
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V eganská řada My Clarins je řada péče o pleť nejen pro mladistvé, která  
v sobě kombinuje to nejlepší, co nám může příroda nabídnout pro krásnou, 
zářivou a především zdravou pleť. Dodává jí pouze to, co je pro ní dobré,  
a zbavuje ji všeho špatného. Nic víc, nic míň. Řada respektuje aspekty 

všech typů pleti a jednoduše si z jejích produktů sestavíte svou vlastní pečující rutinu 
pro skutečně hydratovanou a vyváženou pleť. A co najdete uvnitř? Ovoce, květi-
nové vody a čisté přírodní výtažky se superenergizujícími a detoxikačními schop-
nostmi. Těšit se můžete i na další dvě novinky – oční krém Roll-On Eye De-Puffer  
a tónovací gel krém Healthy Glow Tinted Gel-Cream.

PRO KRÁSNOU PLEŤ
Koktejl

JIŽ BRZY V DOUGLAs

Novinka

Novinka

Nabité  
organickými  

ingrediencemi 
jako acerola, 

kokosová voda, 
moringa, kustov-

nice čínská...



OBNOVTE SVOU AURU
Gel, který zachází za hranice klasického čištění pleti.

Osvěžující gelová formule, která uvolňuje  
nečistoty z pórů a udržuje rovnováhu hydratace pokožky. 

Viditelně vyhlazená, čistá a pružná pleť - užívejte si  
pokožku v její dokonalé čistotě.

sensai-cosmetics.com

SILKY PURIFYING CLEAR GEL WASH

AC3099-SS21_ClearGelWash_DOUGLAS-190x250.indd   1 12/01/2021   11:52

SENSAI ESSENCE  
DAY VEIL  
40ml SPF 30

Vůbec poprvé pracuje světlo ve váš prospěch  
a dokonale prozáří vaši pleť!

SENSAI uvádí ochranný denní fluid, který vznikl za 
pomoci technologie Optical Lamella. Ta zajišťuje hed-
vábný závoj, který ochrání pokožku před negativními  
účinky UV záření a ztrátou hydratace.
Pokožce je poskytnuta uklidňující ochrana a může se 
chlubit naprostým prozářením. Anti ageingové účinné 
látky zajišťují, že pokožka zůstane pevná a zářivá.

ZMĚNA VZTAHU POKOŽKY  
KE SLUNEČNÍMU SVĚTLU!
Není třeba vysvětlovat, že pokožka může být poškoze-
na UV zářením, o  němž je známo, že způsobuje tmavé 
skvrny, suchost, ztrátu pružnosti a řadu dalších poško-
zení. Bylo by provokativní tvrdit, že světlo vlastně není 
tak špatné? Ano, musíme chránit pokožku před UV 
zářením. Ale můžeme využít i jeho benefity.  
S pomocí špičkové UV technologie je na čase si znovu 
představit náš vztah se sluncem. 
Obava ze slunečních paprsků je minulostí. Nyní může-
me žít v harmonii se světlem, které nám dává.

VÝJIMEČNÉ INGREDIENCE
Hyalo Mainte Complex
Tento komplex je navržen tak, aby zabránil rozpadu
kyseliny hyaluronové v důsledku vystavení UV záře-
ní. Tento komplex je klíčový pro udržení ideálního 
přísunu kyseliny hyaluronové do pleti.

Acerola Extract
Extracelulární matrix, který do značné míry kon-
struuje dermis, je vyrobený z kolagenu a přímo se 
podílí na pružnosti pokožky. Acerola Extract se 
zaměřuje na fibroblasty k urychlení produkce  
kolagenu.

Možno zakoupit i náplň.

Zazařte s ESSENCE DAY 
VEIL z linie EXPERT 

Koishimaru  Silk Royal ™
Patentovaná ingredience proti stárnutí pleti spolu 

s extraktem z listů perilly je navržena tak, aby 
stimulovala produkci kyseliny hyaluronové  

v dermis i epidermis pro její hydrataci.  
Dochází k posílení ochranné bariéry pokožky 
 k zabránění její drsnosti, zatímco se potlačuje 

tvorba a oxidace AGE čímž se minimalizuje 
matnost. Extrakt  z listů perilly v Koishimaru 
Silk Royal ™je odvozen z aromatických bylin 

pěstovaných na udržitelných farmách zaměře-
ných na recyklaci, které nepoužívají zemědělské 

chemikálie nebo chemická hnojiva.

SENSAI ADV_Day Veil_190x250.indd   1 29.01.21   15:30



3.

