
Požadavek na pomůcky pro předmět Styling a modeling 

Cenová relace se odvíjí od druhu kosmetiky na líčení. Některé druhy líčidel nejsou vhodné pro pleť, 

např. alergie, nevhodné složení produktu, neočekávané reakce na pleť atd. Cenová relace se může 

pohybovat od 3000,- až do 7000,- Kč (i výší, ale nedoporučuji kvůli předejití krádeží). 

Pomůcky: 

 Sada kosmetických štětců 

 Podkladové báze (1x transparentní nebo bílý) 

 Make-up (1x světlý, 1x tmavý, 1x podle vlastní barvy pleti) 

 Pudr (1x světlý, 1x tmavý) 

 Rtěnka (1x červená, 1x tělová, 1x růžová) 

 Oční stíny (sada – kazeta) 

 Tvářenka (1x růžová, 1x světle hnědá) 

 Řasenka (1x černá);  

 Oční linky (1x černé) 

 Tužka na rty, (1x červená, 1x růžová) 

 Tužka na oči (1x černá, 1x hnědá,)  

 Pomůcky na odličování – (odličovadlo, odličovací tampónky, 

papírové kapesníky) 

 Tužka obočí 

 Ořezávátko  

 

http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/la-femme-profesionalni-sada-kosmetickych-stetcu-make-up-

9-ks/specifikace/#section 

http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/4haus-profesionalni-sada-7-kosmetickych-stetcu-make-up-s-

kabelkou/ 

http://aukro.cz/velka-paleta-soubor-stinu-120-stinu-pro-liceni-i5142748438.html 

http://eshop.kosmetikamoje.cz/novinky 

http://www.parfums.cz/makeup-revolution/amazing-rtenka/ 

http://www.parfums.cz/max-factor/facefinity-podkladova-baze-pod-make-up/ 

http://www.parfums.cz/max-factor/lasting-performance-tekuty-make-up/ 

http://www.parfums.cz/makeup-revolution/blush-tvarenka/ 

http://www.parfums.cz/garnier/essentials-sensitive-odlicovac-make-upu-pro-citlivou-plet/ 

http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/vodeodolna-kosmeticka-tasticka-cerna/ 

http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/kosmeticky-organizer-roll-n-go/ 

http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/kosmeticka-tasticka-panna/ 
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Produkty z internetových e-shopů jsou uvedeny bez poštovného a balného.  

Celkový souhrn činí cca 3233,-Kč. 

 Ad.1.Štětce na makeup cca 500,- Kč 

http://www.artedio.cz/zbozi/prakticky-set-24ks-stetcu-pro-make-up/p-

5037?gclid=CPGN79CAkskCFcOZGwod9gUJAA#utm_source=robotgoogle&utm_medium=srovnavac 

Ad.2.Podkladové báze  cca 156,- Kč 

http://tvar.heureka.cz/max-factor-facefinity-all-day-primer-baze-pod-make-up-spf20-30-

ml/?cs=nella-parfemy-cz&gclid=CIiKu86GkskCFSgFwwodqTsG7Q 

Ad.3.Makeup cca 1x cca 207 => 621,- Kč 

http://www.parfums.cz/max-factor/lasting-performance-tekuty-make-up/ 

Ad.4. Pudr cca 1x138,- => 276,- Kč 

http://www.parfums.cz/max-factor/creme-puff-pudr-pro-vsechny-typy-pleti/ 

Ad.5. Rtěnka cca 1x100,- => 300,- Kč 

http://www.parfums.cz/rimmel/lasting-finish-rtenka/ 

Ad.6.Oční stíny cca 1x400,- Kč 

http://www.parfums.cz/brushart/naras-paleta-ocnich-stinu-se-zrcatkem/ 

Ad.7.Tvářenka cca 1x52,- => 156,- Kč 

http://www.parfums.cz/makeup-revolution/blush-tvarenka/ 

Ad.8.Řasenka cca 1x137,- Kč; oční linky cca 1x97,- Kč => 234,- Kč 

http://www.parfums.cz/max-factor/2000-calorie-rasenka-pro-prodlouzeni-a-zahusteni-ras/ 

http://www.parfums.cz/rimmel/eyeliner-tekute-ocni-linky/  

Ad.9.Tužka na rty,oči cca 1x80,- => 320,- Kč 

http://www.parfums.cz/bourjois/khol-contour-oboustranna-tuzka-na-oci/ 

Ad.10.Pomůcky na odlíčení cca 126+39+105 => 270,-  

http://www.parfums.cz/eveline/biohyaluron-4d-odlicovaci-mleko-3v1/ 

http://www.parfums.cz/cleanic/soft-comfort-odlicovaci-tampony/ 

http://www.parfums.cz/missha/the-premium-vatove-tycinky/ 

nebo také lze objednat na http://www.profiliceni ,zde je jiná cenová relace a je potřeba se předem 

zaregistrovat. Doporučuji pro vyšší ročníky – kdo se tomu bude chtít věnovat v budoucím povolání.  

Báze 

Obj. číslo: 207.0  

Obj. číslo: SL-HIDE  

Obj. číslo: SL-LHC  

Obj. číslo: 234.10  

Obj. číslo: 231.0 – AC; WT, AO 

Makeup 

Obj. číslo: 228.0 – LB;1;2 

Obj.číslo: 219. – LB; 03;05;07;08 

Oční stíny 

Obj. číslo: SH-EP-02  

Obj. číslo: SL570  

Obj. číslo: SL141  

Obj. číslo: 229.0 – černá 

Obj. číslo: 214.1  
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Obj. číslo: 223.0  

Obj. číslo: 244.0  

Obj. číslo: 230.0  

Obj. číslo: 297.0  

Tvářenka 

Obj. číslo: 236.0  

Rty: 

Obj. číslo: SH-LP-01  

Obj. číslo: SL440  

Obj. číslo: 230.0R  

Doplněk  

ořezávátko Obj. číslo: 248.0  

houbička Obj. číslo: 58.5  

štětce Obj.číslo: 402.0 
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