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POUŽÍVANIE APLIKÁCIE 
 
Prečo bola vyvinutá táto aplikácia? 
Jej cieľom je sprístupniť dekoratívnu kozmetiku a starostlivosť o pleť značky 
Artistry™ všetkým zákazníkom bez ohľadu na ich skúsenosti s kozmetickými 
prípravkami, a to najmä v prostredí sociálnych sietí, ktoré sú zásadnými v 
tomto digitalizovanom svete. 
 
Funkcia Makeup Cam v tejto aplikácii umožňuje všetkým VPA mať prípravky 
dekoratívnej kozmetiky značky Artistry™ virtuálne vo svojom telefóne. Značka 
Artistry™ ešte nikdy v minulosti nemala možnosť poskytovať takýto typ 
„vzorky“, ktorý jej teraz pomáha byť konkurencieschopnejšou v oblasti voľne 
predajnej kozmetiky. 
 
Časť starostlivosti o pleť ponúka zábavný, nestresujúci spôsob ako si nájsť v 
rámci rozsiahlej kolekcie prípravkov starostlivosti o pleť značky Artistry™ tie 
správne výrobky. 
 
 Je to vynikajúce, pretože pre viacerých VPA a zákazníkov, najmä tých s 
limitovaným prístupom k luxusnej starostlivosti o pleť môže byť prechádzanie 
všetkými možnosťami nad ich sily. 
 
Ako to funguje? Na základe akej technológie funguje aplikácia? 
Najviditeľnejšia súčasť aplikácie AVB – Vaša tvár na obrazovke v reálnom 
čase s novým líčením využíva technológiu rozpoznania tváre ako aj 
technológiu rozšírenia reality.  
 
Technológia rozlíšenia tváre lokalizuje a mapuje črty tváre daného jednotlivca 
a zároveň napr. zaznamená obrysy pier a očí. Technológia rozšírenej reality 
je kombináciou digitálne vytvorenej grafiky s obrazmi skutočného sveta a 
vytvára na vašej obrazovke „rozšírený“ alebo virtuálne vylepšený obraz. V 
aplikácii AVB sa kombinujú tieto dva prvky, aby sa zobrazila vaša tvár 
vylepšená líčením, s rúžom na perách a očnými tieňmi na viečkach. 
 
Hodnotenie pleti pridáva tretiu techniku nazývanú analýza snímku. Tato 
metóda digitálnym spôsobom vyhľadáva a hodnotí vybrané aspekty snímky, 
napr. počíta a meria viditeľné linky a vrásky.  Výskumní pracovníci Artistry™ 
majú s využívaním analýzy snímkov na meranie účinkov kozmetických 
prípravkov rozsiahle skúsenosti.  
 
Upozorňujeme, že aplikácia Artistry™ Virtual Beauty je užitočným 
dekoratívnym nástrojom pri odporúčaní personalizovaných výrobkov 
starostlivosti o pleť. Nie je však náhradou diagnostikovania starostlivosti o 
pleť, ani to nie je diagnostický nástroj. 
 
Ako často by som mal používať aplikáciu? 
Tak často, ako len chcete! Makeup Cam je zdrojom nekonečnej zábavy pri 
skúšaní a vytváraní nových spôsobov líčenia. Aplikáciu používajte na 
zahájenie rozhovoru o výrobkoch značky Artistry™ s vašimi priateľmi a 
rodinnými členmi.  
 
 
 



 

Aplikácia sa automaticky aktualizuje pri prezentácii nových spôsobov líčenia 
navrhnutých vizážistami, či uvedení najnovších kolekcií a výrobkov na trh, aby 
držala krok s dobou a bola v súlade so súčasnými trendmi.  
 
Je aplikácia kolekcie Artistry Studio™ zahrnutá v aplikácii? 
Áno! Kolekcia Artistry Studio™ je oslavou inšpirácie a vášne. A neexistuje 
lepší spôsob na inšpiráciu svojej vnútornej nadšenkyne ako pohrať sa s 
novými prípravkami a odtieňmi radu Artistry Studio™ pomocou funkcie 
Makeup Cam v aplikácii Artistry™ Virtual Beauty.  
 
