
PODSTAWY DOBREGO STYLU
DLA KOBIET

Barbara Lech

www.barbaralech.pl



www.barbaralech.pl

Barbara Lech
Coach i mama

Nazywam się Barbara Lech, jestem Life&Biznes 
Coachem, specjalizuję się również w coachingu 
wizerunku. W swojej pracy wykorzystuję wieloletnie 
doświadczenie zdobywane w obszarach treningu 
osobistego, stylizacji i wizażu. Połączenie tych trzech 
elementów kształtuje mnie jako kreatorkę kompletną. 

Z powodzeniem poruszam się w kręgach szeroko 
rozumianego rozwoju osobistego i  b iznesu, 
współtworząc wizerunek firm i jej pracowników. Wiem, 
że to jak się prezentujemy mówi o nas bardzo wiele, 
dlatego pomogę Ci w pełni wykorzystać potencjał jakim 
jest wizerunek. W ciągu minionego roku przeszkoliłam 
ponad 1500 osób i kilkanaście firm.

"Artystyczny umysł ścisły." - to zdanie najlepiej 
definiuje moją osobę. Uwielbiam wyzwania, pracę
z ludźmi i pracę pod presją czasu. Potrafię świetnie 
zarządzać sobą i zespołem, z którym pracuję. Jestem 
skupiona i zawsze osiągam zamierzone cele. 
Występując przed publicznością czuję się jak ryba 
w wodzie. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi 
swobodnie czuć się nawet przed tysiącami osób. 
W czasie prowadzenia szkoleń potrafię skupić na sobie 
u w a g ę  u c z e s t n i k ó w ,  w  s p o s ó b  p r z y s t ę p n y 
i interaktywny poprowadzić zajęcia tak, by wszyscy 
mogli przyswoić wiedzę z danego tematu.

Moją pasją i misją jest wydobywanie z ludzi piękna – 
zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. "DOCEŃ 
SWOJE PIĘKNO" to motto, którym definiuję swoją 
pracę.



Wstęp

 Odpowiedni strój podkreśla nasz status 
i profesjonalizm, wyraża szacunek do rozmówcy, 
wpływa również na nasze samopoczucie. Zdając 
sobie sprawę z tego, jak silne jest oddziaływanie 
wyglądu zewnętrznego, powinniśmy świadomie 
kreować własny styl , aby wyglądać na osobę 
pewną siebie, zdecydowaną, profesjonalną i godną 
zaufania.

 Wiele z  przeprowadzonych badań 
dowodzi, że największe karierę  mają szansę 
zrobić atrakcyjni ludzi. Na atrakcyjność składają 
się nie tylko cechy wrodzone, takie jak kształt 
twarzy czy figura, ale przede wszystkim te, na 
które można mieć wpływ: ubiór, odpowiednio 
dobrana fryzura, makijaż.

 Nasz wizerunek nie wpływa tylko 
i wyłącznie na nasze biznesowe relacje. Pierwsze 
wrażenie jest ważne przede wszystkim w życiu 
osobistym, w budowaniu przyjaźni i związków. 
Często zaprzecza się, że wygląd ma znaczenie, ale 
w praktyce niestety sami często wizualnie 
klasyfikujemy ludzi poprzez ich zewnętrzny look. 

 Dobre pierwsze wrażenie można zrobić na 
pewno po przeczytaniu wszystkich informacji, 
które dla Pań przygotowałyśmy. A zatem miłej 
lektury i powodzenia w mniejszych lub większych 
metamorfozach. W razie chęci większych 
zmian  i  potrzeby  pomocy  odsy łamy na 
www.barbaralech.pl
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Umiejętne dobranie 
garderoby do rodzaju sylwetki

 Każda zmiana, zarówno ta zewnętrzna jak i przede wszystkim wewnętrzna, 
wymaga pewnego rodzaju przekonania, że chce się coś zmienić  oraz  wiedzy, jak 
danej zmiany dokonać.

 Przeciętna kobieta uważa, że ma wady, nawet gdy koleżanki zazdroszczą jej 
długich szczupłych nóg, to ona znajdzie 5 innych rzeczy, które są mniej idealne. Ile 
kobiet tyle różnych sylwetek, można je jednak zaklasyfikować w  poszczególne 
grupy i poprzez dobór odpowiednich części garderoby stworzyć stylizacje, które 
wizualnie będą dążyć do ideału.

 Na początek małe ćwiczenie, które ma pokazać, że nawet nasze wady można 
tuszować i wydobyć z nich piękno, wystarczy odrobina sprytu i wiedzy. 

ĆWICZENIE 

KROK 1. Zakreśl trzy części ciała, które traktujesz jako swoje mankamenty. 

 To zadanie wydaje się łatwe. Jeśli jesteś typową kobietą, całe życie 
przesadnie analizujesz każdy szczegół swego ciała, zwracając szczególną uwagę na 
jego „wady”. 
Pamiętaj nie zakreślaj wszystkiego, możesz wybrać tylko trzy części ciała.

 SZYJA   RAMIONA   PLECY
 BIUST   TALIA    BRZUCH
 RĘCE   POŚLADKI   BIODRA
 UDA   ŁYDKI    STOPY

KROK 2. Zakreśl trzy części swego ciała, które podobają ci się najbardziej.

 To zadanie jest prawdopodobnie trudniejsze, jednak równie ważne jak 
poprzednie. Tym bardziej, że obiektywnie spoglądając na siebie w lustrze masz 
zapewne więcej części ciał niż trzy, które lubisz. 
Śmiało! Co Ci się w Tobie najbardziej podoba?

 SZYJA   RAMIONA   PLECY
 BIUST   TALIA    BRZUCH
 RĘCE   POŚLADKI   BIODRA
 UDA   ŁYDKI    STOPY
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 Teraz posiłkując się tabelą poniżej zobacz jak możesz zatuszować Twoje 
wady, by wizualnie stały się idealne, oraz jak jeszcze bardziej podkreślić części ciała, 
które w sobie lubisz. Dzięki temu nabierzesz pewności siebie i Twój zewnętrzny 
wizerunek będzie Ci się bardziej podobał. Wystarczy tak niewiele.

Tabela 1. Strategie tuszowania i podkreślania

CZĘŚĆ CIAŁA

SZYJA

RAMIONA

PLECY

BIUST

TALIA

BRZUCH

TUSZOWANIE

Topy typu crew neck lub 
golfy optycznie skrócą zbyt 
długą szyję.

Topy w ciemnych kolorach 
i reglanowe rękawy koszul 
sprawiają, że ramiona 
wydają się szczuplejsze.

Ciemne, dopasowane 
żakiety znacznie osłabiają 
wrażenie szerokich pleców.

Luźna odzież, topy 
z zaszewkami, dekolty 
w kształcie serca i litery V 
oraz jednorzędowe żakiety 
poprawiają wygląd obfitego 
biustu.

Żakiety ze szwami 
pionowymi i baskinką 
osłabią wrażenie braku talii.

Koszule i sukienki typu 
empire oraz bluzki 
z marszczeniami u dołu 
zakamuflują wystający 
brzuszek.

PODKREŚLANIE

Szyję wydłużą dekolty w kształcie 
liter U i V.

Szerokie klapy i naramienniki 
sprawiają, ze ramiona wyglądają 
na szersze.

Suknie z ramiączkami łączonymi 
na szyi, odsłaniającymi plecy, 
podkreślą tę seksowną część ciała.

