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 Už dlhší čas sa pohrávam s myšlienkou 
dať svojim nápadom a myšlienkam šat.  
 Pri svojej práci rada pomáham ľuďom, 
prevažne ženám a radím im, ako majú byť 
krásne, zdravé a spokojné sami so sebou. 
 
 Teraz som sa však rozhodla pre 
internetovú formu, ako šíriť svoje poznatky a 
skúsenosti. 
 
 Chcem zostaviť občasník, v ktorom budú 
zaujímavé články, v ktorých sa aj nájdete.  
 Všetko čo sa týka životného štýlu pod 
jednou strechou. Krása, lifestyle, zdravie, 
kondícia, inšpirácie, úspešní ľudia,.. 
  
 Do nášho magazínu budú prispievať 
ľudia ako som ja, a ako ste aj vy. Prinesú 
nám informácie zo svojho života, v ktorom 
pracujú, a v ktorom sa pohybujú.  
 
 Rozhodne sa je na čo tešiť  . 

 
  
 
   

Prvé číslo magazínu je zamerané 
na prebudenie ženskosti v nás. Je 
smutné ako klesá záujem žien o 
svoje JA.   
  
 A preto, vrhnime sa do sveta 
ženy, objavme nanovo význam 
slova ŽENA.  
 Aby aj naši muži mali znovu 
záujem správať sa k nám ako 
pravý gentleman k pravej dáme . 
 
Na záver Vám len poprajem, užite 
si krásnu jar, objavujte krásy 
prírody a objavujte svoje KRÁSNE 
JA .  
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VÔŇA 
- ČISTO OSOBNÁ ZÁLEŽITOSŤ 

 Keď sa povie „ moja vôňa“ 
nemáme na mysli voňavku, ktorú 
sme už 10 rokov nezmenili. 
  
 Je to vôňa, ktorá nás vystihuje. 
Našu osobnosť, prácu, záľuby, štýl... 
Samozrejme aj príležitosť, na ktorú je 
vôňa zvolená. 
 
 Každá dáma vie, že vôňa je to, 
čo ženu dopĺňa a dáva jej osobitý 
štýl. Keď sa chystá na ples, do 
divadla,  do práce, či na večernú 
prechádzku. 
 
 Práve preto by sme mali mať 
aspoň dve vône, ktoré prestriedame. 
 Často sa nám stáva, že po čase 
náš parfum už necítime. Samozrejme 
záleží aj od kvality, ale časom 
prestáva náš čuch vnímať rovnakú 
vôňu. Pozor! Ostatní ale cítia dobre, a 
v spoločnosti môže byť prehnaná 
vôňa nepríjemná, priam nehodiaca 
sa.  
 
 Nechceme predsa chodiť ako 
kufor istej dámy.  
 
 
  

 Vyberajme preto opatrne, na 
deň zvoľme ľahšiu vôňu a s jej 
aplikáciu to nepreháňajme. 
 
 Aby ste si vybrali parfum šitý na 
mieru, čítajte nasledujúce riadky, kde 
sa dozviete základné rozdiely vôni, 
ich kompozíciu a všetko dôležité pre 
správny výber. 
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Rozdelenie a výber vôní 

  

 Ako to vlastne je s tými vôňami? 
Niektoré voňajú intenzívnejšie a dlhší 
čas, niektoré vyprchajú za malú 
chvíľku. 
  
 Aby sme pochopili, prečo to tak 
je, musíme vedieť základné delenie 
vôní. 
 
 Vône sa vyrábajú v rôznych 
koncentráciách, obsahom vonných 
zložiek a alkoholu. Vôňa je jemnejšia, 
čím je obsah vonnej zložky nižší, a 
zase naopak, čím viac vonných 
zložiek, tým silnejšia vôňa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu je tabuľka pre lepšie zorientovanie 
sa: 
 

PARFUM   20% - 30% 
PARFUMOVANÁ VODA (Eau de Parfum)    8%- 20%   
TOALETNÁ VODA (Eau de Toilette)     4%- 8% 
KOLÍNSKA VODA (Eau de Cologne)    3%- 5 % 
ZÁVOJČEK (Eau Fraíche)       do 3%  

