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aneb proč mě doteď všechny krémy nebavily a žádný make-up nevydržel?
 

JAK POZNAT SVŮJ TYP PLETI
 

Kdo jsem
Ahoj, jmenuji se Klára. 
jsem vizážistka, kosmetická poradkyně, holka, která dělá víc
věcí najednou a lev, který se nikdy nenudí. 

O pleť se zajímám už 7 let. Je to něco, co mě v pubertě dost
trápilo a já jsem tomu chtěla porozumět, abych mohla pomoct
nejen sobě, ale i svému okolí. 

Pleť je naší součástí a je stále vidět, proto je důležité,
abychom ji měli rádi, a pokud se s ní zrovna něco děje, tak
abychom věděli, jak ji pomoci. 

Připravila jsem si pro Vás charakteristiky jednotlivých typů a pozor, také
rovnou dva různé testy na to, jak tu svou pleť poznat, tak jdeme na to. :-)

Proč je důležité znát svůj typ pleti? Od toho se odvíjí kompletní péče o pleť
včetně líčení. 
Budete vědět, co používat, co Vaší pleti pomůže a už nebudete mít tolik starostí s
vyhazováním produktů do koše, protože jste si pro svou mastnou pleť koupili hutný
krém.



 4 ZÁKLADNÍ TYPY PLETI 

NORMÁLNÍ

Nemá viditelné póry
Pokožka (epidermis) je dostatečně silná
Stárne přirozeně rychle
Tak akorát – ani suchá, ani mastná

S tou se každý narodíme, a jen výjimečná část žen si ji
uchová po celý život.

SUCHÁ

• NORMÁLNÍ
• SUCHÁ
• SMÍŠENÁ
• MASTNÁ

Nemá viditelné póry
Pokožka (epidermis) je slabá, pleť tzv. šustí, když ji pohladíme
Rychleji stárne, daleko dříve se tvoří vrásky
Nesnese být bez hydratačního krému
Častěji se červená, např. při přechodu ze zimy do tepla

Jedna z nejčastějších.

SUCHÁ X DEHYDRATOVANÁ PLEŤ
Každý typ pleti potřebuje hydrataci, I mastná pleť může být dehydratovaná.
Základní rozdíl je, že suché pleti chybí maz, zatímco dehydratované pleti chybí
voda a je to jen krátkodobý stav.
 

Jak je od sebe rozeznat?
Pokud máme dehydratovanou pleť, máme nepříjemný pocit po sprše, koupání. 
Pleť nemá jas a objevují se jemné vrásky. 
Dehydrataci pleti způsobuje chlad, zima, klimatizace, UV záření, nevhodná
kosmetika, stres, nedostatečný spánek.



 4 ZÁKLADNÍ TYPY PLETI 

SMÍŠENÁ

Viditelné póry na mastnějších částech obličeje 

Po celém dni se na určitých částech obličeje leskne

Pokožka (epidermis) je silnější, „nešustí“
Zvládne být chvíli bez hydratačního krému, krém nesmí
být hutný
Během ročních období se může měnit – v létě je spíše do
mastna, v zimě spíše do sucha

Opět jedna z nejčastějších, může být v různých variantách,
nejčastěji suché tváře, mastné čelo, nos a brada nebo naopak.

         např. nos, brada

         např. čelo a nos

MASTNÁ

• NORMÁLNÍ
• SUCHÁ
• SMÍŠENÁ
• MASTNÁ

Velmi viditelné a veliké póry po celém obličeji
Po celý den se pleť velmi mastí
Pokožka (epidermis) je velmi silná
Pomalu stárne, vrásky se objevují o mnohem později
Nesnese většinu krémů, klidně je i bez něj

Čistě mastná pleť se vyskytuje jen zřídka.

Průřez pleti

Pokožka (epidermis)

Škára (dermis)

Podkoží (subcutis)



JAK ZJISTIT, JAKÝ TYP PLETI MÁM?
 Normální – na kapesníku se lehce objevily menší skvrnky

Suchá – kapesník zůstal suchý
Smíšená – Kapesník je mastnější jen na některých částech obličeje –
většinou T-zóna (čelo, nos, brada) a tváře byly suché, nebo naopak.
Mastná – kapesník je mastný po všech částech obličeje

 TEST POMOCÍ KAPESNÍKU 

Ráno se o pleť postarejte tak, jak jste zvyklé a kapesníkový test si udělejte až večer. 

STÁLE SI NEVÍTE RADY? 
TAK SI POJĎME UDĚLAT HNED DVA TESTY NA TYPY PLETI. 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Kapesník - ideálně z krabičky (většinou bývají jemnější), dvouvrstvý nebo třívrstvý
Nůžky
Svou pleť po celém dni fungování

Vezměte si kapesník a rozstřihněte ho na 4 stejné části. 
Každou část přiložte na určitou část obličeje:
·Čelo
·Nos
·Brada
·Tvář (pravá nebo levá, to je na vás, obě dvě tváře se chovají stejně)
Pořádně přitlačte a nechte 3 vteřiny, poté sundejte a prohlédněte si kapesník.

JAK NA TO?



 TEST ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

STÁLE SI NEVÍTE RADY? 
TAK SI POJĎME UDĚLAT HNED DVA TESTY NA TYPY PLETI. 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?
Vytisknutý e-book NEBO papír
Tužku

    Do vytištěného e-booku si zakroužkujte Vaše odpovědi, 
    nebo si písmenka odpovědí zapište vedle na kus papíru.