Poziome paski, żaboty, 
marszczenia oraz suknie empire 
sprawiają, że mały biust prezentuje 
się dużo lepiej.

Suknie kopertowe, wiązane w pasie 
lub paski opinające talię 
zdecydowanie podkreślą jej 
smukłość.

Dopasowane topy i swetry 
z lekkiego materiału przylegające 
do ciała (lecz nie obcisłe) podkreślą 
płaski brzuszek.

cd na następnej stronie...
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CZĘŚĆ CIAŁA

RĘCE

BIODRA

UDA

ŁYDKI

STOPY

TUSZOWANIE

Żakiety o rękawach 3/4 
kończąc się w najwęższym 
miejscu przedramion, 
wyszczuplają optycznie 
ręce.

Żakiety o szerokich 
ramionach kończące się 
w  pasie zrównoważą zbyt 
szerokie biodra.

Spódnice o linii A, a także 
spodnie o poszerzanych 
nogawkach typu boot cut 
maskują szerokie uda, 
poprawiając jednocześnie 
kształt nóg.

Unikaj spódnic midi, które 
optycznie poszerzają łydki.

Aby osłabić wrażenie 
dużych stóp, noś buty 
o okrągłych 
lub kwadratowych noskach.

PODKREŚLANIE

Topy bez rękawów, topy 
z ramiączkami łączonymi na szyi 
lub bez ramiączek skierują uwagę 
na twoje ręce.

Spodnie z bocznymi kieszeniami 
lub zdobienia zaokrąglą szczupłe 
biodra.

Spodnie o prostych nogawkach 
lub rurki podkreślą kształtne uda.

Spódnice o linii A sięgające kolan 
zapewniają efekt szczuplejszych 
łydek, a szpilki nadają im pełniejszy 
kształt.

Głęboko wycięte szpilki optycznie 
wydłużają stopy.

cd.

Umiejętne dobranie 
garderoby do rodzaju sylwetki
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TYPY SYLWETEK

 Proporcje to klucz do sukcesu. Dlatego staramy sie ukryć mankamenty, 
a wyeksponować to, co mamy najpiękniejszego. Każda z nas ma w sobie to "coś". 
Dążymy do sylwetki idealnej, a to oznacza, że talia jest o 30% węższa niż biodra 
i piersi. To znaczy, że nosząc rozmiar 42 czy 46 też możemy mieścić się w kanonach 
piękna.

 Istnieje wiele podziałów na typy i rodzaje sylwetek, zarówno męskich 
i damskich. Na pewno wiele z Was spotkało się z kilkoma z nich. Najprostsza, 
najbardziej znana: podział na klepsydrę, gruszkę, jabłko. Im prostsze rozwiązania 
tym lepsze? Nie w tym temacie. Ile z Was jest "typową" gruszką, klepsydrą czy 
jabłkiem? I co to znaczy "typowa gruszka"? Jak mają się do tego np. długie/krótkie 
nogi, długie/krótkie ręce, położenie talii? Te kwestie są bardzo istotne. Czy jeśli mam 
szerokie biodra, to oznacza, że jestem gruszką? Nie oznacza...

 Kolejny podział sylwetek. Podział wg. Bradleya Bayou. W pierwszym 
momencie wydaje się, że autor znajduje 48 typów sylwetek. Może to będzie strzał 
w 10? Bo skoro bardzo ograniczony podział jest zbyt ogólny, to może szeroka 
klasyfikacja odpowie w końcu na pytanie "jakim ja jestem typem"? Jednak 
zagłębiając się w książkę, dochodzi się do wniosku, że tak naprawdę to 
wyszczególniono cztery sylwetki – odwrócony trójkąt, prostokąt, trójkąt, klepsydra – 
cała reszta podtypów to są tak naprawdę te główne cztery typy tylko w innych 
proporcjach waga: wzrost. 

 Spotkałyście pewnie podział sylwetek wg. Trinny i Susannah. Tu mamy 12 
różnych typów, czasem różniących się jedynie jednym elementem, jednak element 
ten bywa decydujący.

 My przedstawimy typy sylwetek wg. liter. Tak klasyfikujemy sylwetki na 
A, T, Y, H, I, X, O.
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Sylwetka A

 Sylwetka typu A charakteryzuje się wąskimi lub drobnymi ramionami oraz 
szerokimi, krągłymi biodrami. Spotykana jest również jako sylwetka „gruszka”. 
Gruszki mają szczupłe łydki. U kobiet tych najczęściej problemem są zbyt małe piersi 
nieproporcjonalne do szerokich bioder. Przykładem takiej sylwetki jest Jennifer 
Lopez.

Unikaj:
ź podwyższonej talii (uwypukli pupę i szerokie biodra),
ź wytartych jeansów (jasne przetarcia na spodniach zwrócą uwagę na 

mankamenty sylwetki),
ź bombek (choć bywa modna, to niestety bombka dodaje objętości biodrom),
ź spodni typu rurki,
ź cygaretek i pumpów.
 
Jeśli chodzi o dolną partię ciała, to oprócz rzeczy zakazanych, Pani o sylwetce litery 
A ma w czym wybierać:
ź ołówkowe spódnice,
ź spódnice w kształcie litery A (zniwelują różnicę między szerokością ramion 

a bioder),
ź proste spodnie w kant (wysmuklają),
ź lekko rozszerzane nogawki (nadają sylwetce stabilności i równowagi).

 
Górna partia ciała, to ta część sylwetki, z którą pani gruszka może śmiało 
eksperymentować:
ź jasne kolory (kiedy dół wybieramy ciemny, to na bluzki stawiamy 

zdecydowanie w jasnych kolorach),
ź błyszczące i połyskujące tkaniny (oderwą uwagę od szerszych bioder),
ź grube sploty (ciepłe swetry dodadzą objętości małym piersiom),
ź marszczone bluzki (sprawią wrażenie bardziej kobiecej sylwetki), w tym także 

falbanki i żaboty wzorzyste tkaniny (o ile dół wybieramy gładki, wręcz 
ascetyczny, to góra może być bardzo kolorowa, a najlepiej w drobne wzorki),

ź push-up.

Umiejętne dobranie 
garderoby do rodzaju sylwetki
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Sylwetka T

 Sylwetka T to idealna sylwetka męska. Szerokie ramiona, wąskie biodra, 
wąska, długa talia, często małe piersi oraz szczupłe długie nogi to charakterystyka 
tej sylwetki . Taką sylwetkę ma aktorka Nicole Kidman.
 
Noś:
ź bluzki typu łezka, czyli zabudowane pod szyję z pionowym pęknięciem,
ź wysoko wszyte rękawy, czyli szwy rękawów nie spadają z ramion, tylko biegną 

pionowo -najlepsza długość to ta do łokcia,
ź bluzki bez rękawów i na ramiączkach,
ź wąskie dekolty, typu rozpięte kołnierze na stójkach,
ź biodra i pupę możemy poszerzyć falbaniastymi spódnicami, bombkami, 

szerokimi spodniami (ale nie workowatymi), plisami oraz dużymi wzorami,
ź naturalne atuty tej sylwetki  to szczupła talia, płaski brzuch i szczupłe długie 

nogi. Powinnaś je podkreślać dopasowanymi krojami oraz jasnymi kolorami.
 