 Ďalším faktorom ovplyvňujúcim 
vôňu je tzv. pyramída vôní, kde sú 
zoradené ingrediencie  obsiahnuté vo 
vôni podľa prchavosti do troch 
vrstiev: 
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 V hlave sú najprchavejšie látky, 
vytvárajú prvý dojem, dodávajú vôni 
sviežosť a iskru. Cítime ich 
bezprostredne po nanesení, prvých 
5- 10 minút. Táto vôňa nič nehovorí, 
prevláda skôr alkohol (nosná báza 
parfumu), ktorý musí najprv 
vyprchať. 
 
 Charakter a osobnosť vône sa 
nachádza v srdci. Vzniká po 10- 20 
minútach, spája sa s pokožkou a 
pomaly sa vplyvom jej teploty 
rozvíja.  
 
 Gro celej vône, zafarbenie a 
hĺbka sa nachádza v báze. Rozvíja sa 
po 20- 30 minútach a sprevádza nás 
celý deň. 
 
  Väčšina z nás používa toaletné 
vody v domnení, že sú to parfumy. 
Buďte preto opatrné, hlavne ak si 
kupujete voňavku od obchodných 
zástupcov katalógových značiek. 
Vždy sa opýtajte, poprípade pozrite 
na flakón, kde tento údaj musí byť 
uvedený, či ide o parfum alebo 
toaletnú vodu.   
 
 Toaletné vody majú menšie % 
vonných olejov, vydržia voňať kratší 
čas a ľahko sa môže stať, že 
zaplatíme viac ako pri kvalitnom 
parfume.  
 
  
  

Ak chceme voňať celý deň, dôležité je aj 
vrstvenie vôní. 
 To znamená aplikovať viacero 
prípravkov s rovnakou vôňou.  
 Sprchový gél, telové mlieko alebo krém, 
následne toaletnú vodu alebo parfum.  
 
 Dôležitý je aj výber na aplikáciu.  
Nanášať vône by sme mali na miesta, kde je 
krvné riečište a krv pulzuje tesne pod kožou. 
  
 Ušné lalôčky,  krk, dekolt, zápästie,  
lakťové jamky, podkolenné jamky, vnútorná 
strana členkov.  
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Ako si vybrať správnu vôňu? 
 Každý z nás má rád iný druh vône. 
Niekto preferuje ťažšie sladké vône, iný zase 
ľahkú a sviežu.  
 Práve preto, sú vône rozdelené do 
niekoľkých skupín, podľa zložiek ktoré 
obsahujú. 
 
 Existuje však niekoľko zásad, ktorých by 
sme sa mali pri výbere držať. 
 

 Zásada č. 1 
...Vôňa na vonnom papieriku, môže 
byť iná ako na koži... 
 
 Naša pokožka má kyslejšie pH. U 
každého sa ale málinko líši, preto bude voňať 
inak na nás, inak na kamarátke, sestre, 
mame,... 
  Z pravidla na kyslejšej pokožke vôňa 
vydrží kratšie.  
 Rovnako to ovplyvňuje tuk v pokožke. 
Čím mastnejšia pokožka, tým sa vôňa lepšie 
rozplynie a aj dlhšie vonia.  
 
 

 Zásada č. 2 
...Doprajte vôni čas... 
 
 Nikdy neprivoniavajte k zápästiu ihneď 
po nanesení parfumu ! V prvých sekundách je 
cítiť iba alkohol. Kým sa uvoľnia všetky 
kompozície trvá to niekoľko minút.  
 
 

 Zásada č. 3 
...Maximálne styri... 
 
 Nikdy neskúšajte viacero vôní naraz, 
náš čuch nie je schopný rozoznať  ich veľa.  
Štyri je maximum, čo je už aj tak dosť. 
  
 
  

7 



 Vôňa podľa osobnosti 
 
Kvetinová, ovocná, zmyselná 
 
 Vône s ovocnými tónmi, ako slivka, 
broskyňa, čierne ríbezle, jablko,... 
 Najčastejšie sú kombinované 
 s kvetovými tónmi. 
 
