
Metadáta:
url: /svadobne-ucesy-pre-damy-2023
title: Dámske svadobné účesy 2023 | Bridee.online
description: Každá žena vrátane družičky by mala na svadbe vyzerať skvostne. Tajomstvo
krásy spočíva práve vo vlasoch. Ich úpravu zlaďte s tohtoročným trendom!

Dámske účesy na svadbu 2023
Vlasy sú koruna krásy. Zároveň symbolizujú ženskosť, v niektorých
krajinách dokonca sexualitu. V svadobný deň by preto vaša hriva
mala pôsobiť impozantne, čo možno najlepšie ako je to možné.
Trendy roku 2023 teda neprehliadnite a vyberte si podľa dĺžky
vašich vlasov ten správny účes na svadbu!
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S účesom to nepreháňajte
Žijeme v dobe, kedy je spoločnosťou preferovaná a obdivovaná prirodzenosť a
minimalistickosť. Prirodzenosť však dokážete oživiť jedinečnými účesmi, akými je
napríklad rybí chvost, ktorý bez problémov zvládnete aj sami.
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Väčšina ženskej krásy je ukrytá práve vo vlasoch, avšak nezabúdajte ani na dokonalý
make-up, ktorý z vás urobí dokonalú, charizmatickú ženu.

Vypnuté vlasy
Nádherne vypnutý, mierne natočený, ale aj rovný drdol sa ideálne hodí pre majiteľky hustých
vlasov. Pretože nič nie je krajšie ako bohatá, lesklá ženská hriva, ktorá je zároveň dokonale
upravená.

Husté, lesklé a mohutné vlasy sú symbolom krásy, ale aj zdravia, keďže vypestovať takúto
korunu krásy je možné len vďaka poriadnej dávke trpezlivosti a pravidelnej dôkladnej
starostlivosti.

TIP
V prípade divokých, nepoddajných vlasov vrelo odporúčame využiť triky modernej doby,
medzi ktoré patrí napríklad cenovo dostupná krepovačka, ktorá spraví z vašich vlasov
umelecké dielo rýchlo, v pohodlí domova.
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Elegancia dlhých vlasov
Ženy s dlhými vlasmi nám dajú za pravdu, že ich akákoľvek úprava im len dodáva na
elegancii, ktorú každá žena na svadbe potrebuje ako soľ. A je vždy lepšie mať dlhé vlasy, s
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ktorými je možné ľubovoľne experimentovať, v porovnaní s tými krátkymi - nemajte však
obavy, aj na to máme recept!

A čo krátke vlasy?
Krátke vlasy po plecia je možné decentne natočiť kulmou, aby vlnky pôsobili prirodzene,
určite nie umelo. Ešte kratšie vlasy je za pomoci šikovných rúk možné elegantne vytvarovať
vďaka gélu či laku na vlasy.

Bez ohľadu na dĺžku vlasov nezabudnite na sýtosť farieb - šediny sa na svadbu
rozhodne nehodia!

Vlasy družičiek
Je potrebné zvoliť účes podľa toho, či sa hostina koná v interiéri alebo exteriéri. V každom
prípade však platí, že účes by v prípade formálnej svadby mal byť rozhodne elegantný.
Taktiež jemnými, nevýraznými ozdobami nič nepokazíte.
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Účes nezabudnite prispôsobiť strihu vašich šiat. Výstrih v prednej, ale aj v zadnej časti šiat
by nemal byť za žiadnych okolností prekrývaný, preto pri tomto type šiat voľte vypnuté vlasy
či kratší strih.
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Koniec koncov, podstatný je váš komfort. Účes teda prispôsobte vášmu vkusu a pohodliu
tak, aby vás nijako neobmedzoval.


