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VianoVianoččný príhovorný príhovor
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Vianočný čas je už za dverami. Ako každý rok, opäť sa delíme na dve skupiny. Tí, čo už pripravujú 
Vianoce, vypekajú koláčiky, upratujú, kochajú sa na vianočných trhoch... a potom tí, ktorí zase 
nestíhajú, darčeky kupujú na poslednú chvíľu a sviatky v nich vyvolávajú skôr stres ako radostné 
pocity.

Priznám sa, že tento rok pociťujem časovú tieseň aj ja. 
Ešte nie som naladená na vianočnú nôtu, všetko tak rýchlo plynie...

A o tom sú predsa Vianoce ! Na chvíľu sa zastaviť, užívať si čas s rodinou a občas si nejakú hodinku 
ukradnúť pre seba. 

Kým príde deň D, máme ešte pár dní pred sebou, ak si chcete vychutnať relax a príjemné chvíle , 
vypnúť a nerozmýšľať nad upratovaním, koláčmi,  nákupmi darov,...  Srdečne Vás pozývam  do 
svojho salónu, kde môžete načerpať sily a omladnúť, aby tohtoročné fotografie boli úžasné a aby 
ste si Vianoce užili ako sa patrí. Pokojne a veselo 

P.S. Vyberieme spolu krásny vianočný dar, z ktorého sa bude tešiť celá rodina...



1. Racine Bohatý krém- s vitamínom E pre 
ukľudnenie podráždenej pokožky a ochranu pred 
mrazom 13,00 €.

2.  Zeitgard Nočná maska- plná výživných olejov, 
ktoré nielen hydratujú ale aj omladzujú 26,00 €

3. Očný krém s Q10-  ochrana a obnova buniek, 
zdravie a energia 12,99 €

4. Sérum- kolagén, lipozómy alebo Aloe Vera
kolagén= pevnosť, lipozómy= hĺbková výživa, Aloe 
Vera= regenerácia 30,00 €

5. Masáž tváre= spolu s ošetrením pleti 18,00 €
Masáž tváre, krku, dekoltu a šije= spolu s 
ošetrením 25,00 €.
 

Pripravte si pleť na zimu

Zimný krém
Pred mrazom si chráňte 
najmä pleť, uši, nos a 

ruky.
Extra bohatý krém je to 
pravé pre vašu pleť.

1.1. 22.. 33..

4.4. 55..

Masky
Výživu mrazom 

zdevastovanej pleti 
dodáte aj takouto 
príjemnou formou.

Najlepšie cez noc a bez 
zmývania.

Očný krém
Nezabúdajte ani na očné 
okolie ! Jemná pokožka 
neznesie tak veľa. Pozor, 
aby ste po vianociach 
nemali  pár vrások 

navyše.

Sérum
10-násobne viac výživy 
ako z krému.  Oplatí sa 
pouvažovať, kvalitné 

sérum  vie ubrať 5 rokov 
na počkanie.

Masáž
V príjemnom prostredí, s 
aroma olejčekom, relax, 
ktorý  pred vianocami 
dobre padne a omladí.
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VianoVianoččná nádielka- ná nádielka- 
nápady na darnápady na darččekyeky
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Zeitgard 1 a Zeitgard 2 – unikátny prístroj na čistenie a omladenie pleti. Patentovaná 
elektrická kefka so striebrom na štetinkách, zaručí 100 % hygienu a krásnu jemnú pleť. Či 
už riešite prvé vrásky, drobné nedokonalosti alebo akné, je pre vás určite ideálna. Druhým 
krokom je termožehlička, ktorá na základe striedania tepla, chladu a vibrácií prenáša 
prírodným a neinvazívnym spôsobom účinné látky do najhlbších vrstiev pokožky. 
Hydratuje, omladzuje a priamo pôsobí na obnovu vzniku kolagénu a elastínu. Možnosť 
nakombinovať si prístroje aj prípravky podľa typu pleti. Od 123,00 €.

Parfumy sú najpredávanejší alebo teda najkupovanejší dar pod vianočný stromček. 
A najviac po ňom siahajú muži, pre svoje ženy.  Áno, je to risk vyberať parfum pre inú osobu, 
ale čo tak si spraviť parfumový test a vybrať parfum šitý na mieru? 

Príďte sa otestovať do salónu alebo si vyžiadajte test online.

Najpredávanejšia pánska vôňa Bruce Willis- pre pravých chlapov, počaruje nielen mužom ale 
aj ženám. Podmanivá vôňa  santalového dreva, pikantného korenia, pretkaná grapefruitom, 
akoby ste mali Willisa doma. 