 Ak ste spontánny typ, 
nekomplikovaný a radujúci sa zo života, 
sú to ideálne vône pre vás.  
 
 Tieto vône sa hodia na všetky 
príležitosti, deň aj noc, no predovšetkým 
ideálne ročné obdobie je jar a leto.  

 
 

Kvetinová, zelená, elegantná 
  
 Výrazné sú hlavne kvetinové tóny a 
ich kombinácie. Môže to byť ruža, 
jazmín, kosatec,... 
 Prirodzenú sviežosť zabezpečuje 
zelená, teda tráva a listy. 
 
 Kvetinové vône sú veľmi 
romantické a presne pre taký typ ženy 
sa hodia, a to po celý rok. 
 
  
 

Svieža, kvetinová, inšpirujúca 
  
 Vzácne dreviny, pačuli, či dubový 
mech, najlepšie skombinované s 
tropickým ovocím- citrusy, melón, liči a 
kvetinovým nádychom. 
 
 Pre aktívnu, sebavedomú, 
prirodzenú a inšpirujúcu ženu,  hlavne v 
letnom období alebo na povzbudenie do 
nového dňa. 
 
  
 

Orientálna, púdrová, zmyselná 
   
 Vône, ktoré patria do skupiny 
ťažších, orientálnych vďaka vanilke, 
exotickému koreniu, drevinám, pačuli a 
kvetom. 
  
 Parfumy s týmto zložením 
podčiarknu extravaganciu a zmyselnosť 
ženy, ktorá na seba rada púta 
pozornosť.  
  
 Večerné vône hodiace sa na 
slávnostné príležitosti alebo v zime.  
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Každodenné rituály 

 Hygienické rituály 
neodmysliteľne patria do nášho 
života už celú večnosť, a zdá sa, 
že sme čoraz náročnejší.  
 Dokážeme stráviť 
stovky hodín v salónoch krásy a v 
kaderníctvach,  a minúť stovky 
eur za prípravky, ktoré sľubujú 
večnú mladosť a krásu.  
 
 Otázka ale znie: Čo 
sme ochotné preto urobiť doma?  
 
 Často zabúdame na 
následnú starostlivosť, ktorá je 
najdôležitejšia !  
 Do salónu ideme raz 
za mesiac, ale do kúpeľne každý 
deň !  
 
 Držte sa troch 
jednoduchých krokov, a vaše telo 
bude tancovať samou radosťou.  
 

1. Čistota- základ života 
 
V tomto prípade neplatí čo je 
mokré, to je čisté. Hlavne ak na 
pleti máme make up a líčidlá. To 
všetko musí ísť dole odličovacími 
prípravkami.  
 
2. Nonstop výživa  
 
Pokožka, nechty aj vlasy 
potrebujú výživu rovnako ako 
naše telo. Používajte 2-3 x do 
týždňa pleťové séra, 1x v týždni 
masku (pleťovú aj vlasovú) , a 
nezabúdajte ani na nechty- 
spevňujúce séra, hydratačné 
masky pre ruky a nechty, 
ochranné laky.  
 
3. Hydratujem do zbláznenia 
 
Všetko. Pokožku, vlasy, nechty... 
Vodu pijete tiež každý deň, však?  
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Welcome Summer 
 Leto sa pomaly blíži- je čas pripraviť pleť na letnú sezónu. 

  

  

 Každé ročné obdobie 
predstavuje pre pleť iný druh 
záťaže, a tým aj rozličnú 
starostlivosť. 
 Najhoršie znáša pleť 
prechody medzi jednotlivými 
ročnými obdobiami.  
 
 Aby sme sa vyhli 
ťažkostiam a uchránili pleť, 
začnime ju pripravovať už 
teraz. 
 
 Zásobme sa UV 
faktorom, v máji už 
nepoužívajte pleťový krém bez 
filtra.  Aj s filtrom však 
opatrne. V našich zemepisných 
šírkach nepotrebujeme 
päťdesiatku, zbytočne pleť 
zaťažíme.  
 
 O hydratácii sa hovorí 
veľa a možno vás to už 
otravuje, bohužiaľ, pleť ju 
potrebuje celoročne a v období 
leta dvojnásobne.  
 
