
7  ZÁZRAČNÝCH 
PRAVIDEL, které vám pomohou při sestavování  
stylového outfi tu a výběru oblečení 

1. Pravidlo> 
VAŠE OSOBNÍ BARVY JSOU TY, KTERÉ MÁTE V OBLIČEJI A VE VLASECH

Vaše osobní barvy, které Vám budou nejvíce slušet zjistíte, když se podíváte do zrcadla: 
všechny barvy, které uvidíte ve svém obličeji a ve vlasech, jsou těmi nejlepšími pro Vás. Je 
to barva Vašich očí: prozkoumejte mozaiku barev, které najdete ve svém oku. Každé oko má 
mnoho barevných odstínů, které se Vám budou skvěle hodit při výběru barev u oděvních 
součástí. Důležitá pro výběr barvy je také barva Vaší pleti, barva zubní skloviny, barva tváří, 
barva bělma a barva Vašich vlasů.
Pro výběr barev také platí: nosit můžete všechny barvy barevného spektra ale u každé barvy 
je nejdůležitější dobře zvolit její odstín. Není žlutá jako žlutá. Citrónový tón žluté bude slušet 
například tmavovlasé ženě se zářivou pletí. Banánový odstín zase ženě se zlatobéžovým 
odstínem pleti.

2. Pravidlo  
PRO  PŘITAŽLIVOST POUŽIJTE ČTYŘI  MAGNETIZUJÍCÍ PRVKY 

Pokud rádi přitahujete pozornost, pak si pamatujte čtyři prvky, které zaručeně z Vašeho 
outfi tu vytvoří magnet přitažlivosti. Jsou to:
- světlé barvy
- ostré, jasné barvy
- cokoli lesklého
- cokoli vzorovaného
U částí těla, kde chcete přitahovat pozornost, zvolte některý z magnetizujících prvků. Naopak 
tam, kde postava nemá příliš ideální proporce a je tedy vhodnější spíše pozornost odpoutávat, 
je dobré se magnetizujícím prvkům spíše vyhnout.



3. Pravidlo : 
VELIKOSTI DOPLŇKU VOLÍME PODLE VELIKOSTI KOSTRY

Velikost Vaší kostry je určujícím vodítkem pro harmonickou volbu velikosti doplňků. Platí, 
že čím objemnější je Vaše kostra, tím větší a objemnější doplňky Vám budou slušet. Naopak 
čím drobnější máte kostru, tím drobnější a menší kabelky, řetízky, náramky, pásky hodinek, 
tvary podpatků bot  a pásků bot, Vám budou slušet. A jak poznáte jaký objem má Vaše 
kostra? Jednoduše podle velikosti zápěstí a kotníků.

4. Pravidlo :
ČÍM KONTRASTNĚJŠÍ JSOU BARVY VE VAŠEM OBLIČEJI A VLASECH, TÍM KONTRAST-
NĚJŠÍ VÁM BUDE SLUŠET OBLEČENÍ

Když sestavujete kompletní outfi t složený z jednotlivých oděvních součástí, záleží na tom, 
jaké rozdíly barevných odstínů mezi jednotlivými částmi oblečení vzniknou. Pravidlem pro 
správnou volbu kontrastů jsou barvy v obličeji a ve vlasech. Platí: čím výraznější je rozdíl 
mezi barvou pleti a barvou vlasů, tím kontrastnější Vám bude slušet oblečení. Například 
tmavovláskám s tmavýma očima a se světlou pletí tak budou slušet vysoké kontrasty barev, 
třeba černá s křídově bílou nebo jasně červenou. Jemnější kontrasty jako je kombinace bledě 
modré s béžovou zase sluší blondýnkám s olivovou, nebo narůžovělou pletí a světlou barvou 
očí.  

        

5. Pravidlo :
VODOROVNÉ LINIE OPTICKY ZKRACUJÍ A ROZDĚLUJÍ.SVISLÉ LINIE OPTICKY PRO-
DLUŽUJÍ

Toto pravidlo uplatníte v partiích, které potřebujete zkrátit, například pokud má Vaše postava 
delší trup, než délku nohou. Pro vyrovnání délky u proporce těla je vhodné použít u vrchních 
oděvních součástí například vodorovné pruhy nebo švy, které postavu předělí a tím opticky 
zkrátí. Naopak krátké partie můžete prodloužit použitím svislých linií, jako například 
svislých pruhů, lampasů, švů a podobně.



6. Pravidlo :
TEXTUROVANÉ MATERIÁLY POUŽIJEME PRO OPTICKÉ VYROVNÁNÍ 
PLETI

Pokud máte v obličeji pihy, vrásky nebo akné, pak Vám pro odpoutání pozornosti od těchto 
nedostatků a optické vyrovnání pleti skvěle poslouží materiály, jejichž povrch je texturovaný. 
Tedy materiály, které nejsou hladké ale mají na omak hrubší, texturovaný povrch jako jsou 
například pleteniny, tvídy nebo krajky.

7. Pravidlo :
HVĚZDNÁ TROJKA PRO KAMUFLÁŽE

Pokud potřebujete postavu opticky zeštíhlit, pak Vám skvěle poslouží pravidlo číslo 7 
aneb tři skvělé tipy, které když použijete, odpoutáte pozornost ve Vašem oblečení tam, kde 
potřebujete.
Jsou to:
-tmavé barvy
-tlumené barvy
-vše matné
Jestliže máte širší stehna a zadeček a přejete si tuto dispozici Vaší postavy kamufl ovat, pak 
použijte například černé matné kalhoty z odlehčeného stretchového materiálu. Pro zeštíhlení 
také platí: čím splývavější a lehčí materiály zvolíte, tím budete opticky působit štíhleji. 

Potřebujete se poradit jaký styl a jaké kombinace jsou pro Vás nejvhodnější? Zkuste naše 
poradenství :
„Individuální konzultaci stylu“ nebo jiné naše služby například „Asistenci při nákupech“, 
„Optimalizaci šatníku“ apod. Kompletní nabídku našich služeb najdete na www.imagein.cz

Přeji Vám spoustu radosti při vytváření Vašeho úspěšného osobitého a skvělého stylu 

Helena Bedrnová

 