Hitom zimy pre dámy sa stala Karolína Kurková  so svojou 
zimnou krajinou. Ako prvé si vás získa dizajn zasneženej krajiny 
(padajúci sneh pri pretrepaní) a následne zvodná vôňa, ktorá 
hreje magickou orchideou, pomarančom a gurmánskymi tónmi. 
Odporúčam.

LR parfuméria ponúka vyše 40 druhov vôní už od 14,50 €. 
Tester k dispozícií v salóne.

Ak ste v koncoch a už naozaj neviete čo, 
Darčeková poukážka nikdy nesklame. 
Hodnotu vyberáte vy, obdarovaný službu, ktorú 
si praje. Spokojné sú obe strany. 
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V hlavnej úlohe V hlavnej úlohe 
KarolinaKarolina  KurkovaKurkova  &&  BruceBruce  WillisWillis

Magická vôňa zimnej krajiny

Limitovaná edícia parfumu, ktorý sa 
bude ľúbiť každej z vás. 

Spája eleganciu, zmyselnosť a 
sladko-svieže tóny. 

Ľahká vôňa, ktorá zanecháva 
strieborný lesk na pokožke a púta 

svojím dizajnom.

Padajúci sneh vo flakóne

Vhodná na slávnostné chvíle i bežný 
deň.

50 ml 37,99 €

Túto musíte mať !

Vôňa akčného hrdinu

Vôňa, ktorá sa stala tradíciou. 
Nezáleží na veku, ani na štýle, toto je vôňa, 

ktorú si obľúbia všetci. 

Drsný dizajn flakónu, ktorý navrhoval sám 
Bruce Willis.

Drevo v kombinácií s oceľou. 

Čo vám to pripomína?
Tradičné hodnoty a odvahu?

Presne také sú vône Brucea...

50 ml 37,99 €

Kikka
Prečiarknutie

Kikka
Vložený text
44,99 €



Pripravená na Pripravená na pártypárty
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Vianočné večierky začínajú a každá chceme vyzerať dobre. 
Tu je zopár inšpirácií (aj z mojej dielne), ktoré sú decentné a vhodné na 
vianočnú párty.

Ak by ste chceli ísť na večierok profesionálne nalíčená, som vám k 
dispozícií. 

Kokteilové (pracovné líčenie, vhodné na poradu alebo firemný večierok) 
15,00 €.
Slávnostné líčenie 18,00 €.

KK Make-up

KK Make-up

KK Make-up



Manuál líManuál líččeniaenia
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  Halloween  Šašo Kontúrovanie   Hrubé obočie

  Zombie Biele kruhy    Mŕtvola

• Hrubé čierne obočie
• Viditeľné kontúrovanie
• Krivo namaľované pery
• Pomaľované zuby
• Príliš bledé pery

• Čierne oči až po obočie
• Výrazné linky
• Výrazné líčka

• Tmavé pery- tmavé oči
• Bledé pery- bledé oči

• Veľa farieb
• Všetko v jednej farbe
• Zlepené mihalnice 
• Motýlie mihalnice
• Vypadané mihalnice

 Prirodzenosť    Kráľovná plesu      Dymové líčenie

• Prirodzenosť a ľahký make up
• Svieže farby na rozžiarenie

• Upravené obočie
• Výrazné oči- bledé pery
• Bledšie oči- výrazný rúž

• Broskyňové tiene, linka, červený rúž
• Dymové líčenie v tónoch marsala
• Kombinácia trblietavé a matné tiene

• Pravidlo menej je viac
•  Rozjasnenie lícnych kostí
• Kontúrovanie púdrom

• Podkladové bázy, aby sa make up 
neroztekal 

Linky Bronz Šamanka



LíLíččenie krok po krokuenie krok po kroku

8

1. Aplikácia hydratačného krému na vyčistenú pleť
2. Podkladová báza pod make up
3. Základný make up (mastná pleť- bezolejový, suchá pleť- krémový, zrelá- ľahký podkladový, 

problematická- kompaktný- najväčšia krycia schopnosť)
4. Púder 
5. Podkladová báza pod očné tiene
6. Očné tiene
7. Linka
8. Maskara
9. Obočie
10. Kontúrovanie púdrami
11. Podkladová báza na pery
12. Rúž/Lesk
13. Lesk

Ak chcete byť špeciálne upravená na spoločenskú udalosť, existuje zopár drobností, ktoré 
úplne zmenia klasické líčenie...

