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Zeštíhlení kulaté tváře
Pěstěná bradka váš obličej opticky protáhne a zároveň zvýraz-
ní vaše rysy. Existuje mnoho stylů úprav, kterými dosáhnete 
podobného efektu. Úplně oholené tváři se však raději vyvaruj-
te. Hladký kulatý obličej vám opticky přidá několik nechtěných 
kilogramů navíc. V pánském holičství chtějte např. tyto úpravy: 
Van Dyke, Balbao, Goatee, The Zappa, Chin Puff nebo Soul 
Patch.   

Srdcový a trojúhelníkový obličej
Pro oba typy obličejů platí, že bradka jim spíš nesvědčí. Obličej 
s ní působí nepříjemně špičatě. Holiči doporučují nechat si 
narůst krátce střižený plnovous. Ten obličej opticky vyrovná 
a vyzdvihne vaše rysy. Pokud se nebojíte extravagance, vy-
zkoušejte klidně kotlety a knír, nebo požádejte odborníka 
o úpravu Short boxer.

Zaoblete ostré hrany
Hranatý obličej s ostřejšími rysy může působit velmi atraktivně. 
Není potřeba konkrétními střihy něco výrazně potlačovat. 
Pokud chcete některé rysy trochu zaoblit, zastřihněte vousy 
podél lícních kostí. Plnější je ponechte na tvářích a o něco 
kratší po stranách. Nemusíte se bát kníru, kotlet ani zarostlé 
brady. U holiče si řekněte o zastřižení do stylu Petit Goatee, 
Hollywoodian nebo Anchor.

Když máte obdelníkový tvar obličeje
Tento tvar obličeje je sám o sobě velmi výrazný. Pokud jste je-
ho vlastníkem, spíše se vyhněte pěstování kníru. Ten by totiž 
váš obličej opticky ještě protáhl. Naopak vám bude slušet 
krátce střižený plnovous. Ponecháním delších vousů po stra-
nách a kratších v dolní části své výrazné rysy atraktivně zdůraz-
níte. V holičství se ptejte po stylu Chin Curtain, Ducktail nebo 
Short Boxed beard.

S oválem máte vyhráno
Oválná tvář je obecně považována za ideální. Pokud vám byla 
dána do vínku, máte velkou výhodu v tom, že můžete s klidem 
experimentovat s různými styly vousů a pravděpodobně vám 
všechny sednou. Nemusíte se bát bradky, kníru ani plnovousu. 
Ať už vsadíte na klasiku, nebo se pustíte do nějaké extrava-
gantní úpravy.

Když si na střih sami netroufáte
Rádi byste se pochlubili dobře střiženým vousem, ale nechcete 
riskovat nezdar? Vyražte do dnes už hojně rozšířených barber-
shopů. Tedy pánských holičství. Postarají se nejen o vaše vousy, 
ale většinou také o vaši tvář. Před holením vám napaří obličej 
horkým ručníkem, což zabrání jejímu podráždění. Navíc je v 
ceně obvykle také sklenka něčeho dobrého.
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Jak si vybrat styl 
úpravy vousu? 
Řiďte se tvarem obličeje
Hladce oholená tvář se dnes objevuje snad 
už jen v reklamách na holicí strojky. Většina 
mužů si pěstuje menší či větší vous. Je to i váš 
případ, ale nejste si jistý zvolenou úpravou, 
nebo toužíte po změně? Přečtěte si v našem 
článku, jaký styl pro vás bude ideální podle 
tvaru vašeho obličeje.

Kozlík kořen
lékařský

Kozlík se používá jako uklidňující 
prostředek, rovněž působí proti 
křečím způsobené nervozitou. 
Uplatňuje se při nespavosti sou-
visející s nervovým vyčerpáním 
a přepracovaností, rovněž při 
srdeční úzkosti a bušení srdce. 
Působí také proti hlístům. 
Dobrou vlastností kozlíku je 
oboustranná stabilizace nervové 
soustavy. Při silném podráždění ji 
bylina tlumí, u stavů apatie 
naopak povzbuzuje, proto je 
dobrá i při pocitech smutku 
a v obdobích celkové pasivity.  

Kozlík lékařský podporuje klidný 
spánek, utišuje stres a úzkostné 
stavy. Zmírňuje také příznaky 
některých nemocí zažívacího 
traktu. Kozlík lékařský do-
poručoval pro léčebné účinky už 
Hippokrates ve 4. století př.n.l. 
Ve středověku byl kozlík považován 
za všelék. Za I. a II. sv. války 
se kozlík používal k léčení nervo-
vého otřesu vojáků při výbuchu 
granátu nebo bombardování. 
Pomáhá při lehčích formách ne-
spavosti a zlepšuje kvalitu spánku, 
odstraňuje poruchy, např. časté 
buzení během spánku, bez vedlej-
ších účinků klasických léků nevy-
volává spánek přímo, ale zklidňu-
je mozek i tělo a spánek 
se dostavuje přirozenou ces-
tou-procesem útlumu, tzv. 
ke spánku "ukolébává". 

Výskyt
Kozlík má rád vlhká místa 
na březích potoků, v příkopech, 
v lesních prameništích, pod-
máčených olšinách, ale i v za-
hradách.

Lidové názvy Kozlíku
Tato bylina je známa také pod 
názvy baldrán, baldrian, baldry-
ján, čertikus, dřevenák, dřevěnák, 
kocúrník, kočičí kořen, kozelec, 
kozilec, kozlíček, kozlíček malý, 
kozlíček obecný, nard, odolan, 
odole, odolen, odolenový kořen, 
odolený kořen, paldram, pal-
drán, valerián nebo valeriána. 


