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Žena a krása Zlato jde k pleti

Něžnost i síla 
skrytá 

ve špercích
Modelka Pavlína Němcová nespoléhá jen na svoji krásnou tvář. 
Kromě modelingu se věnuje i herectví a před rokem představila 
vlastní kolekci šperků s názvem Gioia. O tom, jak k tomu došlo  

a co pro ni šperky znamenají, si s námi povídala. 

„Šperky jsou od toho, aby 
ženu něžně dozdobily 
a podtrhly její krásu. 
Opravdové kouzlo ženy 
však vychází zevnitř.“
Šaty, Marks & Spencer, 2199 Kč
Kozačky, Hermès,  
info o ceně v butiku
Šperky Gioia, info o ceně 
v showroomu
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MAKE-UP
Fluid Finish 

Lasting Velvet, 
Sensai, 1100 Kč

ŘASENKA
Volume Million 
Lashes, L‘Oréal 

Paris, 360 Kč

SPREJ PRO OBJEM
 Root Lift, 

Sachajuan, 580 Kč

Pro svěží look

KOREKTOR
Better Skin, 
Maybelline  
New York, 

130 Kč

Gioia
Prohlédnout si je můžete 

na www.gioia.cz a koupit ve 
dvou pražských showroo-
mech. Koncem roku bude 

spuštěn i online 
prodej.

ŠPERKY

ro jakou ženu jsou vaše šperky určeny? 
Já myslím, že pro každou ženu. Jsou velmi 
jemné a dají se nosit každý den, ale samo-
zřejmě i večer. Něžně podtrhují krásu ženy.
Jak vás vlastně napadlo navrhovat šperky? 

To přišlo spontánně. Design mě zajímal už odmalička. 
Moje vášeň je design interiérů, ale nikdy jsem neměla 
možnost ho studovat, takže bych si nedovolila pustit se 
do práce bytového designéra. Ráda však předělávám 
své domovy i domovy svých přátel. 
Odtud byl už jen krůček ke 
šperkům. Přemýšlela jsem, 
co budu dělat dál, protože 
modeling je jako vrcho-
lový sport a brzy skončí.
Každý váš šperk má 
svůj příběh, kde hle-
dáte inspiraci při je-
jich vytváření?
To je různé. Třeba loni 
na podzim jsem viděla 
dužninu listu, moc se mi lí-
bila, a tak vznikly šperky ve 
tvaru listu, které jsem na-
zvala Věčný list (Eternal 
Leaf). Inspirace přicházejí 
samy, většinou z přírody 
nebo ze symbolů. 
Pracujete na něčem novém?
Na kolekci čísel. Myslím, 
že čísla se týkají nás všech. 

Ráda bych touto kolekcí oslovila i širší veřejnost, takže 
vytvářím i cenově dostupnější šperky. Můžete mít třeba 
náramek s datem vašeho narození a k tomu pak časem 
přidat náhrdelník s rokem narození. Kolekce bude 
k dostání na Valentýna. Chystám také speciální kolekci 
pro muže, která bude z černého zlata. 
Jak jsou vaše šperky vyráběny?
Všechny jsou dělané ručně, na tom si zakládám a mám 
svého řemeslně zručného zlatníka. Na ceně šperků se to 
odráží, ale na jejich kvalitě je to vidět.  

Máte nějaký tip, jakou si 
vybrat barvu zlata, která 
mi bude nejvíce slušet?
Záleží na barvě oblečení, 
ale i na barvě pleti, ke kaž-
dé se hodí jiná barva zlata. 
Já jsem si oblíbila růžové, 
to je teď velký trend. Podle 
mého názoru se hezky 
hodí k našemu typu světlé 
pleti, ale stejně jí sluší i zla-
to žluté. Samozřejmě je ale 
můžete i kombinovat.
Blíží se slavnostní sezona, 
co byste poradila ženě, 
která si chce koupit váš 
šperk?
Asi tělový náhrdelník. Na 
jednoduchých večerních 
šatech vypadá opravdu 
nádherně. ■

RTĚNKA
Rouge G, odstín 

Geneva, Guerlain, 
1020  Kč

OČNÍ STÍNY
Colorful, odstín 
xxxx, Sephora, 

290 Kč 
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Žena a krása Zlato jde k pleti

„Náušnice na boltec 
patří k mým oblíbeným 
kouskům. Jsou 
elegantní a sexy.“ 
Šaty, Hugo Boss, 24 240 Kč
Šperky Gioia, info o ceně 
v showroomu

„Prsten propojený 
s náramkem jemným 
řetízkem byl první šperk, 
který jsem navrhla.  
Nosím ho velmi často 
a úplně se mnou již srostl.“ 
Šaty, Hugo Boss, 15 550 Kč
Kabát, Marc Cain, Van Graaf, 
13 799 Kč
Šperky Gioia, info o ceně 
v showroomu
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Žena a krása Zlato jde k pleti

Připravili
Text: Barbara Juzlová 

Módní redaktor: Marek Cpin
Foto: Lukáš Dvořák

Líčila a česala: Ivana Tokárská/ 
Senchai, Sachajuan

Styling: Jan Pokorný
Modelka: Pavlína Němcová/ 

Elite Prague
Produkce: Linda Majerová
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Tipy a triky
vizážistky Ivany Tokárské

● Pleť sjednoťte lehkým make- 
-upem, aby vypadala kompaktně, 

ale svěže. Zkuste Fluid Finish Lasting 
Velvet od Sensai. Na oči naneste 

oční stíny v bronzové barvě a řasy 
zvýrazněte dvěma vrstvami černé 
řasenky. Na rty naneste krémovou 
červenooranžovou rtěnku – dodá 

vám svěžest.
● Vlasového efektu, jako má Pavlína, 

dosáhnete tak, že do suchých 
vlasů použijete ve větším množství 
přípravek pro objem Root Lift od 
Sachajuan – tím vznikne objem 

i mokrý efekt. Root Lift však můžete 
použít i do vlhkých vlasů a vyfoukat 
je – tak vznikne objem od kořínků. 

Nebo učešte vlasy do požadovaného 
tvaru, nastříkejte na ně sprej 

a nechejte je volně uschnout. Pro 
celkové zpevnění účesu použijte 

sprej na celou délku vlasů.  

„Muže nejčastěji 
při pohledu na 
tělový náhrdelník 
napadne otázka, 
jestli se šperk 
snadno neroztrhne. 
Zajímavé, na co 
přitom hned myslí...“ 
Body, Maison Martin 
Margiela, Obsession, 
9990 Kč
Sukně, Ottod’Ame, 
Icône, 9160 Kč
Šperky Gioia, info 
o ceně v showroomu

„Růžové zlato je teď velký trend  
a podle mého názoru se hezky 
hodí k našemu světlému typu pleti.“ 
Šaty, Karen Millen, 19 960 Kč
Šperky Gioia, info o ceně  
v showroomu