• Vypĺňač vrások 
(ceruzka, ktorú aplikujete na vrásky a po pár minútach nanesiete make up a vrásky sú preč)

• Hollywoodsky púder
(odráža denné a umelé svetlo, čím robí vašu pleť krajšiu)

• Umelé mihalnice 
(najprirodzenejšie sú trsy, ktoré si lepíte po jednom na namaľované riasy )

• Lesk na líčka
(s týmto veľmi opatrne, len po hranici líca, ale vyzerá to naozaj dobre) 

• Špirála na obočie
(veľmi prirodzený spôsob, ako ľahko upraviť obočie)



Galéria líGaléria líččidiel idiel DeluxeDeluxe by LR by LR
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Vianočná limitovaná edícia 

Delighted Nude Night Rock Secret Dawn

Sublime Marine Velvet Vintage

Metalické očné linky v 
4 farbách:
-Baklažánová
-Hnedá
-Strieborná
-Šedočierna

Videá s postupmi líčenia nájdete na Youtube - LR Deluxe Make Up Studio
* Info o cenách v salóne alebo mailom



Masáže tváre a Masáže tváre a dekoltudekoltu
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To je to, čo naša pleť v zime potrebuje... 
Prečítajte si prečo ísť na masáž tváre a ako to celé prebieha. 

Účinky masáže: Relaxácia svalov- to je to najdôležitejšie !  Pri masáži sa odbúrava kyselina mliečna, 
splodiny a stres. Svaly sa uvoľnia a pleť vyzerá sviežo, napnuto a samozrejme mlado.

Premastenie- čo potrebuje najmä suchá a zrelá pleť. Neuškodí to však ani mastnej 
pokožke, práve naopak, môže to mať pozitívny účinok na mazotok a pleť sa nebude toľko 
mastiť.  Ak sa bojíte, že vám olej upchá póry a vzniknú vám vyrážky, nie je to pravda. Prírodné 
oleje sú veľmi podobné pokožke a vstrebajú sa do nej bez problémov. Upchať póry vám 
môžu jedine nekvalitné umelé, rafinované oleje vyrábané z ropy. Väčšinou sú aj veľmi lacné, čo je 
prvé poznávacie znamenie.

Prekrvenie- V zimnom období treba trochu nahnať krv do líčok, čím 
zabezpečíme aj výživu pleti a ľahšie vstrebávanie biologicky aktívnych látok. 
Predstavte si až 10-násobne väčšiu absorbciu výživy z masky, či hydratačného alebo 

regeneračného séra. 

Oddych- telesný aj duchovný. Masáže sa spájajú so základným kozmetickým 
ošetrením, takže vás čakajú minimálne dve hodiny relaxu, z čoho hodina je samotná 

masáž. Prídete na iné myšlienky, lepšie povedané nebudete mať žiadne. Dostanete sa do 
stavu totálnej uvoľnenosti a nemyslenia, niečo mdzi spánkom a bdením... Veľmi príjemné . 
Relaxačná hudba všetkému dodá tú správnu atmosféru.



Ako prebieha masáž tváre a dekoltu
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1. Všetko začína usadením zákazníčky do kozmetického kresla. 
2. Ak si praje aj masáž dekoltu, vyzlečie si tričko, dá dolu šperky a položí sa do polohy ležmo.
3. Kozmetička prikryje zákazníčku uterákom, dekou a vlasy obalí do čelenky, aby sa predišlo ich 
zamasteniu.
4. Navodí sa atmosféra pomocou sviečok, príjemnej, nevtieravej vône a tichej meditačnej melódie.
5. Začína sa ošetrovať pleť prírodnou kozmetikou, najskôr povrchové čistenie na odstránenie nečistôt a 
make upu, peeling na odstránenie zrohovatenej pokožky a neživých buniek a nakoniec výživné sérum, 
ktoré sa zapracuje samotnou masážou. 
6. Tento proces očisty trvá približne 15 minút. Všetko sa vykonáva pomalými a harmonickými ťahmi, 
aby ste relaxovali od samého začiatku.
7. Na rad prichádza masáž tváre a dekoltu.
8. Masáž prebieha niekoľkými fázami, kde sa vystriedajú rôzne ťahy. Každý ťah má svoj význam. 
9. Pri masáži sa používa kvalitný pleťový olej, z prírodných surovín, ktorý ma regeneračné schopnosti. 
Krásnu vôňu, ktorú mu prepožičiava rozmarín. 
10. Vôňu olejčeka si môžete vybrať, aj na základe aromaterapie a jednotlivých účinkov nielen na pleť 
ale aj psychiku.
11. Dĺžka masáže závisí od masírovaných partií. Masáž tváre trvá približne 45 minút, s dekoltom je to 
rovná hodina. 
12. Keď skončí masáž, jemne sa odsaje prebytok oleja, pleť sa umyje vodou a aplikuje sa maska podľa 
typu pleti. 
13. Po zmytí masky sa aplikuje výživné sérum, očný krém a pleťový krém. 