 Podívejte se na sebe do zrcadla bez make-upu, jak máte viditelné póry?1.
      a. Po celém obličeji a jsou veliké
      b. Hlavně na nose a bradě jsou vidět
      c. Skoro neviditelné
      d. Sem tam je něco vidět

TEST

2. V průběhu a na konci dne pozoruji, že se mi leskne:
a. Celý obličej, jako potřený olejem
b. Převážně čelo a nos
c. Vůbec nic, pleť je bez lesku a mazu
d. Občas trochu někde, nic hrozného, spíše se zdravě leskne

3. Když si vyčistíte pleť, musíte ji hned namazat?
a. Vůbec ne, krém nikdy nepotřebuji
b. Ano, ale jen některé místa jsou mi nepříjemné a pnou (většinou tváře)
c. Potřebuji okamžitě namazat celý obličej
d. Ano, krém mi je příjemný, ale po čištění mě obličej nepne

VÝSLEDKY
Podívejte se na své odpovědi a spočítejte, jaké písmenko Vám převažuje:
a. Mastná pleť
b. Smíšená pleť
c. Suchá pleť
d. Normální pleť



 BONUS 
ANEB CO VÁŠ TYP PLETI EJVÍCE POTŘEBUJE

NORMÁLNÍ
Nejdůležitější je hloubkové čištění a hydratace 2x denně
I když se Vaše pleť zdá být dokonalá, nemusí být tak po celý život, proto je dobré
postupně přidávat další produkty cílené na to, co by Vaši pleť mohlo začít trápit:

Oční krém

          -séra a krémy proti předčasnému stárnutí
          -hloubkově čistící a hydratační masky 1-2x týdně
          -peeling 1-2x týdně

Tak, už víte, jaký typ pleti je ten Váš?  Super :-)
Mám pro Vás jeden BONUS, prozradím Vám, co Váš typ pleti nejvíce potřebuje.

 

Samozřejmě prosím mysleme na to, že každá pleť je individuální, každá jsme jedinečná a máme jiný
životní styl, a tomu všemu je potřeba najít ideální systém péče o pleť. Tady Vám napíšu obecné

rady a tipy pro daný typ pleti, a je pak na Vás, najít pro ni to pravé. 
P. S. S tím Vám ale také mohu pomoct, viz níže. 

 

SUCHÁ
Nejdůležitější je hloubkové čištění, které nevysušuje a intenzivní
hydratace 2x denně
V zimě si klidně pomoct nadstavbovým hydratačním krémem a
krémy tak vrstvit
Nepoužívat přípravky s alkoholem a s kyselinou salicylovou
2-3x týdně hydratační masky
Peelingy ano, ale pouze jemnou strukturu, nic drastického
Oční krém
Brzy začít s přípravky proti předčasnému stárnutí pleti (od 25let)



 BONUS 
ANEB CO VÁŠ TYP PLETI EJVÍCE POTŘEBUJE

Nejdůležitější je hloubkové čištění a hydratace 2x denně
Pleť se pravděpodobně mění v průběhu ročních období, to je třeba vypozorovat a
pohotově reagovat
je dobré mít doma doplňující masky jak na hloubkové čištění pleti a póry, tak
hydratační a používat v každém období jinou, nebo na různé části obličeje jinou
masku 2x denně
Je možné používat v zimě krémy na suchou pleť a v létě krémy spíše gelového
složení pro rychlé vstřebání
Peeling je skvělý, jen opatrně na suchá místa v obličeji
Oční krém

SMÍŠENÁ

Tak, už víte, jaký typ pleti je ten Váš?  Super :-)
Mám pro Vás jeden BONUS, prozradím Vám, co Váš typ pleti nejvíce potřebuje.

 

Samozřejmě prosím mysleme na to, že každá pleť je individuální, každá jsme jedinečná a máme jiný
životní styl, a tomu všemu je potřeba najít ideální systém péče o pleť. Tady Vám napíšu obecné

rady a tipy pro daný typ pleti, a je pak na Vás, najít pro ni to pravé. 
P. S. S tím Vám ale také mohu pomoct, viz níže. 

 

MASTNÁ
Nejdůležitější je hloubkové čištění a hydratace 2x denně
POZOR, složení všech přípravků musí být odlehčené, ideálně gelové
Skvělé jsou masky a séra na zmenšení pórů, zmírnění mastnoty
Přípravky proti stárnutí je možné začít používat později, pleť
pomaleji stárne
Oční krém



aneb proč mě doteď všechny krémy nebavily a žádný make-up nevydržel?
 

JAK POZNAT SVŮJ TYP PLETI
 

S čím Vám mohu ještě pomoct? 
Jsem tu pro Vás! Potřebujete s čímkoli pomoct, poradit,
vybrat vhodnou péči pro Vaši pleť? Vhodný make-up? 
Nebojte se mi napsat na:
instagram: Klarii.spin
emal: klara@klarabeauty.cz

Tak už víte jaká je Vaše pleť? Skvěle! :-)

A kde ode mě najdete další tipy, triky, info?
Na instagramu Klarii.spin
Nebo na webových stránkách femaleboss.cz, kde najdete e-
kurzy, podcasty, články a spousty super informací. 

Velmi Vám děkuji za přečtení, věřím, že jsem Vám alespoň
jednou informací mohla pomoct a pokud budete mít chuť a
čas, budu velmi vděčná za zpětnou vazbu buď na email nebo
instagram viz výše. 

Tak na tu krásnou pleť a její spokojenou majitelku. :-)

mailto:klara@klarabeauty.cz