Unikaj:
ź dekoltu w serek (w kształcie litery V),
ź krótkich rękawów, które akcentują linię ramion, a zwłaszcza te odstające, 

kimonowe, bufek, falbanek,
ź "bokserskich" koszulek, które odsłaniają łopatki po bokach,
ź szerokich kołnierzy i poduszek na ramionach,
ź obcisłych sukienek - uwydatnisz dysproporcje sylwetki.
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Sylwetka Y 

 Nazywana również pietruszką charakteryzuje się ramionami szerszymi niż 
biodra, dużymi piersiami, bardzo wąską talia, wąskimi biodrami oraz szczupłymi, 
długimi nogami.
 
Unikaj:
ź szerokich dekoltów,
ź dużych, szeroko rozstawionych kołnierzy,
ź poduszeczek,
ź dekoltu amerykańskiego, czyli wiązania za szyją,
ź odsłaniania ramion,
ź poziomych pasków.
 
Noś:
ź wszelkiego rodzaju koszule, które mają wąski kołnierzyk,
ź dekolty w serek,
ź pionowe podziały optycznie zwężą ramiona i wyszczuplą górę sylwetki,
ź podłużną biżuterię (długie kolczyki wysmuklają szyję i są dodatkową pionową 

linią,  także długie wisiory, które skupiają na sobie całą uwagę),
ź spodnie i spódnice z wysokim stanem (wkładaj bluzkę do spodni czy spódnic-

wyszczupli to talię),
ź zgrabne nogi eksponujemy w krótkich, wąskich spódnicach,
ź spodnie o długości 3/4,
ź wąskie dżinsy, rurki, legginsy, a do nich dłuższy kardigan,
ź kobiece sukienki.
 
Jasne kolory powinny znaleźć się na dolnych partiach ciała, a na górę wybieramy 
kolory nieco ciemniejsze.

Zapominamy o poziomych paskach na bluzkach, a wybieramy pionowe, delikatne 
wzory kwiatowe, esy-floresy oraz grochy i kropki.

Umiejętne dobranie 
garderoby do rodzaju sylwetki
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Sylwetka H

 Sylwetka typu H charakteryzuje się tym, że biodra i ramiona mają podobną 
szerokość oraz występuje brak wyraźnego wcięcia w talii. Często mają duży biust, 
masywne uda i łydki. Typ „chłopczycy”. 

By ukryć brak talii i uwydatnić biust ubierz:
ź żaboty,
ź falbanki,
ź duże broszki przy dekolcie,
ź marszczenia,
ź kobiece wzory (kwiaty).
 
Zbyt duże ramiona? Nic nie szkodzi, noś:
ź dekolt typu łezka,
ź wysoko wszyte ramiona,
ź rękawy do łokcia, powinny być wąskie, ale nie obcisłe,
ź spódnice bombki, spódnice plisowane, wszelkie spódnice z falbankami,
ź grubsze tkaniny w dolnych partiach sylwetki tj. od pasa w dół,
ź unikamy koszulek odsłaniających łopatki,
ź unikamy szerokich dekoltów, szerokich kołnierzy i poduszek na ramionach.
 
Brak talii ukryją:
ź kopertowe, wiązane bluzki,
ź gorsety,
ź kroje ubrań dopasowane w talii,
ź ciężkie materiały spięte w talii,
ź grube paski w okolicy bioder,
ź biodrówki,
ź drobne wzory,
ź dekolty "V",
ź obciskająca bielizna,
ź rurki.

Aby nie podkreślać braku talii trzeba się też pewnych rzeczy wystrzegać:
ź spodni i spódnic z podwyższonym stanem,
ź luźnych, workowatych krojów,
ź materiałów z lycrą,
ź dwurzędowych żakietów,
ź trenczu.
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Sylwetka I

 Nazywana jest nazywana często ogórkiem. Ma ramiona proporcjonalnie 
szerokie do bioder, długą talię, płaski brzuch, płaskie pośladki oraz długie szczupłe 
nogi. Taką sylwetkę ma aktorka Keira Knightley.
 
Zasady ogólne:
ź noś rzeczy luźne, ale nie szerokie (kiedy założysz zbyt szeroki fason będzie on 

wisiał jak na wieszaku),
ź nie odsłaniaj zbyt wiele ciała (największy błąd to uwydatnienie wystających 

kości - bioder, łopatek, żeber - które wcale nie są sexy!),
ź unikaj cienkich i obcisłych materiały (takie tkaniny mają podkreślać krągłości; 

jeśli ich nie ma, lepiej, żeby nie było też lycry),
ź noś rzeczy a'la bluza (świetne są swetry na ściągaczach, bluzki z mankietami, 

kurtka z tunelem w pasie),
ź wybieraj detale dodające objętości (wszelkie marszczenia, draperie, wypukłe 

kieszenie, żaboty: uważaj jednak na przesadę!),
ź ubieraj się warstwowo (ubranie na cebulkę dodaje objętości),
ź wybieraj faktury dodające objętości (grube sploty, mohair, boucle, grube hafty, 

materiały z włosiem),
ź wybieraj materiały z połyskiem (tafta, atłas satyna; wszystko co odbija światło 

poszerza).

Wzory:
Wskazane wzory dla szczupłych osób to: poprzeczne pasy, prostopadłe kraty, 
łagodne linie faliste, grochy, melanże, szerokie lamówki, wzory graficzne, kwiaty, 
żakardy. Najbardziej poszerzają wzory w kontrastowych kolorach np. białe grochy 
na czarnym tle.

Dodatki:
Drobna budowa pani I nie powinna zostać przytłoczona dużą biżuterią i masywnymi 
dodatkami. Wskazane są szerokie paski, ale nie wojskowe pasy z grubej skóry. Warto 
także nosić apaszki, które przysłonią zbyt szczupłą szyję. Wskazane są także 
kolorowe rękawiczki, bogate chusty oraz wyraziste szale. Należy unikać małych 
i ciasnych czapek, ciemnych i cienkich rajstop, wiszących, wąskich kolczyków, 
długich korali, dużej, masywnej biżuterii.

Umiejętne dobranie 
garderoby do rodzaju sylwetki
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Sylwetka X

 Sylwetka typu X, czyli ramiona i biodra tej samej szerokości oraz wcięcie 
w talii. Jest to wymarzony typ sylwetki, gdzie w zasadzie wszystko jest dozwolone, 
należy tylko zwracać uwagę na proporcje ciała. Sylwetka X charakteryzuje się 
często dużymi, pełnymi piersiami. Ten typ nazywany jest również klepsydrą. Figura 
X - karambola (klepsydra)
 
Jak powinna ubierać się Pani z tym typem figury?
Kobieta z tym typem figury nie powinna mieć problemów z ubiorem, bo jej ciało jest 
proporcjonalne :)
 