 Ak pravidelne 
nenavštevujete kozmetický 
salón, teraz je ten správny čas 
urobiť to. Odborníčky vedia 
„nastaviť“  vašu pleť na leto 
najideálnejšie.  
 
 A poďme sa pozrieť aj 
na to, čo by sme určite robiť 
nemali ! 
 Opálenie je krásne, 
exotické a pre nás veľmi 
lákavé. Už s prvými lúčmi 
slnka... 

  
 Asi budete dámy veľmi 
sklamané ale solárko našej 
koži naozaj nerobí dobre, a to 
ani v malých dávkach. 
Úprimne, je to ako s 
čokoládou, tiež si nedáme len 
kocku.  
 
 Ak predsa túžite po 
snedej pokožke,  siahnite po 
samoopaľovacích prípravkoch.   
 Dnes existujú už veľmi 
kvalitné výrobky, po ktorých 
oranžové fľaky nehrozia.  
 
 Priameho slnka tiež len 
opatrne, netreba snáď 
pripomínať že na pravé 
poludnie sa treba schovať.  
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Nové technológie 

    v kozmetike, s ktorými   

            omladnete... 
 Kyseliny, teplo, 
chlad, mikro vpichy.... 
 
 Uznávam, znie to trochu 
desivo ale keď si prečítate o 
týchto procedúrach, budete ich 
chcieť podstúpiť.  
 
 Dobrá správe je, že v 
kozmetickom salóne KIKKA ich 
všetky nájdete. 
 
   

 
  

Teplo, chlad a vibrácie... 
 
 Táto nová vecička, ktorá 
prišla na trh začiatkom roka valcuje 
úspech.   
 Až tak veľmi, že na čínskom 
trhu už existujú napodobeniny 
termožehličky.  
 
 Originál pochádza z Nemecka 
a je vhodný ako do salónu, tak na 
domáce ošetrenie.   
 
 Funguje na princípe 
striedania tepla a chladu, čo na pleť 
pôsobí tak, že otvára póry, a keď 
účinné látky preniknú do hlbších 
vrstiev pokožky, chlad póry uzavrie 
a výživu máme „na sklade“ odkiaľ „ 
sa postupne uvoľňuje. 
 Efekt je teda zaručený, a to 
dlhodobý.  
 
 Vibrácia podporuje 
fyziologické funkcie kože, prekrvuje 
a masíruje. 
 
 Okrem účinku je procedúra 
neskutočne príjemná. 

 
 Nemecká firma LR Health & 
Beauty myslela na všetko pri 
výrobe ich TOP PRODUKTU.  
 
 Pre najlepší výsledok 
vyvinula série krémov, ktoré sa 
aplikujú pod žehličku. 
 
 Na výber je z dvoch druhov, 
a to Hydratačná séria pre normálnu 
a suchú pleť (veková kategória 
25+)  a Reštrukturalizačná séria 
pre zrelú pleť (veková kategória 
50+). 
 
 Séria obsahuje očné a 
pleťové sérum. Nanášať masku po 
tomto ošetrení už nie je potrebné. 
 
Termožehlička je pre vás 
ideálna ak: 

- máte suchú pleť 
- tmavé kruhy a opuchy pod očami 

- jemné ale aj výraznejšie vrásky 
- vaša pleť je bez života 

- zašedlá 
- kontúry tváre už nie sú pevné  

 
  Pri akné a mastnej pleti 

sa odporúča termo žehlička s 
použitím Aloe Vera.   
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 Zázračné ihličky... 
 
 Mezoterapia je úkon, pri 

ktorom sa drobnými ihličkami na 
valčeku naruší kožná integrita a 
účinné látky sa dostávajú do 
hlbších vrstiev  pokožky.  
 Nemusíte sa báť, ihličky sú 
tenunké ako ľudský vlas a dĺžka je 
od 0,75 mm do 1,5 mm.  
 
 Tie najtenšie sa používajú na 
pleťové ošetrenia a na podporu 
rastu vlasov a hrubšie slúžia na 
ošetrovanie poprsia a tela. 
 