Krásná pleť bez vrásek. 
Kdo by ji nechtěl? 
Je na čase vyzkoušet 
zázračné masáže 
obličeje.

proti 
vráskám

Masáží
nejen

Náš tip

1. Sonický kartáček na obličej Luna 3, 
FOREO SWEDEN, 5 499 Kč 2. Pleťový olej 
L‘Or Bio Huile Extraordinaire, MELVITA, 
100 ml, 749 Kč 3. Pleťový olej Huile Lotus, 
CLARINS, 30 ml, 1 085 Kč 4. Čelenka 
WOW!, OMG!, 219 Kč

1.

2.

4.

bličejová masáž vám sice 
nezaručí efekt jako z ordinace 
estetického chirurga, ale proti 

vráskám a nejrůznějším pleťovým nedu-
hům zabírá až neskutečně. Pravidelná 
masáž totiž rozproudí krevní oběh, pleť 
je tak prokrvenější a vypadá zdravěji. 
Navíc snižuje napětí v obličeji, zpevňuje 
mimické svaly, stimuluje růst nových 
pleťových buněk a pokožku rozjasňuje.

Vyplatí se ji provádět denně. Kdy 
konkrétně, na tom se odborníci moc 
neshodnou. Někdo doporučuje ráno, 
protože rozprouděním krve se krásně 
zbavíte otoků, někdo naopak večer, 
protože podpoříte regeneraci pokožky, 
která jede právě v noci na maximum.

Jak na to?
Jednoduchá akupresurní masáž po-
může s vráskami, ale i se stresem nebo 
s bolestí hlavy. Pár kapek pleťového 
oleje naneste na celý obličej a poté 
ukazováčky jemně přitiskněte na mís-
ta, kde se vám objevují vrásky. Tedy 
především na čelo, ke kořenu nosu. 
Tlak vyvíjejte pár sekund, pak povolte 
a zopakujte ještě dvakrát. Stejným způ-
sobem pak tlačte ještě doprostřed čela, 
k nosu a k vnějšímu koutku očí.

Jinou možností je klasická masáž 
krouživými pohyby. Začněte na kořeni 
nosu a dvěma prsty masírujte krouživý-
mi pohyby oblast nad obočím nejprve 
na jednu stranu, poté na druhou. Pak 
ještě přejíždějte po čele od kořene 
nosu nahoru až k vlasům a následně 
i do stran. 

Oční okolí masírujte velmi jemně 
od vnějšího koutku pod spodním 
víčkem k vnitřnímu koutku a následně 
pod obočím zpět k vnějšímu koutku.

O

pouze online
na www.douglas.cz
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1. Pleťový olej Anti-Oxidant+ 
Facial Oil Borago, Rosehip 
& Buckthorn, GROWN 
ALCHEMIST, 25 ml, 1 280 Kč  
2. Maska na obličej 
Regenerating Collagen 
Mask, MASTERPIECE BY 
SIMONA, 26 ml, 249 Kč 
3. Sérum Night Performer 
L-Carnosine Anti-A.G.E. Serum, 
DERMACOSMETICS, 30 ml,  
1 690 Kč 4. Maska na obličej 
Vital Perfection LiftDefine 
Radiance Face Mask,  
SHISEIDO, 6 x 2 ks, 3 130 Kč

pouze online
na www.douglas.cz

pouze online
na www.douglas.cz

Masážní válec 
Dalmatin 

Jasper Roller, 
CRYSTALLOVE, 

1 019 Kč

Masážní destička 
Butterfly 

Aventurine 
GuaSha, 

CRYSTALLOVE, 
779 Kč

Masážní destička 
Clear Quartz GuaSha, 
CRYSTALLOVE, 829 Kč

Masážní válec 
3D Lift Rose 
Quartz Roller, 
CRYSTALLOVE, 
1 269 Kč
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FACE GYM

Na co pozor?
BUĎTE OPATRNÍ PŘEDEVŠÍM V PARTIÍCH S HODNĚ TENKOU 

PLETÍ, TEDY PŘEDEVŠÍM OKOLO OČÍ. A VžDY  
POUžIJTE DOSTATEK PLEťOVéHO KRéMU NEBO SéRA, 

ČÍMž ZABRÁNÍTE PORANĚNÍ A PODRÁžDĚNÍ.

zařaďte pravidelně 
obličejové masáže 

do své skincare rutiny. 
Výsledný efekt vás 

přímo ohromí.

FACE GYM

70 www.douglas.cz www.douglas.cz 

Dalším místem, které můžete masírovat, 
je oblast rtů a nosoretní rýha. Krém 
naneste vedle nosních dírek a krouži-
vými pohyby vmasírujte. Následně ho 
rozetřete podél nosoretních rýh a kolem 
rtů až na bradu. 

Pleť na bradě masírujte tak, že rozetřete 
krém od středu brady po obou stranách 
čelisti až k uším.

ZLEPŠOVÁKY
Masáž si můžete vylepšit speciálními 
,,udělátky“, které jsou nyní velmi oblíbe-
né a trendy. Efekt masáže mohou znáso-
bit, stejně jako její relaxační účinek. 
A když teď nemůžeme do salonu, není 
od věci si připadat jako u kosmetičky 
i doma.

Placatý kámen z polodrahokamů se 
používá při technice zvané GuaSha. 
V překladu to znamená „vyškrábnout 
z těla“. Z toho je zřejmé, že díky této 
masáži pomůžete pokožce se zbavit 

 Masáž kamenem  Masáž rollerem 

 krk  krk 

 čelist  čelist 

 tváře  tváře 

 pod  
 očima 

 pod  
 očima 

 oční  
 víčko 

 obočí  obočí 

 čelo   čelo 

4.

3.

2.

1.

Náš tip

nejrůznějších potíží. GuaSha zvládne 
rozproudit lymfu, odvést z obličeje pře-
bytečnou vodu a pleť vyhladit a rozzářit. 
Stačí kamínkem přejíždět po hranách  
obličeje – přes bradu, podél lícních 
kostí, podél obočí a na čele.

Nejen růženínový roller, tzv. jade roller, 
je špičkový pomocník mimo jiné v boji 
proti kruhům pod očima. Menší konec 
slouží pro masáž očního a nosního okolí, 
ten větší pak využijete na větší plochy, 
jako jsou tváře, obličej nebo brada. 
Jemně válečkem přejíždějte po pokož-
ce, vždy ve směru nahoru a směrem ven. 
Efekt zvýrazníte, když dáte váleček pře-
dem vychladit do lednice. Efekt zvýrazní-
te, když dáte váleček předem vychladit 
do lednice a nebo spolu s ním použijete 
jednu z našich sheetových masek.
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EKLUZIVNĚ V DOUGLAS

nechte se
ODMĚNIT

RECYKLUJTE S KIEHL´S

EKOLOGIE  
A UDRžITELNOST 
NEJSOU pOUHýmI 
TRENDY VýRAZY, 
ALE SpOLEčEN-
SKOU VýZVOU  
Až NUTNOSTí.
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Sprchový gel „made  
For All“ Gentle Body 
Wash, KIEHL´S,  
500 ml, 810 Kč

IngredIence  
získávané z přírody
Kiehl‘s využívá ty nejúčinnější přírodní 
ingredience, s nimiž tvoří formule, které 
jsou účinné, ale zároveň se hodí pro 
všechny typy pleti. Udržitelné suroviny 
získává na základě úzké spolupráce se 
zemědělci a farmáři, která je prospěšná 
pro místní komunitu i celou naši planetu.

recyklované 
Kiehl‘s využívá recyklované materiály 
všude, kde je to jen možné. Všechny 
prodejny Kiehl‘s třídí odpad  
a k recyklaci použitých obalů moti-
vuje i své zákazníky prostřednictvím 
svého programu recyklUJ a získeJ 
odMĚnU. přinesete-li prázdný obal od 
produktu Kiehl‘s na kteroukoli lokaci 
této značky, získáte za něj razítka, která 
pak proměníte za deluxe miniatury 
oblíbených produktů.

”Made For all” 
Jemné tělové mýdlo ve 100% bioroz-
ložitelném obalu ”Made For all” 
GenTle Body WasH má jedinečnou 
gelovou texturu a vytváří lehkou pěnu, 
která účinně čistí pokožku a dodává jí 
osvěžující vůni. Je vhodné pro všechny 
typy pleti a můžete jej použít na tělo, 
obličej i vlasy. Samotné složení mýdla je 
z 95 % tvořeno ingrediencemi z přírod-
ních surovin, jež jsou opět stoprocentně 
biologicky rozložitelné. Konkrétně z 
aloe vera získaného udržitelnou cestou 

Americká značka Kiehl‘s, jejíž 
historie se na trhu s kosme-
tikou píše již téměř 170 let, 
hrdě a zároveň velmi originál-

ním a neotřelým způsobem podporuje 
myšlenku udržitelnosti prostřednictvím 
platformy FUTUre Made BeTTer – pro-
jekt spojující dlouhodobou snahu Kiehl‘s 
o společenskou odpovědnost a o udr-
žitelnost, ať už v rámci vývoje produktů, 
jejich balení, výroby nebo recyklace.

Značka Kiehl’s vyvíjí všechny  
obalové materiály tak, aby se  
vyvarovala nadbytečného odpadu.

a výtažků ručně sbíraného mydlokoru 
tupolistého. Obal ze spotřebitelského 
tříděného odpadu přispívá k čistotě 
domácností, a přitom pomáhá udržovat 
naši planetu zdravou.