Są jednak wskazówki "dla zielonych":
ź jeśli masz duży biust wybieraj dekolt w serek,
ź jeśli Twoje ramiona są proporcjonalne do bioder, ale mimo wszystko szerokie, 

unikaj golfów i dekoltu amerykańskiego, które to podkreślą,
ź jeśli masz zbyt szerokie biodra i krągłą pupę nie zakładaj spodni 

z podwyższoną talią,
ź możesz nosić spódnice ołówkowe, które podkreślą wąską talię (nie tyczy się to 

pań z bardzo obfitymi udami),
ź powinno się podkreślać szczupłą talię - nie przesadzając z grubością paska (po 

co dodawać sobie kilka cm?),
ź lubisz marynarki, ale piersi wyglądają w nich jak spłaszczone? Wybieraj te, 

które są nisko zapięte,
ź koszule zakładane kopertowo podkreślą talię,
ź bluzka z głębokim dekoltem (w serek) podkreśli pełny biust,
ź unikaj zapięcia na suwak - zniekształcą sylwetkę (szczególnie biust),
ź spodnie - jeśli jesteś zgrabna - masz pełną dowolność w ich wyborze, jeśli masz 

krągłą pupę zrezygnuj ze spodni z podwyższoną talią, spodnie w kant 
o prostym kroju będą idealne przy masywnych udach,

ź suknia z gorsetem podkreśli talię i wyeksponuje biust,
ź klepsydry z małym biustem - sięgnijcie po sukienki z podwyższonym stanem 

i push-up'y.
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Umiejętne dobranie 
garderoby do rodzaju sylwetki

Sylwetka O

 Sylwetka o podobnej charakterystyce do sylwetki H, jednak odnosi się do 
osób otyłych, gdzie biodra, piersi i brzuch zlewają się w całość nie tworząc 
charakterystycznych, widocznych linii. Sylwetka O nazywana również jabłkiem 
charakteryzuje się brakiem wcięcia w talii oraz często szczupłymi, zgrabnymi 
nogami.
 
By ukryć brak talii:
ź bluzki wiązane kopertowo, gorsety oraz - kroje ubrań dopasowane w talii,
ź ciężkie materiały zapięte w pasie,
ź dekolt w serek, czyli V (noś głębokie dekolty i unikaj tych szerokich typu 

łódka),
ź tkaniny w drobne wzory,
ź sukienki- najlepsze będą te z obniżoną talią.

Inne:
ź spódnice i sukienki o kształcie litery A zamaskują szerokie biodra, 

a jednocześnie podkreślą zgrabne łydki,
ź luźne, ale nie za krótkie rękawy zakryją puszyste ramiona,
ź długa wstążka wokół talii wysmukli sylwetkę,
ź objętości dodadzą luźne workowate kroje. Wbrew powszechnej opinii nie 

zakryją one tuszy, a wręcz przeciwnie, dodadzą optycznie kilogramów,
ź niejedną sytuację pani jabłko uratuje obciskająca bielizna, którą powinna nosić 

jak najczęściej. Taka bielizna naprawdę czyni cuda!

Problem z odstającym brzuszkiem? Zrezygnuj z:
ź bluzek, które odsłaniają brzuch,
ź zbyt ciasnych spodni,
ź materiałów z lycrą,
ź spódnic na gumkę lub marszczonych w pasie,
ź grubych tkanin z wyraźnymi aplikacjami,
ź golfów.
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Analiza kolorystyczna

 Analiza kolorystyczna polega na dobraniu przez stylistę kolorów 
odpowiednich dla konkretnej osoby.  Jest częścią kreowania wizerunku. Każdy z nas 
ma indywidualnie zróżnicowany kolor włosów, oczu, skóry – istnieją dziesiątki 
odmian jednej barwy i właśnie na odcienie zwraca uwagę kolorysta. Zasadniczo 
każdy z nas nosić może wszystkie kolory, jednak w zależności od typu urody 
korzystniej wyglądamy w ich niektórych odcieniach np. jednym z nas lepiej będzie 
w kolorze granatowym, innym z kolei w błękicie. Wybrane barwy powinny podkreślać 
naszą naturalną urodę i nasze atuty, sprawić, że twarz będzie wyglądała młodo, 
zdrowo i świeżo.

Podstawowe typy urody

 Zazwyczaj na początku analizy kolorystycznej przyporządkowuje się osobę 
do jednego z podstawowych typów urody, noszących nazwy pór roku: wiosna, lato, 
jesień, zima. 
 W ramach każdego z tych typów istnieje wiele różnic: są np. „delikatne” zimy 
i „wyraziste” wiosny. Wszystko tu zależy od indywidualnych czynników, dlatego 
określenie „pory roku”   jest dopiero wstępem do analizy kolorystycznej. 
 Typ wiosny ma jasne włosy, lub brązowe z ciepłym odcieniem rudego. Skóra 
jest blado – złocista, oczy w odcieniu zielonym lub niebieskim, często tęczówka jest 
oddzielona od źrenicy złocistą obwódką. 
 Osoby w typie lata mają włosy popielate tzw. „mysie” lub brązowe 
z popielatym odcieniem, brązowe, szare lub niebieskie oczy i jasną, gładką cerę. 
Często na twarzy widoczne są pod skórą naczynka.
 Typ jesień oznacza jasną skórę twarzy, z ciepłym, brzoskwiniowym 
odcieniem, brązowe, zielone, lub niebieskie oczy i włosy w kolorze ciemny blond, 
rudy, brąz z ciepłym odcieniem.
 Ostatni z podstawowych typów urody to zima. Osoby takie mają włosy 
ciemne – najczęściej ciemnobrązowe lub czarne. Ich oczy są barwy niebieskiej, 
ciemnobrązowej, ciemnozielonej, a cera jest bardzo jasna, porcelanowa, lub 
oliwkowa o chłodnym odcieniu. Zima bardzo często jest kontrastowa np. jasna cera 
i ciemne włosy.
 Każdy kolor ma tysiąc odcieni. Czerwony może być malinowy, pomidorowy 
czy ceglasty. Zaś biel - kredowa, ostrygowa, kremowa. Możemy nosić prawie każdą 
barwę. Ważne są często minimalne niuanse odcieni, decydujące o tym, czy ów kolor 
nas zdobi czy szpeci.
 Te zasady dotyczą także makijażu, zwłaszcza malowania oczu – przy 
niektórych kolorach będą bardziej wyraziste, przy innych – przygaszone.
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Kobieta LATO
Jest typem chłodnym i subtelnym. Wstępuję w ok. 60% w populacji polskiej.

Skóra
 Skóra lata może być gruba dobrze ukrwiona różowa, niebieska. Jasne lato 
może mieć cerę mleczną, jasnoróżową, bladoniebieską, bladoróżową lub beżową. 
Cera pań Lato może tez być jasna i delikatna, śniada, lekko zszarzała lub szaro-
ziemista.
 Typy letnie mają łagodniejszą kolorystykę niż zimowe. Skóra wydaje się 
gładka, „przeświecająca”, „porcelanowa” w lekko błękitnawym odcieniu. Lato to 
osoby o jasnej i bladej cerze z różowo-beżową lub blado-beżową skórą od średnio 
nasyconych do głębokich odcieni. Cera Lata ma tendencje do zaróżowionego 
odcienia, porcelanowego albo przymglonego, mogą występować piegi i rumieńce. 
Policzki Lata mogą być zaróżowione, Lato ma tendencje do sińców pod oczami, 
rozszerzony pór i widocznych naczyniek. Skóra lata opala się dość szybko, piegi są 
koloru szarobrązowego lub szarobrunatne w chłodnym odcieniu. Lato jest w Polsce 
najbardziej popularnym typem urody.