 Valčeky s dĺžkou do 1,5 mm 
môžete používať aj doma. Nehrozí 
žiadne nebezpečenstvo. Koža sa 
naruší len minimálne, krvácanie 
nehrozí, žiadne otvorené rany.  
 
 Opäť sú k dispozícií rôzne 
sety aj so sérami pre dokonalý 
efekt. 
 
 Vďaka mezoterapii  dochádza 
k zlepšeniu vstrebávania aktívnych 
látok, bunkovej obnove, spevneniu 
kože, novotvorbe kolagénu a 
elastínu, zjednoteniu farby a 
štruktúry pleti, viditeľnému 
omladeniu.  
 
Kedy je mezoterapia vhodná? 

-Predchádzanie starnutia 
-Omladenie 

-Remodelácia, zlepšenie kontúr 
-Odstraňovanie rozšírených pórov 

- vyhladzovanie vrások, jaziev a 
strií  

-Zjednocovanie farby pleti 
- zmiernenie pigmentových škvn 

-Rozšírené cievky v oblasti nosa a 
líc 

 

 
 Čo sa týka vlasov, 
Pomocou mezoterapie sa dá 
predchádzať vypadávaniu, zlepšiť 
tenké a pomaly rastúce vlasy, 
obmedziť nadmerné vypadávanie 
vlasov, a to aj pri hormonálnych 
zmenách, v aj po tehotenstve, 
alopéciach...  
 
 Pri pravidelnom používaní sa 
zlepšuje stav pokožky hlavy, 
vlasov,  vlasové folikuly sú 
posilnené  a ozdravené. 

 
 Kyseliny pre krásu... 
 
 Kyselinové ošetrenia patria 
do rúk odborníkov.  Kým termo 
žehličku, či mezoroller ste mohli 
použiť aj doma, s kyselinami to nie 
je také ľahké. 
 
 Ale to vôbec nevadí, školení 
personál už vie, ako má 
postupovať. 
 
 Dôležitou informáciou sú 
indikácie, kedy kyselinové ošetrenie 
podstúpiť. 
 
Pri pigmentových škvrnách a iných 
zmenách farby kože, melasma 
(tmavé škvrny), chloasma 
(žltohnedé škvrny), akné, jazvy po 
akné, rozšírené póry, vrásky, 
ochabnutie kože, seborea 
(nadmerný mazotok).  
 
 Pri tomto ošetrení sú aj 
určite kontraindikácie, obmedzenia:  
- Tehotenstvo a kojenie, choroby 
kože, pri poraneniach kože alebo 
chirurgickom zákroku, aktívny 
herpes  a oslabená imunita.  
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Trendy v líčení JAR/LETO 2016 

 Hra svetla s tieňom 

Výrazné pery 
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Tvoja tvár znie choro 

 Všetko, čo sa odohráva v našom 
tele, všetky trápenia, či už psychické 
alebo fyzické,  sú zapísané v našej 
tvári. 
 Všetko čo sme prežili alebo 
prežívame.  
 
 Možno ste postrehli, že v 
poslednom čase sa vám robia drobné 
vyrážky na čele alebo sa budíte s 
opuchnutými očami.  
 
 Venujte tomu pozornosť, naše 
telo nám dáva signály, že sa niečo 
deje... Ak toto volanie o pomoc 
nevypočujeme včas, môže dôjsť k 
vážnejším poruchám, či ochoreniam 
vnútorných orgánov.  
 
 Na tele, na rukách aj nohách a 
na pleti máme body, ktoré sú 
prepojené s vnútornými orgánmi.  Dolu 
na mape tváre, si nájdete prislúchajúci 
orgán k danej časti. 

...Oči sú zrkadlom do duše, pleť je zrkadlom vnútornej ne-rovnováhy... 

 Takto sa môžete rýchlo 
diagnostikovať. Samozrejme, berte to s 
rezervou. Je to len malá nápoveda. 
 Neznamená to automaticky, keď 
máte vrásku medzi obočím, že máte 
chorú pečeň.  
 Možno sa len často hneváte na 
svet, hromadí sa vám žlč a ste nevrlí.  
 
 Ak však chcete stimulovať svoje 
orgány aby správne pracovali, môžete 
si doma spraviť jednoduchú aktivačnú 
masáž.  
 