Môžem ja, alebo moje zákazníčky nakupovať výrobky Artistry™ priamo z 
aplikácie?  
Áno! Môžete si zakúpiť výrobky bez toho, že by ste opustili aplikáciu. Či už sa 
jedná o líčenie alebo starostlivosť o pleť, kliknutím na výrobok sa dostanete 
priamo na miestnu predajnú stránku daného výrobku Amway a to v rámci 
aplikácie.  
 
Nájdem v aplikácii všetky Artistry™ výrobky? 
Na výber budete mať veľa výrobkov! Každý trh si môže vybrať, ktoré 
špecifické výrobky a odtiene zaradiť, ale aplikácia zobrazí tie najpopulárnejšie 
položky a najnovšie senzácie. 
 
Môžem si v aplikácii nájsť Artistry™ výrobky? 
Nie. Pretože účelom aplikácie nie je slúžiť ako kompletná internetová stránka, 
alebo zdroj výrobkov, takže nemôžete „vyhľadávať“ špecifické výrobky.  
 
Avšak, špecifické výrobky a odtiene si môžete aplikovať ich výberom počas 
vytvárania si make-up vzhľadu. Je to vynikajúci spôsob ako si vyskúšať rôzny 
vzhľad s výrobkami, ktoré už máte! 
 
Ako viem, či sú odporúčané výrobky pre mňa tie správne? 
Dotazník v aplikácii vychádza z dlhoročného výskumu typov a potrieb pleti 
výskumného a vývojového tímu pracovníkov Artistry™ a rozmanitý výber 
výrobkov, ktoré ponúka starostlivosť o pleť Artistry™ využíva na maximum.  
 
Otázky v dotazníku boli vytvorené odborníkmi Artistry™ Starostlivosti o pleť, 
aby rýchlo a presne zhodnotili potreby pleti. Kombináciou odpovedí s 
analýzami obrázkov, poskytuje AVB aplikácia odporúčania na správny režim 
starostlivosti o pleť. 
 
Ako by som sa mala odfotiť na analýzu pleti do svojho Denníka pleti? 
Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odfoťte na dobre osvetlenom mieste, 
s čistou pleťou bez make-upu. Ak nosíte okuliare, tak si ich pred fotením dajte 
dolu. Pozerajte sa priamo do telefónu a nerobte žiadne „opičky“ - 
neusmievajte sa na tejto selfie! Aplikácia vás pomocou pokynov pre správnu 
pozíciu hlavy a osvetlenie vyzve, aby ste si ju správne umiestnili do oválneho 
obrysu.  
 
Aby ste v Denníku pleti zaznamenali váš viditeľný pokrok čo najpresnejšie, 
mala by ste sa odfotiť na rovnakom mieste, v rovnakých svetelných 
podmienkach a s rovnakým postavením tváre.  Najjednoduchšia možnosť je 
odfotiť sa v kúpeľni, kde sa môžete postaviť na rovnaké miesto a rozsvietiť 
svetlá.   
 



 

Poznámka: Ak sa odfotíte v inom prostredí, nemala by ste skóre porovnávať s 
vašimi predchádzajúcimi skóre.  
 
 
INŠTALÁCIA A AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE 
 
Môže si aplikáciu stiahnuť ktokoľvek? Je zdarma? 
Áno, stiahnuť si ju môže každý a je zdarma! Akýkoľvek VPA alebo zákazník si 
môže stiahnuť aplikáciu z internetového obchodu iPhone™ alebo Android™ 
na svojom telefóne. Vyskúšajte vyhľadať „Artistry Virtual Beauty“. To je 
zdarma. 
 
S ktorými verziami Androidu (Google) a iOS (Apple) je aplikácia 
ARTISTRY Virtual Beauty kompatibilná? Môžem aplikáciu používať na 
svojom tablete?  
 