Oczy
 Oprawa oczu jest jasna, szarawa białka niebieskawe, przydymione. Oczy 
u typów letnich są zwykle „wypłowiałe”- słabo nasycone kolorystycznie, mglisto 
niebieskie, niebieskie, niebiesko-szare lub łagodne piwne z dodatkiem niebiesko-
zielonego, zielone „kocie” lub cętkowane, zimno jasnobrązowe, szare, fiołkowe, 
ciemne piwne, brązowe, ciemno orzechowe, szaro-brązowe, zielono-szare 
występują rzadko. Białka oczu są raczej stonowane, kremowe mają odcień mleczny 
i nie kontrastują zbyt silnie z tęczówką oka. Oczy Lata mają zwykle matowy, 
zamglony wygląd.

Usta
 Usta Lata mają delikatny, różowy, szaro-różowy lub blady odcień.

Włosy
 Włosy często są koloru: tzw. „mysiego” czyli popielatego-blond 
charakteryzują się popielatą tonacją. Mogą też być koloru: platynowego- blondu, 
kremowo-białego, popielato-kasztanowego, srebrno-szarego, popielato zimno-
brązowego. Najczęściej z wiekiem kolor włosów ściemnia się do popielato 
brązowego z domieszką szarego. Ogólnie, Lata siwieją stopniowo i łagodnie, 
a siwizna nabiera zabarwienia: niebieskawego, szarego lub  soli z pieprzem.  
Czasami Lata mają rudawe włosy, jeśli ich skóra cechuje się wysoką zawartością 
czerwonego pigmentu.
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Analiza kolorystyczna - LATO

Znane kobiety Lato: 
Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeifer, Cameron 
Diaz.

Najlepsze kolory dla Lata:

Kolory lata są chłodne, delikatne, stonowane, lekko przytłumione, przymglone, 
zgaszone, spłowiałe, przydymione, przyszarzałe, sprane, ”spalone”.

LATO jest romantyczne  - dominują kolory pastelowe.

Kolory zabarwiające: błękit i róż.   

Biele: mleczne, szarawe, kolor kredy, złamana biel, biel skorupki jajka lub owczej 
wełny, miękka biel.

Żółcienie: żółć zgaszona, waniliowa, chryzantemowa, koloru słomy, cytrynowy, 
blado-morelowa, brzoskwiniowa, pastelowa żółcień cytrynowa, piaskowy.

Róże: pudrowy róż, blado różowy, bieliźniany, stary róż, róż fuksji, pomadkowy, róż 
angielski, zgaszony róż, liliowy, niebieskawy-róż, neonowy róż, niebieskawy róż, 
brudny róż, cyklamenowy róż, ciemny róż, każdy pastelowy róż.
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Czerwienie: koralowa, malinowa, żurawinowa, arbuza, rubinowa, jasnego-
burgunda, wiśniowa, bordowa, kolor czerwonego wina, fuksja, czerwień 
przygaszona lub w różowym odcieniu.

Fiolety: fiołkowy, wrzosowy, lawendowy, indygo, liliowy, ciemna śliwka, zgaszona 
fuksja, kolor bzu, fioletowy róż, kolor jeżyny.

Błękity: błękit nieba, szafirowy, świetlany, błękit pastelowy, błękit morski, błękit 
kobaltowy, szary błękit, (w tym blue jeans).

Niebieskości: niebieski wypłowiały, błękitny sprany dżins, szarobłękitny, 
lawendowy, stalowy, gołębi , metaliczny, niebiesko-zielony.

Granaty: grafitowy, atramentu, przydymiony granat, poszarzały granat, zgaszony 
granat.

Zielenie: szafirowa, szałwii, mięty, świerku, poszarzała zieleń, morska zieleń, 
nefrytowy, zieleń butelkowa, zieleń pastelowa lub bardzo jasny turkusowy , seledyn, 
bardzo jasny turkusowy, pistacjowy,

Beże: różowe beże, żwiru, kakaowy, kamienny, szary beż.

Brązy: gorzkiej czekolady, mleczno-kawowy, kolor kakao, kakaowy brąz, brunatno-
szary, poszarzały brąz, szaro-brązowy, brąz o różowym odcieniu, orzech włoski, 
mleczny brąz.   

Szarości: jasno popielaty, błękitna szarość, srebrzysta, starego srebra, 
ciemnoszary, srebrny, gołębia szarość, antracyt, 

Czerń: czerń grafitowa, grafit, sprany czarny.
W czarnym wyglądasz bardzo blado, nie noś go nigdy przy twarzy. Ten kolor Cię 
postarza. Wystrzegaj się też koloru ciepłego złotego i pomarańczowego.
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Dodatki dla Lata: stonowane, kobiece, stylowe, szlachetnie - matowe dodatki.

Biżuteria: srebro stare, szlachetne, matowe, białe złoto, platyna, złoto zgaszone.  

Kamienie: diamenty, perły o chłodnym zabarwieniu, rubiny, granaty, niebieskawe 
opale, kamienie mleczne, szarozielony agat, perły o różowej lub szarej barwie, 
zielony nefryt.

Oprawki okularów: delikatne, nie rzucające się w oczy, stare srebro, metalowe, białe, 
przydymione plastiki.

Wyroby skórzane: delikatny zamsz, matowa i miękka skóra lub skóry z delikatnym 
połyskiem w chłodnych kolorach.

Materiały: półprzezroczyste, lejące, typu szyfon, jedwab, welur, kaszmir, koronki, 
tkaniny dziergane szydełkiem, bawełna.

Wzory: drobne kwiatki, nieduże paski i kropki, monochromatyzm, subtelne wzory.

Analiza kolorystyczna - LATO
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Makijaż Lata  –  chłodny i łagodnie przydymiony.

 Cera lata jest jasna, w kolorze chłodnego zszarzałego brązu, dlatego panie 
powinny używać stosunkowo jasnych podkładów. W Twoim makijażu powinny 
dominować raczej chłodne kolory. Jeśli masz skórę o silnej pigmentacji, decyduj się 
na intensywniejsze tony. 
 Tobie bardziej niż innym typom urody pasuje naturalny, sportowy, lub 
klasyczny styl makijażu, a także makijaż francuski (odrobina różu, pudru 
i błyszczące różowe usta). 
 By uniknąć efektu zbyt wymalowanej twarzy pamiętaj, że róż po który 
sięgasz musi być w tym samym chłodnym tonie co szminka. 
 Jeśli jesteś ciemną blondynką o jasnej cerze, przy wyborze różu polecam Ci: 
cyklamen, średnią czerwień, zgaszony kolor fuksji, odcień przypominający kolor 
poziomek.
 Jeśli masz szare, niebieskie lub szaro-piwne oczy, znakomicie wyglądają 
one w towarzystwie przydymionego brązu lub fosforowej żółci, fiolet, liliowy, szaro-
zielony. Ciepłe kolory w Twoim makijażu mogą jedynie tworzyć delikatny akcent. 
Bliżej tęczówki oka muszą być jednak kolory chłodne. Polecam Ci cienie w kolorze 
szarym, srebrnym, antracyt, niebieski, jasnożółty, srebrnobiały, fioletowy, zielony 
pastelowy i chłodny róż.  Makijaż oczu powinien być delikatny. Czarny lub granatowy 
tusz do rzęs, pastelowe cienie   do powiek i różowa szminka. 
 Jeśli masz jasne brwi, podkreślaj je delikatnie beżowo - popielatym 
odcieniem.
 Jeśli chodzi o usta, na co dzień świetnie będą sprawdzały się jasne 
pastelowe błyszczyki, beżowe, lub delikatnie różowe. Na wieczór czerwień, lub 
mocna fuksja.
Stylizację na opaloną Włoszkę, należy sobie odpuścić �

UWAGA
 Mogą występować Lata słabe lub Lata mocne: Lata słabe/ jasne - mają słaby 
kontrast między włosami,  a cerą i posiadają łagodne spojrzenie. Cera ma kolor kości 
słoniowej i jest zaróżowiona. Pod wpływem słońca natychmiast nabiera czerwonego 
odcienia. Włosy są koloru platynowy blond, blond, popielato-kasztanowe, srebrno-
szare lub kremowo-białe. Oczy lekko szare, niebieskie, brązowe, szare lub 
orzechowe. Lata jasne wyglądają dobrze w barwach Lata oraz w pojedynczych 
kolorach Pani Wiosny. Lata mocne/chłodne - mają cerę z tendencją do różowego 
odcienia, porcelanową albo przymgloną i mogą występować piegi włosy mają kolor 
popielato- kasztanowy, szaro-brązowy i brązowy. Oczy są szarawe, niebieskawe lub 
zielone, orzechowe lub zimno-brązowe. Lato chłodne – wygląda dobrze w kolorach 
Lata i pojedynczych kolorach Pani Zimy. Natomiast Lato przydymione – wyglądają 
dobrze w kolorach Lata oraz w pojedynczych kolorach Pani Jesieni.
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Kobieta ZIMA
Pani Zima jest typem bardzo chłodnym, wyraźnym i kontrastowym.

Skóra
 W zabarwieniu skóry dominuje chłodny niebieski lub niebiesko-różowy 
(nieraz bardzo subtelne). Wiele Zim ma cerę różowawą, jasno-różowawą, jasno-
porcelanową, mleczną, alabastrową, bladoróżową, jasno-beżową, szarawo-beżową, 
beżową, odcień kości słoniowej, brzoskwiniową, porcelanową.  Skóra Zimy może być 
w jaśniejszych lub ciemniejszych odcieniach różu a nawet niebieskawego koloru. 
Wśród Zim występują też inne odcienie skóry np. czysty beż oraz różowo-beżowy od 
jasnych do ciemnych tonów; także chłodny odcień oliwkowy (typ południowy łatwo 
się opala). Piegi są koloru szarobrązowego lub szaro beżowego. Skóra Zimy raczej 
trudno się opala i rzadko się rumieni. Zima może też mieć mleczno-białą cerę lub 
jasno niebieskawy odcień przy ciemnych włosach taki kontrastowy typ zimy ciężko 
się opala. Typowa zima to „Typ Królowej Śniegu”: ciemne oczy jasna cera. 

Oczy
 Oprawa oczu najczęściej mocno krzaczasta – czarna, a białka białe lub 
niebieskawe. W oczach typów zimowych zwykle zaznacza się silny kontrast między 
białkiem, które ma barwę czystej bieli, a kolorem tęczówki. Oczy z reguły są głębokie, 
przejrzyste, błyszczące, intensywne, ciemne i lodowate. Mogą być czarne, fioletowo-
czarne, wiśniowo-czarne, czarno-brązowe, czerwono-brązowe, niebieskie, błękitne, 
chabrowe, szmaragdowa zieleń, zielone, stalowe, lodowaty turkus, szaro-brązowe, 
piwne, cętkowane (zwykle kombinacja brązu, szarości i błękitu lub zieleni). Mogą też 
być ciemne w kolorze umbry, zieleni mchu, brązu kory drzewnej, oliwkowe, fiołkowe 
lub orzechowe. Zimy mają zwykle białe plamki w tęczówce. Często „zimowe” oczy 
mają szarą obwódkę wzdłuż skraju tęczówki.

Usta 
 Usta osób o zimowym typie urody mogą być czerwone, bordowe, różowe, 
zgaszony róż, w błękitnawym odcieniu czerwieni lub w odcieniu jasnej zgaszonej 
czerwieni. Występują również w barwach z dodatkiem fioletu lub bordowe.

Włosy
 Typy zimowe mają zwykle ciemnie włosy, od średnio nasyconego brązu po 
ciemno-brązowe, platynowy-brąz, aksamitny-brąz, oberżyna, kruczoczarne, czarne 
o różnym nasyceniu w odcieniu niebieskim, fioletowym, lub wiśniowym. 
Charakterystyczne są niebiesko-czarne, srebrnoszare lub metaliczno-popielate, 
niekiedy z odrobiną czy pobłyskiem czerwieni. Bardzo rzadko typy zimowe są 
naturalnymi blondynkami gdy dorosną, choć wiele miało jasne włosy w dzieciństwie. 

Analiza kolorystyczna - ZIMA
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Jeśli są blondynami jako dorosłe kobiety, zwykle ich włosy są białe. Jeśli zamierzasz 
zmienić kolor włosów poszukuj farb o zimnych odcieniach. Granatowo czarne włosy 
to cecha typowo „zimowa”. Siwizna w kolorach: szpakowate, srebrno siwe lub białe. 
Zimy najczęściej siwieją w młodym wieku.

Znane kobiety Zimy: 
Liv Tyler, Eva Longoria oraz Salma Hayek.

Najlepsze kolory dla Zimy:

Chłodne, ciemne, prawie lodowate, czyste, błyszczące i kontrastowe.

Kolory zabarwiające: niebieski i granat.

Biele: śnieżna, „zniebieszczona” , biel kredowa, czysta biel.                                                                                      

Czarny: kruczoczarna, heban, mocno nasycony czarny, antracyt (grafit), czysta 
szarość, czarny – brąz, srebro, gorzka czekolada.

Żółcienie: cytrynowa, limonki.

Róże: lodowy, cyklamen, amarantowy, fuksji, pink, czysty ostry róż, intensywna 
ciemna malina.
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Czerwienie: wina, matadora, purpurowa, szkarłatu, azalii, oberżyna, krwisto-
czerwony.

Fiolety: biskupi, indygo, purpura, cyklamen, lilia, czysty fiolet, fiolet królewski. 
Błękity: lodowy, świetlany, kobaltowy błękit, błękit królewski, turkus, błękit chiński, 
marynarski błękit.

Niebieskości: ultramaryna, lazuryt, indygo, turkus, kobalt, szafir, lodowy. 

Granaty: nocy, atramentowy.

Zielenie: butelkowa, świerku, sosny, szmaragdowa, zieleń ciemnego nefrytu.

Beże: kamienny.

Jako jedyny typ urody bez wahania możesz nosić biel i czerń, ponieważ są dla Ciebie 
stworzone !

Wyeliminuj z szafy brązy, beże, pudrowe pastele, khaki, kolor kremowy. Unikaj 
czerwieni rdzawej przechodzącej w oranż, rdzę lub w brąz.

Dodatki dla Zimy: stosujemy kontrastowe barwy, wzory, klasyczne elegancje, 
ekstrawaganckie  z połyskiem - luksusowe.

Biżuteria: ekstrawagancka i lśniąca,  brylanty , diamenty, kryształy, stras, srebro, 
platyna, białe złoto. Kamienie- czarny onyks, czerwony rubin, zielony szmaragd.                                 
Ten typ urody doskonale wygląda w błyszczących ozdobach! Jeśli lubisz perły, to 
wybieraj te w czystej bieli lub szarości (najlepiej kilka sznurów). Przesadnie duże 
dodatki wyglądają na Tobie jak kosztowności, a drobiazgi giną.
Metale o odcieniu białym i czarnym.