Masáž tváre s kompletným ošetrením pleti nájdete u mňa v salóne za 18,00 €. 
Masáž tváre, krku, dekoltu a šije s kompletným ošetrením za 25,00 €.

Vyskúšať môžete aj iné druhy masáži, a to napríklad:

• Masáž Masáž GuaShaGuaSha- - detoxikačná masáž, na odstránenie toxínov z tváre
• NNefritová masáž efritová masáž – kombinácia guasha + roll on, detoxikačno-relaxačná, odstraňuje bolesť

• Aromatická masážAromatická masáž- uvoľnenie mysle, podpora liečby kožných problémov- vôňa olejčeka podľa 
vlastného výberu



Knihy, ktoré by si mala prečítať každá žena
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Cameron Diaz -. Miluj svoje telo

Naučte sa rozumieť svojmu telu , počúvať ho a nájsť si správny životný štýl, 
ktorý nebude o diétach ani hladovkách. Čo vám môže priniesť trochu 
športovej aktivity a výživná strava? 
Viac ako len dokonalú postavu. 
Perfektné čítanie, ktoré zaujme a inšpiruje každú z nás. 

Igor Bukovský- Návod na prežitie pre ženu

Humornou formou napísaná kniha o zdraví, čo s čím súvisí, čo by sme mali 
robiť, a čo určite nie. Fungovanie tela je krásne opísané v celkoch, 
jednoducho  a prehľadne. 
Príručka zdravia, ktorú musíte mať v knižnici.

Christo Mermerski a Jonko Mermerski -Zdravie z prírodnej lekárne

Túto knihu som zatiaľ nečítala ale hneď ma zaujala svojou obálkou.
Krásna a tradične zladená kniha, ktorá ponúka recepty proti rôznym 
ochoreniam, ktoré nájdete v prírode. Nič nemôže byť viac BIO ako samotné 
dary prírody.

Jarmila Hojerová, Eva Boskovičová

Kniha napísaná trochu odbornejšie, ale pozve vás do 
sveta kozmetiky, postupov profesionálov a rozhodne sa 
oplatí mať ju v knižnici. 
Prečo nevedieť z čoho sa skladá náš najväčší orgán- koža 
a ako funguje? Ak pochopíte túto základnú vec, máte 
vyhraté a vaša pleť dostane presne to, čo potrebuje.



INFO 
+

Rozpis pracovných dní počas Vianoc
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Novinky zo salónu: Dekoratívny kufor plný kozmetiky, či už sa chcete dať profesionálne 
nalíčiť alebo vyskúšať líčidlá nemeckej kozmetiky 

LR Health & Beauty, je vám plne k dispozícií. 
Prečo kupovať mačku vo vreci podľa katalógu, keď najlepšie je 
vyberať podľa vlastnej skúsenosti.

Doplnená sada Aloe Vera- 24-hodinové hydratačné sérum, 
najvýživnejšie sérum všetkých čias ! Ideálne pre namáhanú pleť, 
čo v zime je každá. Vyskúšať môžete aj intenzívnu sadu Aloe Vera 
(AV BOX) 3 produkty na základnú starostlivosť.

Aromaterapia- liečba vôňou, najlepšie pri masáži. Aromamasáže 
od decembra v salóne Kikka. Cena ako pri klasických masážach, 
čisto masáž bez ošetrenia pleti- 25 minút = 10,00 €.

Kedy sa môžete objednávať počas Vianoc?
Do piatku 23.12.2016 do 18:00 hod. 

Po Vianociach 27.12.2016 – 31.12.2016 ( pracovné dni do 20:00, sobotu do 14:00 
hod. )

V novom roku od 2.1.2017

Pre zopakovanie voľné dni, kedy bude salón zatvorený:
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
01.01.2017
06.01.2017

Objednávky na tel. č. 0940 706 208, 0948 098 352
alebo kozmetika.kikka@gmail.com 

www.kozmetika-kikka.webnode.sk
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VŠETKÝM VÁM PRAJEM 
VESELÉ VIANOCE A 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !


