
Najlepšie rady pre výber vhodných náušníc na
každú príležitosť

Náušnice sú estetickým doplnkom ako žien, tak aj mužov. Avšak,
každý druh sa hodí na iný typ príležitosti, pričom rozdeľujeme
náušnice na formálne nosenie a na každodenné. Kľúčové je
vyberať náušnice aj podľa typu tváre, čím dokážu eliminovať rôzne
nedostatky a zvýrazniť tak prirodzenú krásu.

Výber náušníc podľa typu tváre

Okrúhla tvár
Náušnice pri tejto tvári musia plniť svoj účel a to tvár čo najviac zoštíhliť. Vhodné teda budú
visiace náušnice, napríklad aj v tvare štvorca, ale aj napichovacie, pričom musia byť vždy
ostrohranné. NIkdy však nevoľte oválne tvary ako kruhy či guličky.

Tvár ako obdĺžnik
Tu voľte jednoznačne oblé tvary náušníc, pričom zredukujú hrany vašej tváre. Nezabúdajte
ani na to, že ženy s obdĺžnikovou tvárou by mali siahať po náušniciach, ktoré budú
zakončené až v úrovni brady.

Tvár s hranami
V tomto prípade je opäť potrebné klásť dôraz na oblé tvary, avšak už sa nemusíte riadiť
pravidelným tvarom. Preto môžete siahnuť po náušniciach kruhového, guľôčkového či
slzičkového tvaru. Je len na vás, či sa rozhodnete pre drobné typy náušníc alebo voľne
visiace náušnice - ak budú mať zachovaný (oblý) tvar, nič tým nepokazíte.

Trojuholníkový tvar tváre
Pre majiteľky tváre s výraznými lícnymi kosťami a špicatou bradou sú ideálne výrazné
náušnice s ostrými krivkami. Ak sa rozhodnete pre visiace náušnice, voľte také, ktoré
budú mať najmasívnejšiu časť v oblasti brady. Týmto ju opticky rozšíri.

Na akú príležitosť vyberáte náušnice?

Do práce
Je vhodné voliť decentné typy náušníc, napríklad aj so zlatým akcentom. Do kancelárie sa,
naopak, nehodia príliš dlhé visiace náušnice, či obrovské kruhy. Právničky, finančné
poradkyne či realitné maklérky by sa teda mali vyhýbať väčším náušniciam.



Na doma
Domov je miesto, kde je človek sám sebou a preto skúšajte experimentovať, pohrať sa s
farebnými kombináciami či veľkosťami. Máte neobmedzené možnosti a preto si doprajte
náušnice podľa vášho vkusu. Fantázii sa medze nekladú.