Sérum mIDNIGHT 
RECOVERY  
CONCENTRATE,  
KIEHL´S, 30 ml,  
1 260 Kč

LEHKÁ TExTU-
RA SE RYCHLE 
VSTřEBÁVÁ A 
NEZANECHÁVÁ 
NA pLETI mAST-
Ný FILm.
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   e všeho nejdřív si doma 
vytvořte tu správnou 
relaxační atmosféru.  
Zapalte si svíčku nebo 

vonnou tyčinku, pusťte si potichu 
příjemnou hudbu, ztlumte světla. 
A hlavně se ubezpečte, že vás 
nebude nikdo rušit.

Dny jsou stále ještě 
poměrně chladné 
a přímo vyzývají 
k domácí pohodě. 
Zpříjemněte si ji 
relaxací, po které 
se budete cítit 
a také vypadat jako 
znovuzrozená.

  domácí 
           wellness

Z

Koupel 

tvář

Pěnivá kulička do koupele 
Bath Fizzer, DOUGLAS  

HOME SPA, 24 g, 29 Kč

Žínka Shower 
Puff White, 
DOUGLAS 

ACCESSOIRES, 
89 Kč

Pěna 
do koupele 
Verveine, 
L‘OCCITANE, 
500 ml,  
690 Kč

Peeling na obličej 
Exfoliating Scrub, 

DOUGLAS ESSENTIAL, 
100 ml, 299 Kč

Maska na obličej The Fresh Mask Sheet 
Avocado, IT‘S SKIN, 20 ml, 99 Kč

Tělový peeling 
Talasso-Scrub 

Tonificante, 
COLLISTAR, 

700 g, 
1 235 Kč

DoMácí láZně

www.douglas.cz 
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DoMácí láZně

Po koupeli (nebo i během ní) je čas na péči o pleť. Horká voda 
krásně otevře póry a opečovávaní je pak jednodušší, příjem-

nější a také efektivnější. ovšem pozor, do vany se nořte  
už odlíčená! Pak si můžete ještě ve vodě dopřát peeling, který 

zbaví pleť odumřelých kožních buněk a tvář nádherně rozjasní. 
A nezapomeňte i na peeling těla, perfektně  

pokožku připraví na následnou hydrataci a navíc budete  
heboučká jako miminko.

následně je ta správná chvíle na masku. Dopřejte si takovou, 
jakou vaše pleť potřebuje, na výběr jsou všechny od čisticí 

přes omlazující a detoxikační po hydratační nebo vyživující. 
naneste ji na obličej, zavřete oči a odpočívejte…

Výborná je pro relaxaci také masáž, a to i ta obličejová. Zbaví 
vás vrásek, rozproudí krev a rozjasní pleť. Více tipů, jak na to, 

se dočtete na straně 68 tohoto magazínu.

 
Vana plná horké vody a voňavé pěny je asi to první, co vás při vyslo-
vení spojení „domácí wellness“ napadne. A proč ne, relaxace je to 
opravdu pořádná. Správná vůně zklidní vaši psychiku, zharmonizuje 
duši, povzbudí i zlepší náladu. na výběru si proto dejte záležet. Jen 
to nepřehánějte s množstvím, ať se vám nezatočí hlava. 
Vyplatí se ale sledovat i něco jiného. Pokud nechcete, aby voda 
vaši pokožku nepříjemně vysušila, přidejte do koupele olej či pěnu 
obsahující vitaminy a esenciální mastné kyseliny. Tyto produkty 
pokožku perfektně zregenerují, dodají jí vláhu a potřebnou výživu.

Voda v lázni by neměla mít teplotu vyšší než 40 stupňů. Ponořte 
se téměř celá, klidně zavřete oči a několik minut se soustřeďte 
jen na svůj dech. nemyslete vůbec na nic, jen si užívejte tohle od-
počinkové nicnedělání. Teprve po tomto úvodu můžete sáhnout 
po knížce nebo pokračovat v hýčkání. Jedno je ale v podstatě 
samozřejmé – telefon nechte za dveřmi koupelny. K relaxaci ho 
nepotřebujete, to nám můžete věřit.

náš tip

Sůl do koupele Birch Ritual Bath 
Salt From The Garden, BJÖRK  
& BERRIES, 630 g, 910 Kč
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domácí lázně

 
Už to tu zaznělo, ale hodí se to 
zopakovat. Pokud si nechcete 

připadat jako vysušená 
rozinka, nikdy nezapomeňte 

použít po koupeli nebo sprše 
hydratační tělové mléko. Užijte 

si jeho nanášení, postupujte 
pomalu, masírujte jednotlivé 

části těla a mlékem nešetřete. 
Tělesný i duševní relax bude 

ještě lepší, když k masáži 
olejem nebo hydratační 

emulzí vyzvete svého partnera.