 Premasírujte si všetky body 
ráno, pri rannej hygiene rýchlejšími 
aktívnymi ťahmi alebo pri večernej 
hygiene, ľahkými a pomalými ťahmi na 
ukľudnenie.  
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KOZMETIKA KIKKA 

Čo bolo a čo nás čaká... 
Január 
Nová dimenzia v ošetrovaní... ZeitGard 

8. Január 
Seminár o základnom 
ošetrovaní pleti 
Zákazníčky sa naučili, ako správne čistiť 
svoju pleť doma, aby bola pripravená na 
ďalšie ošetrenie a odvďačila sa krásou a 
zdravím... 

6. Február 
Valentínska výstava 
V poradí tretia výstava sviečok ku dňu 
Sv. Valentína ... 
 

9. Apríl 
Beauty Day vo veľkých Bierovciach 
Výstava prírodnej kozmetiky a zdravej 

výživy, spojená s ošetrovaním pleti 
prístrojom Zeitgard a ochutnávkou  čaju 

na chudnutie, antistresového nápoja 
MindMastra, detoxikačného Aloe Vera a 

výborného koktailu na chudnutie  
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2. Máj 
Dokončovacie práce... 
Zmenami musí prejsť aj prostredie 
salónu, aby sme sa v ňom stále cítili 
super. Zmena je život   
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Záver 
 Pevne verím, že sa Vám 
páčilo prvé vydanie kozmetického 
občasníku, našli ste v ňom 
informácie, ktoré ste hľadali a 
budete sa tešiť na ďalšie číslo.  
 
 Taktiež dúfam, že sa KK 
magazín dostane nielen k Vám, 
mojim známym a zákazníkom, s 
ktorými sa osobne poznáme, ale 
tiež Vašim známym a kamarátom, 
s ktorými sa možno ešte len 
spoznáme . 

 
 Pre Vás, ktorí ma ešte 
nepoznáte, skúsim zopár riadkami 
predstaviť seba a svoju prácu, 
ktorej sa venujem.  
 Nechala som si to na záver, 
aby sa tento časopis nestal 
časopisom o mne ale o kozmetike, 
ako som to pôvodne myslela. 
 
 Tááákže... 
 
Volám sa Kristína Hudecová a 
som kozmetička. Vyštudovala 
som odbornú strednú školu s 
maturitným odborom Kozmetik.  
 
Od roku 2014 podnikám a mám 
svoj salón v Trenčíne na Námestí 
sv. Anny 15.  
 
Vo svojom salóne poskytujem 
okrem klasických kozmetických 
služieb aj niečo navyše. Vždy 
som chcela niečo viac ako len 
kozmetický salón. 
 
Nájdete u mňa odborné 
poradenstvo,  pravidelné 
semináre pre vzdelávanie 
verejnosti, výstavy zamerané na 
prezentáciu práce ale aj 
výrobkov, relax a kozmetické 
procedúry zamerané na oddych 
tela i ducha.  

 Celú ponuku služieb, cenník 
a aktuálne informácie o 
podujatiach v salóne nájdete na 
stránke 
 
www.kozmetika-kikka.webnode.sk  
 
 Toľko info o mne a aj malá 
reklama   

 
 Zároveň, ak máte záujem 
spolupracovať so mnou a podieľať 
sa na podobných aktivitách, 
kľudne ma informujte... 
 
 Aj naďalej plánujem 
organizovať rôzne akcie pre Vás, 
tak ak máte nejaký nápad, dajte 
vedieť   

 
 V nadchádzajúcom období 
chystám zopár výstav a 
seminárov s touto tematikou: 
 
-Deň krásy a zdravia (formou 
výstavy) 
- Neinvazívne omladenie pleti 
(seminár) 
- Boj s akné (seminár)  
- Nájdi svoj štýl 
- a mnoho ďalších... 
 
 
 
 

Už teraz sa veľmi teším, užite si 
krásne slnečné dni a zľavové 
kupóny, ktoré som pre Vás 
pripravila.... 
 

 

Kristína Hudecová 
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Zľavové kupóny 
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