Aplikácia je kompatibilná s nasledujúcimi mobilnými operačnými systémami: 
 
iOS 9.0 alebo novšie. Je kompatibilná s dotykovou plochou iPhonu, iPadu a 
iPodu v režime na výšku. 
Android verzie 4.4 a vyššia. Je kompatibilná s telefónmi aj tabletmi v režime 
na výšku. 
 
Ako získam aktualizácie aplikácie? 
Aplikácia sa automaticky aktualizuje pri prezentácii nových spôsobov líčenia 
navrhnutých vizážistami, či uvedení najnovších kolekcií a výrobkov na trh, aby 
držala krok s dobou a bola v súlade so súčasnými trendmi.  (Poznámka: 
akýkoľvek software či iná aktualizácia aplikácie sa rieši ako aktualizácia 
akýchkoľvek aplikácií prostredníctvom internetového obchodu.)  
 
Môj telefón je starý, príp. nemá kvalitnú kameru. Ako dobre bude 
aplikácia fungovať? 
Aplikácia AVB bola vytvorená pre široké spektrum telefónov (iPhone™ a 
Android™) a rôzne úrovne kvality kamery. Ak vám telefón umožní aplikáciu 
nainštalovať, tak je kompatibilný. 
 
Zhromažďuje spoločnosť Amway z aplikácie osobné údaje alebo 
fotografie? 
Nie, my nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.  Podrobnosti nájdete v 
Pravidlách na ochranu osobných údajov pre túto aplikáciu. 
 
 

HODNOTENIE PLETI A DOPORUČENIE 
 
Ako bol zostavený dotazník o pleti? 
Dotazník o pleti bol vyvinutý na základe dlhoročných výskumov pleti 
vedeckými pracovníkmi Artistry™ ako aj rozhovormi s vedúcimi 
dermatologickými odborníkmi a odborníkmi na správanie sa spotrebiteľov.  
 
 
 
 
 



 

Napriek tomu, že dotazník sa môže zdať triviálny, v skutočnosti je to vysoko 
optimalizovaný nástroj.  Každá otázka bola sformulovaná tak, aby sa na ňu 
dalo ľahko a jednoducho odpovedať a aplikácia pomocou niekoľkých správne 
mierených otázok mohla virtuálne zhodnotiť  kľúčové aspekty vašej pleti a jej 
potenciál a správne odporučiť osobný systém starostlivosti o pleť s výrobkami 
Artistry™. 
 
Čo znamená skóre starostlivosti o pleť? 
Aplikácia vykoná analýzu vašej fotografie, zhodnotí vašu pleť na základe 
niekoľkých faktorov a následne vyráta konkrétne číselné skóre. 
 
"Vek pleti" = Odhad „ako staro“ vyzerá vaša pleť. Nižšie číslo sa považuje za 
to lepšie. Ak vyzeráte na svoj vek alebo mladšie, je to vynikajúce. 
 
"Zdravie pleti" = celkové hodnotenie vzhľadu vašej pleti. V tomto prípade je 
vyšší údaj lepší, pričom 50 je priemerná hodnota, 100 znamená vynikajúce 
hodnotenie.  Zahŕňa samostatné skóre hodnotiace škvrny, vrásky, štruktúru a 
tmavé kruhy a kombinované skóre vychádza zo všetkých hodnotení.  
 
 
 
 
Pripomíname, že aplikácia AVB je myslená ako jednoduchý a zábavný 
spôsob interakcie so značkou Artistry™ a nezabezpečuje vedeckú presnosť 
ani diagnózu.  Konkrétne skóre sa môže líšiť v závislosti od najrôznejších 
faktorov, ako napríklad osvetlenie alebo uhol fotografie, použitý make-up, atď. 
V prípade, že analyzujete niekoľko fotografií za sebou, môžu sa údaje 
čiastočne zmeniť.   
 

 