Analiza kolorystyczna
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Oprawki okularów: jaskrawe o zwariowanych kształtach z dodatkami biżuterii.

Wyroby skórzane: skóra mocno błyszcząca, lakierowana, wyciskane, grybsze, 
sztywniejsze plecionki.

Materiały: gładkie z lekkim połyskiem lub błyszczące o widocznej fakturze, 
ekstrawaganckie, wyraziste np. atłas, brokat, satyna, tweed, jedwabie, błyszczące.

Wzory: duża krata, wzory graficzne, geometryczne np. pop-art

Makijaż dla Zimy
 Kobiety o jaśniejszym typie zimowym - powinny stawiać przede wszystkim 
na czarne kreski! W dziennym makijażu postaw na naturalny kolor ust. Pociągnij je 
błyszczykiem, a na wieczór zdecyduj się na szminkę w kolorze czerwieni lub 
intensywnego różu.
 Dla typu południowego/opalonego - dobrze będą wyglądały fiolety, 
ciemnobrązowe kolory cieni, grafit i ciemnoszary cień. 
 W kolorystyce szminek dobrą decyzją będzie bordo, brązowo – różowy                                          
lub jasnego pudrowego różu.
 Jasne szminki mogą Cię postarzać. Staraj się dobierać ich intensywność do 
koloru oczu.  Jeśli masz brązowe oczy możesz zdecydować się na soczysty fiolet 
i śliwkę.  Jeśli masz niebieskie oczy polecam Ci delikatniejsze barwy, np. kolor dzikiej 
róży. Spróbuj nałożyć na powieki odrobinę jasnoróżowego cienia i podkreśl oczy 
szarym, granatowym lub śliwkowym. Do zielonych oczu - liliowy, lub szary. Te same 
ko lory  eye l inera  lub  kredk i  podkreś lą  oczy  w  na j lepszy  sposób .                                       
Jeśli masz czarne włosy i jasną cerę używaj różu w kolorze jasnoróżowym, 
a gdy masz ciemną cerę najlepsze dla Ciebie będą odcienie bordo.

Zima ciemna:
wygląda dobrze w barwach Zimy oraz w pojedynczych barwach Jesieni.

Zima czysta:
wygląda dobrze w barwach Zimy oraz w pojedynczych barwach Wiosny.

Zima chłodna:
 wygląda dobrze w barwach Zimy oraz w pojedynczych barwach Lata.
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Kobieta JESIEŃ
Pani Jesień jest typem bardzo ciepłym i słonecznym.

Skóra
 Toniką koloru skóry jest złotożółty. Istnieją trzy zasadnicze typy skóry w tej 
kategorii:
ź Jasna jesień - odcienie: kości słoniowej, beżowej, żółto-białej lub kremowo 

brzoskwiniowej.
ź Ciemna jesień -  skora w kolorze: jasnej oliwki, brązowej, złoto-brązowej.
ź Osoby o rudych włosach z piegami cera w kolorze złotobrązowym.
Osoby o skórze złoto beżowej w tonacjach od średnio nasyconej do głębokiej miedzi.
Ludzie charakteryzowani przez Jesień często nie mają kolorów na twarzy i wydają 
się bladzi lub ziemiści (bez rumieńców). Nierzadko wyglądają oni korzystniej 
w otoczeniu ciemnych, bogatych kolorów swej pory roku.

Oczy 
 Oprawa oczu jest jasna, delikatna, miodowa, brązowa, rudobrązowa. Białka 
oka z odcieniem lekko pomarańczowym, pieczarkowym lub żółtawym. 
 Wiele osób należących do kategorii jesieni ma oczy ciemnobrązowe, piwne, 
zielone, zielono-brązowe, złotobrązowe , ciemno-brązowe, bursztynowe, miodowe, 
koloru topazu. Niekiedy oczy są przejrzyste, jasnozielone o uderzającym wyglądzie, 
inne są głęboko oliwkowo-zielone  z odrobiną brązu. Tylko z rzadka typy jesienne 
mają jasnoniebieskie lub niebieskozielone (turkusowe) oczy. Błyszcząca tęczówka 
wyraźnie kontrastuje z białkiem, które ma lekko żółtawą barwę. Oczy jesieni 
z wiekiem jaśnieją.

Usta
 Usta jesieni to ciepłe barwy – koralowe, cynamonowe, morela, ciemna 
brzoskwinia, a także łosoś, który występuje u jesieni o jasnej karnacji!

Włosy
 Spotykamy kolory od kasztanowego po miedziany, rudy, rudy-blond, 
marchewka, miodowy, złoty brąz, kasztan, ciemnozłoty blond po ciepły brąz, zwykle 
z rudawym lub złotawym połyskiem. Nieliczni mają włosy brązowe, czarne lub czerń 
złamana czerwienią. Generalnie osoby charakteryzowane przez jesień nie siwieją 
raptownie, lecz stopniowo. Siwizna jest koloru żółtego.

Analiza kolorystyczna JESIEŃ
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Znane kobiety Jesień: 
Isla Fisher, Julia Roberts, Julianne Moore, Kate Winslet, Marcia Cross, Susan 
Sarandon, Lindsay Lohan, Daria Widawska
.

Najlepsze kolory dla Jesieni:

Barwy ciepłe, ziemiste, przytłumione

Kolory zabarwiające: żółty i czerwony.

Biele: tłustej śmietany, ecru, w odcieniu muszli, kremowa narcyzów.

Żółcienie: żółtka jajka, miodowy, rzepaku, musztardy, kukurydzy.

Oranże: dojrzalej pomarańczy, mandarynki, złocisty.

Róże: koralowy, łososiowy, morelowy.

Czerwienie: pomarańczowa, pomidorowa, ceglana, miedziana.

Fiolety: śliwki, jeżynowy.
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Błękity: nieba, zażółcone, turkus rozbielony.

Niebieskości: turkus czysty.

Zielenie: oliwkowa, khaki, militarna, mchu, jodły.

Beże: mosiądzu, drewna, złoty, wielbłądziej wełny.

Brązy: rdzawy, grzybowy, liści jesiennych, ziemi, kawowy.

Szarości: zażółcone, porostów, stali.

Czerń: stosować sporadycznie.

Metale o odcieniach: żółtawym, czerwono-żółtym, czerwonym.

Biżuteria: stare złoto, biżuteria z materiałów naturalnych: skóra, pióra, drewno, 
pestki, muszle, bursztyn, jarzębina, koraliki, guziki, naturalne ozdoby np. suszona 
jarzębina.

Oprawki okularów: z naturalnego tworzywa, w kolorze złota, miedzi, w tygrysie 
wzory, stylizowane na lata 60-te.

Wyroby skórzane: matowe, grube, tłoczone we wzory, plecionki ze skóry, zamsz 
z fakturą.

Materiały: o grubym splocie, bez połysku miękkie lub z połyskiem w materiałach 
ciężkich np. ciężki jedwab, aksamit, gruby sztruks, bukla, naturalny len, wielbłądzia 
wełna, sztruks, zamsz.

Analiza kolorystyczna
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Wzory: Zestawienie wyrazistych kolorów i wzorów, tygrysia skór, wzory tropikalne, 
krata.