 
Horká voda krásně změkčí také nehty 

a kůžičku okolo nich. Využijte toho 
a udělejte si manikúru a pedikúru 

jako od profesionála. nehty půjdou 
snadno opilovat a kůžičku bez 

problémů ošetříte. na závěr do ní ještě 
vmasírujte výživný nehtový olejíček, 

aby se vám nezačaly dělat záděry.

 
Pokud máte dost času, nemusíte se bát 
namočit a trochu pečovat také o svoje 

vlasy. zkuste třeba vlasový peeling,  
který je zbaví všech nečistot, mazu, 

lupů nebo nahromaděných stylingo-
vých přípravků mnohem lépe než kla-

sický šampon. nebojte se, že byste pak 
z kadeří složitě vymývala drobná zrnka, 
peeling se vymývá snadno. Po mytí by 

měla následovat maska, která vlasy 
zregeneruje a vyživí.

1. Ručník  
light Beige 
70 x 140 cm, 
DOUGLAS 
COLLECTION, 
349 Kč  
2. difuzér 
Spirit of Asia, 
DOUGLAS 
HOME SPA, 
150 ml,  
229 Kč  
3. Svíčka  
cherry 
Blossom,  
YANKEE 
CANDLE,  
411 g, 509 Kč

2.

1.

pouze online
na www.douglas.cz

pouze online
na www.douglas.cz

Co se vám může ještě hodit? 

nehty

vlasy

tělo

3.

Maska 
na vlasy 
Illuminate 
Colour 
masque, 
REF, 200 ml, 
699 Kč

Krém na ruce leilani 
Bliss, DOUGLAS HOME 
SPA, 30 ml, 59 Kč

Kleštičky na nehty nail  
& cuticle nippers, 

DOLUGLAS ACCESSOIRES, 
329 KčTělový gel 

Soothing 
Body 
Gel-lotion, 
GROWN 
ALCHEMIST, 
120 ml,  
810 Kč Péče o nehty 

2-Phase 
nourishing nail 
care Serum, 
ALESSANDRO, 
14 ml, 499 Kč

Peelingový 
šampon opsus 
magnum Salt 
Scrub cleanse, 
URBAN 
ALCHEMY, 
250 g, 499 Kč

Tělový olej Universal oil, 
DOUGLAS ESSENTIAL, 
100 ml, 449 Kč

Tělové mléko matcha 
latte, TEAOLOGY, 
200 ml, 570 Kč
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maska na vlasy nourishing 
coconut Hot oil Hair mask, 
STARSKIN, 40 ml, 299 Kč

novinka

Leilani Bliss
UŽIJTE SI POCIT

tropického ostrova

pouze online
na www.douglas.cz
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Horoskop
Jarní dny klepou na dveře a kromě beauty novinek jsme nemohli  
opomenout naše věštecké okénko. Zjistěte, co si pro vás hvězdy přichystaly.

Kozoroh
(22. 12. – 20. 1.)
Sluníčko se probouzí a začíná prostrkovat své  
paprsky až k našim očím. Ty před nepříjemným 
zářením ochrání sluneční brýle. Jenže když je  
sundáme, měly by oči uchvátit dlouhými řasami  
jak od mrkací panenky.

Beran
(21. 3. – 20. 4.)
Nové roční období si žádá změnu nálady. Přepně-
te se do veselejšího a optimističtějšího módu, po-
máhá to, ať se kolem vás děje cokoli. Ke zlepšení 
nálady může pomoci také vůně s okouzlující směsí 
bergamotu a smyslného jasmínu.

BýK
(21. 4. – 21. 5.)
Tulipány, narcisy, petrklíče… Venku to všechno 
kvete a hýří barvami. Je to veselé, že? Pro 
veselejší život si dopřejte barvy všude, kde to 
jen půjde, včetně vašich rtů. Jemně zabarvený 
balzám jim dodá energii a hydrataci zároveň.

Blíženci
(22. 5. – 21. 6.)
Jarní úklid je tu! 
Doma, v autě i na 
chalupě je určitě 
potřeba poklidit 
vše, co po sobě 
zanechala zima.  
Na přicházející 
roční období musíte 
připravit i sebe. 
Správnou náladu 
a ty pravé dobroty 
pro krásnou pleť 
dodá krém s vůní 
levandule.

Villa Simone, ALEX SIMONE, 
EdP 50 ml, 2 650 Kč

Balzám na rty Enchan-
ting Blooms, ROUGE 
BUNNY ROUGE,  
3,5 g, 560 Kč

Noční krém 
Sweet Dreams! 
Overnight Glow 
Cream, ONE.
TWO.FREE!,  
50 ml, 649 Kč

Řasenka Mascara So Stretch,  
SISLEY PARIS, 8 g, 1 410 Kč

Sprchový gel 
Original Musk, 
KIEHL’S,  
250 ml, 550 Kč

ryBy
(21 . 2. – 20. 3.)
Jaro voní květinami a přírodou 
vůbec. Nasajte tu osvěžující vůni 
a nechte ji na sebe působit, je 
to skvělý životabudič. Prostě 
nádherně nastartuje den. Stejně 
tak funguje i květinově ovocná 
vůně s bílou růží a usměvavou 
konvalinkou. 

Magnifica, FURLA, 
100 ml, 2 340 Kč

Vodnář
(21. 1. – 20. 2.)
Slunce už sice vysílá své hřejivé 
paprsky, ale rána nebo večery 
jsou pořád ještě chladné. Dávejte 
na chlad pozor a po nachytání 
energie ze slunce se raději ještě 
zahřejte. Relaxační koupel prohřeje 
tělo a očistí tělo i duši.
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DÁREK K NÁKUPU

Při nákupu jakéhokoliv produktu značky Mercedes-Benz dostanete jako dárek 
sprchový gel Mercedes-Benz.*

*Nabídka platí od 1. 3. 2021 do vyčerpání zásob dárku.
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raK
(22. 6. – 22. 7.)
Víte, že se dříve na jaře házela Morana do řeky? 
Symbol zimy prostě zmizel a mohlo začít jaro. 
Kdyby se šlo stejně zbavit škodlivin v těle, co? 
Jde to! S čisticím exfoliační tonerem obsahujícím 
ovocné kyseliny je to hned.

leV
(23. 7. – 22. 8.)
Sotva jsme se vzpa-
matovali z Vánoc, už 
je tu další sváteční 
veselí. Tešíte se na 
pomlázky, barvení 
vajíček a pečení 
mazanců? K svátkům 
jara už to prostě patří. 
A jestli chcete barvami 
oživit i něco jiného, 
zkuste pečující masku 
na vlasy s barevnými 
pigmenty.

Váhy
(23.9. – 23. 10.)
Cítíte se po dlouhé 
zimě vyčerpaná  
a bledá? Nejste v tom 
sama. Ale nezoufejte, 
nastává to veselejší 
období, které vrací sílu 
tělu i barvu na líce.  
S výživou pleti pomů-
že set hydratačních 
nočních masek.

Štír
(24. 10. – 22. 11.)
Byli jste se podívat venku? Všechno tam 
raší a pučí a nový život brzy ovládne vše 
kolem. Na trávě nebo stromě je to hezké, 
ale na obličeji žádné rašení a pučení 
nechcete. Nečistoty z pleti odstraní čisticí 
krémová pěna.

Set masek na obličej Beauty Sleep 
Set, DOUGLAS ESSENTIAL, 449 Kč

Čisticí pěna Foaming Face Wash,  
KYLIE SKIN, 149 ml, 659 Kč

Sprej na obličej 
Facial Spray 
With Aloe, Sage 
and orange 
Blossom,  
MARIO  
BADESCU, 
118 ml,  
249 Kč

Střelec
(23. 11. – 21. 12.) 
Počasí už je příznivější  
k výletům, proto neváhejte 
a vyrazte do přírody.  
Ve větvích stromů nebo  
na hladině rybníka určitě  
objevíte spoustu zajíma-
vých detailů. Až si je mobi-
lem vyfotíte, nezapomeňte 
svlažit svou pleť osvěžující 
mlhou.

Panna
(23. 8. – 22. 9.)
K zimě tak nějak patří ponurost 
a šedá barva. Ale s tím je teď 
konec! Šedavé počasí ustupuje 
a vládu přebírají pestřejší bar-
vy. Nechejte je ovládnout  
i vaše oči. Nová paletka  
stínů nabízí široké  
množství barev. Jistě  
si vyberete.

Paletka očních stínů 16  
Wishes Eyeshadow Palette,  
FLORENCE BY MILLS, 1 159 Kč

Toner Multi-Effect AHA & BHA Exfo-
liating Toner, DERMACOSMETICS, 
200 ml, 870 Kč

Maska na vlasy 
Colour Refresh 
Pink Pop,  
MARIA NILA, 
100 ml, 390 Kč

Čekají nás lepší zítřky?
Ač se začátek roku zdál pochmurný a smutný, s přicházejícím jarem si pro  
nás hvězdy připravily pořádnou dávku energie a pozitivní nálady. A kdo stále 
váhá, nechť načerpá vitamin D ze slunečních paprsků. Ty mu úsměv na tváři  
rozhodně vykouzlí!

pouze online
na www.douglas.cz
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důležité informace

ALESSANDRO - oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, oc chodov 
Praha, oc Plaza Plzeň, oc Zlaté Jablko Zlín, avion Shopping Park 
ostrava, oc arkády Pankrác Praha, nová Karolina ostrava, oc Palla-
dium Praha, iGY centrum České Budějovice, Galerie Šantovka olo-
mouc. ARMANI BEAUTY - oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, oc 
chodov Praha, na Příkopě 17 Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, oc arkády 
Pankrác Praha, forum nová Karolina ostrava, oc Palladium Praha, oc 
nový Smíchov Praha, oc letňany Praha, Galerie Šantovka olomouc. 
BJÖRK & BERRIES – oc Vaňkovka Brno, oc chodov Praha, oc Plaza 
Plzeň, na Přikopě 17 Praha, avion Shopping Park ostrava, oc arká-
dy Pankrác Praha, centrum Černý most Praha, oc Palladium Praha, 
oc nový Smíchov Praha, iGY centrum České Budějovice, Česká 17 
Brno, oc letňany Praha, Galerie Šantovka olomouc. BOBBI BROWN 
-  oc Vaňkovka Brno, oc chodov Praha, oc Plaza Plzeň, na Přikopě 
17 Praha, oc arkády Pankrác Praha, forum nová Karolina ostrava, 
oc Palladium Praha, oc nový Smíchov Praha, iGY centrum České 
Budějovice, Česká 17 Brno. BYREDO - oc chodov Praha, na Přikopě 
17 Praha, oc Palladium Praha. CIATÉ - oc olympia Brno, oc cho-
dov Praha, oc Plaza Plzeň, oc Zlaté Jablko Zlín, avion Shopping Park 
ostrava, oc arkády Pankrác Praha, nová Karolina ostrava, centrum 
Černý most Praha, oc futurum Hradec Králové, oc nový Smíchov 
Praha, iGY centrum České Budějovice, oc letňany Praha, oc Stro-
movka Praha, Galerie Šantovka olomouc. COMME DES GARÇONS 
- oc chodov Praha, na Přikopě 17 Praha. DERMACOSMETICS - oc 
olympia Brno, oc chodov Praha, oc Bondy mladá Boleslav, oc Pla-
za Plzeň, na Přikopě 17 Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, avion Shopping 
Park ostrava, oc nisa liberec, oc arkády Pankrác Praha, centrum 
Černý most Praha, oc futurum Hradec Králové, oc Palladium Praha, 
oc nový Smíchov Praha, iGY centrum České Budějovice, Česká 17 
Brno, oc letňany Praha, Galerie Šantovka olomouc. DIEGO DALLA 
PALMA - oc olympia Brno, oc chodov Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, 
oc nový Smíchov Praha. ECOOKING -  oc Vaňkovka Brno, oc cho-
dov Praha, oc arkády Pankrác Praha, forum nová Karolina ostrava, 
oc futurum Hradec Králové, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov 
Praha, iGY centrum České Budějovice, Česká 17 Brno, oc Stromov-
ka Praha, Galerie Šantovka olomouc. e.l.f. - oc olympia Brno, oc 
chodov Praha, oc Bondy mladá Boleslav, oc Zlaté Jablko Zlín, oc 
avion Shopping Park ostrava, oc nisa liberec, oc arkády Pankrác 
Praha, forum nová Karolina ostrava, centrum Černý most Praha, oc 
futurum Hradec Králové, oc nový Smíchov Praha, iGY centrum Čes-
ké Budějovice, oc letňany Praha, centrum Stromovka Praha, Galerie 
Šantovka olomouc. FLORENCE BY MILLS – oc olympia Brno, oc 
Vaňkovka Brno, Westfield chodov Praha, na Příkopě 17 Praha, oc 
Zlaté Jablko Zlín, avion Shopping Park ostrava, oc Palladium Praha, 
oc nový Smíchov Praha, iGY centrum České Budějovice, oc letňa-
ny Praha. FURLA - oc olympia Brno, oc chodov Praha, oc Bondy 
mladá Boleslav, oc Plaza Plzeň, oc Zlaté Jablko Zlín, forum nová 
Karolina ostrava, centrum Černý most Praha, oc futurum Hradec 
Králové, oc Palladium Praha, Galerie Šantovka olomouc. GROWN 
ALCHEMIST - oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, oc chodov Pra-
ha, oc Plaza Plzeň, na Přikopě 17 Praha, oc arkády Pankrác Praha, 
forum nová Karolina ostrava, centrum Černý most Praha, oc Pa-
lladium Praha, oc nový Smíchov Praha, oc letňany Praha, Galerie 
Šantovka olomouc. IT COSMETICS - oc Vaňkovka Brno, Westfield 
chodov Praha, na Příkopě 17 Praha, avion Shopping Park ostrava, 
centrum Černý most Praha, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov 

Praha, Galerie Šantovka olomouc. JO MALONE - oc chodov Praha, 
na Přikopě 17 Praha, oc arkády Pankrác Praha, forum nová Karolina 
ostrava, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov Praha. KIEHL´S - oc 
Vaňkovka Brno, oc Plaza Plzeň, oc Zlaté Jablko Zlín , oc avion Sho-
pping Park ostrava. LA MER - oc olympia Brno, Westfield chodov 
Praha, na Příkopě 17 Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, oc arkády Pankrác 
Praha, forum nová Karolina ostrava, oc Palladium Praha, oc nový 
Smíchov Praha, Česká 17 Brno, Galerie Šantovka olomouc. L´OCCI-
TANE – oc Bondy mladá Boleslav, oc Plaza Plzeň, na Příkopě 17 Pra-
ha, oc Zlaté Jablko Zlín, oc nisa liberec, oc arkády Pankrác Praha, 
oc futurum Hradec Králové, iGY centrum České Budějovice, Galerie 
Šantovka olomouc. MAC - oc Vaňkovka Brno, oc chodov Praha, oc 
Plaza Plzeň, na Příkopě 17 Praha, oc arkády Pankrác Praha, forum 
nová Karolina ostrava, Česká 17 Brno, oc letňany Praha. MAISON 
MARGIELA – oc chodov, Praha. MARIA NILA - oc Vaňkovka Brno, 
oc chodov Praha, forum nová Karolina ostrava, oc Palladium Pra-
ha, iGY centrum České Budějovice, Galerie Šantovka olomouc. MEL-
VITA - oc Vaňkovka Brno, Westfield chodov Praha, oc Plaza Plzeň, 
oc arkády Pankrác Praha, forum nová Karolína ostrava, centrum 
Černý most Praha, oc nový Smíchov, oc letňany Praha, centrum 
Stromovka Praha. NUDESTIX - oc Vaňkovka Brno, oc chodov Praha, 
na Přikopě 17 Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, oc Palladium Praha, oc 
nový Smíchov Praha, Galerie Šantovka olomouc. ONE. TWO. FREE! 
– oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, Westfield chodov Praha, oc 
Bondy mladá Boleslav, oc Plaza Plzeň, oc Zlaté Jablko Zlín, oc nisa 
liberec, oc arkády Pankrác Praha, forum nová Karolina ostrava, 
centrum Černý most Praha, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov 
Praha, oc letňany Praha, Galerie Šantovka olomouc. ROUGE BUN-
NY ROUGE - oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, oc chodov Pra-
ha, na Přikopě 17 Praha, oc arkády Pankrác Praha, centrum Černý 
most Praha, oc nový Smíchov Praha. SHISEIDO - oc olympia Brno, 
oc Vaňkovka Brno, Westfield chodov Praha, oc Bondy mladá Bole-
slav, oc Plaza Plzeň, na Příkopě 17 Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, avion 
Shopping Park ostrava, oc arkády Pankrác Praha, forum nová Ka-
rolina ostrava, centrum Černý most Praha, oc Palladium Praha, oc 
nový Smíchov Praha, iGY centrum České Budějovice, Česká 17 Brno, 
oc letňany Praha, oc Stromovka Praha, Galerie Šantovka olomouc. 
SISLEY SKINCARE - oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, Westfield 
chodov Praha, oc Plaza Plzeň, na Příkopě 17, oc Zlaté Jablko Zlín, 
avion Shopping Park ostrava, oc nisa liberec, oc arkády Pankrác 
Praha, forum nová Karolina ostrava, centrum Černý most Praha, oc 
futurum Hradec Králové, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov Pra-
ha, Česká 17 Brno, oc letňany Praha, oc Stromovka Praha, Galerie 
Šantovka olomouc. TEAOLOGY - oc olympia Brno, oc Vaňkovka 
Brno, oc chodov Praha, oc Bondy mladá Boleslav, oc Plaza Plzeň, 
avion Shopping Park ostrava, oc nisa liberec, oc arkády Pankrác 
Praha, forum nová Karolina ostrava, centrum Černý most Praha, oc 
futurum Hradec Králové, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov Pra-
ha, iGY centrum České Budějovice, Česká 17 Brno, oc letňany Praha, 
oc Stromovka Praha, Galerie Šantovka olomouc. TOM FORD VŮNĚ- 
oc olympia Brno, oc Vaňkovka Brno, Westfield chodov Praha, na 
Přikopě 17 Praha, oc Zlaté Jablko Zlín, forum nová Karolina ostrava, 
centrum Černý most Praha, oc Palladium Praha, oc nový Smíchov 
Praha, Česká 17 Brno, oc letňany Praha, Galerie Šantovka olomouc. 
TOM FORD MAKE-UP - Westfield chodov Praha, na Přikopě 17 Pra-
ha, oc Palladium Praha. 

ZnaČKY, Které nenaleZnete Ve VŠecH ProdeJnÁcH
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