Makijaż dla Jesieni
 Dobrze Ci zarówno w makijażu naturalnym, stonowanym, jak 
i w wyszukanym, przy którym możesz sięgnąć nawet po kolory ekstrawaganckie. 
Matowe i błyszczące pomadki - wszystkie   są dla Ciebie jeśli mają kolory: brązowe, 
czerwone z domieszką żółtego, jaskrawa czerwień, odcienie miedzi, pomidorowa, 
łososiowa lub jeżynowa czerwień, terakota i cynamon. 
 Gdy zakładasz na siebie coś czerwonego, nie zapomnij o ceglastej barwie 
w makijażu. Unikaj chłodnych fioletowawych czerwieni. Jeśli masz oczy niebieskie 
i zastanawiasz się nad kolorem kredki, polecam te w kolorze kawy lub zieleni mchu. 
Wystrzegaj się jasnych perłowych barw w makijażu. Masz do dyspozycji wszystkie 
ciepłe kolory z domieszką złota. Korzystaj z kolorów lawendy, bakłażana, jasnej 
zieleni liści.                                                              
 Dla rozjaśnienia oka sięgnij po kolor łososiowy, brzoskwiniowy lub 
słoneczny żółty.              
 Jeśli masz brązowe włosy i oliwkową cerę, wybieraj róże w kolorach moreli, 
terakoty, ciemnej pomarańczy i brązu.
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Kobieta Wiosna
Pani Wiosna jest typem ciepłym i delikatnym.

Skóra 
 Cera bardzo delikatna, krucha, przeświecająca lub ma odcień 
brzoskwiniowy czy złoto beżowy.  
 Skóra może być lekko żółtawa, jasno-śmietankowa, kremowa, kość 
słoniowa, złoty beż, morelowa lub ze złotym połyskiem. Czasem ma różany połysk 
i często wygląda dość czerwonawo. Typowe dla tych osób są piegi, zwykle 
o złotawym zabarwieniu, czerwonawe lub złoto brązowe. Niektóre wiosny mają 
różową karnację z brzoskwiniowymi rumieńcami, czasem dość widocznymi, 
zwłaszcza pod wpływem emocji. U takich osób wydaje się, że różowość prześwituje 
przez skórę. Generalnie ciepłe zabarwienie wiosny tworzy jasny, zdrowy wygląd. 
Wiosna opala się szybko i na złoty kolor.
Wielu Europejczyków i Amerykanów to typy wiosenne.

Oczy
 Oprawa oczu – delikatna, jasna ,prawie niewidoczna. Przejrzyste białka oczu 
z nutą pieczarkową. Tęczówka oka może być błękitna, niebieska, turkusowa, zielona, 
jasne brązy (topaz, bursztyn ,piwne) wokół tęczówki może być złota obwódka lub 
plamki. 

Usta
 Brzoskwiniowe, jasny koral. 

Włosy
 Typowi ludzie charakteryzowani przez wiosnę mają włosy blond, które 
często ciemnieją z wiekiem. Włosy Wiosny mogą być: jasnozłote, miodowe, 
rudoblond, marchewkowe, złotobrązowe ze złotymi refleksami. Do kategorii 
wiosennej należą też złoci blondyni oraz osoby  o włosach ciemnobrązowych, prawie 
czarnych. U niektórych występuje popielaty ton, przez co zabarwienie wydaje się 
nieco spłowiałe. 
 W siwiźnie włosy typów wiosennych nabierają żółtawego - złotego tonu. 
Jednakże włosy ciemnobrązowe stają się zwykle srebrnobiałe, podobne  jak 
w przypadku typów zimowych o włosach szarych.

Analiza kolorystyczna WIOSNA
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Znane kobiety Wiosna: 
Claudia Schiffer, Paris Hilton, Nicole Richie, Charlize Theron, Blake Lively, Kate 
Hudson

Najlepsze kolory dla Wiosny:

Typ wiosenny bardzo dobrze się opala, nawet pomimo swojej bladości 
i przezroczystości skóry. Opalenizna wiosny najczęściej ma odcień miodowo - rudy 
lub złocisto - brązowy.

Wiosna jest typem zdecydowanie ciepłym. Osoby będące typem wiosny najlepiej 
czują się   w ciepłych, jasnych barwach. Kolory najbardziej optymalne dla tego typu 
urody powinny być czyste i wyraziste, tak jak barwy rozkwitającej przyrody. We 
wszystkich kolorach zgaszonych, rozmazanych, czy zduszonych, wiosna będzie 
wyglądała na zmęczoną lub smutną.

Kolor zabarwiający: żółty

Biele: skorupki jajka, ecru, wełny owczej, kremowa narcyzów.

Żółcienie: złocistożółty, jasnej musztardy.

www.barbaralech.pl



Oranże: rozbielonej pomarańczy.

Róże: morelowy, brzoskwiniowy, jasno-koralowy, flamingów, łososiowy.

Czerwienie: makowa, rakowa, koralowa, tulipanów.

Fiolety: krokusów, bzów, jasnej śliwki, czerwono-fioletowy (lila róż).

Błękity: wody, nieba, jasno-turkusowy, niezapominajek.

Niebieskości: chabrowy.

Granaty: królewski, jasny petrol, marynarski.

Zielenie: majowa (listków buku), lipowa, trawy, pistacji, groszku, jasnej oliwki.

Beże: kości słoniowej, złocisty, piasku, korka, wielbłądziej wełny, cyny.

Brązy: sarni, orzechowy, migdałowy, terakoty, mlecznej czekolady, grzybowy, 
jasno-rdzawy, gałązek.

Szarości: zażółcona, beżowa, kałuży, kamienna, antracytu.

Czerń: stosować sporadycznie, lub w przypadku wiosny kontrastowej.

Metale: o odcieniu żółtawym.

Dodatki: delikatne, filigranowe, błyszczące

Biżuteria: metal miodowy, złoto, ciepłe kamienie np. turkusy, topazy, piasek pustyni, 
jasne bursztyny, perły kremowo-złote, plastikowa błyszcząca biżuteria.

Analiza kolorystyczna
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Oprawki okularów: złocone, ciepłe tworzywa w kolorach z palety np. łososiowe, 
czysta czerwień, ciepły beż.

Wyroby skórzane:  gładka, miękka, matowa lub z lekkim połyskiem, w mocniejszych 
barwach z palety.

Desenie: najdrobniejsze wzory np. małe kwiaty, kropeczki, drobne paski, najlepiej 
materiały gładkie.

Materiały: o delikatnej strukturze, matowe lub z delikatnym połyskiem.

Makijaż dla Wiosny
 Makijaż zbyt mocny i zbyt kontrastowy nie podkreśli Twojej delikatnej 
urody, gdyż Twój urok tkwi właśnie w delikatnej, przezroczystej cerze. Zrezygnuj 
z czarnej kredki na oku. 
 Polecam Ci mleczne, miękkie kolory cieni. Używaj szminek w barwach od 
łososiowej do ciepłego różu. Pasują Ci zarówno delikatne, transparentne pomadki, 
jak i szminki o mocnych zdecydowanych kolorach, np. czerwień rakowa. Cienie: 
morelowe, kakao, delikatny szary będą pasowały do wszystkich elementów Twojej 
garderoby.
 Jeśli masz złote włosy i jasną cerę używaj jasnego różu, np.: łososiowego, 
morelowego, jasno-koralowego lub brzoskwiniowego.
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Kilka podpowiedzi

Pranie

Prasowanie

Suszenie
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Jak czytać oznaczenia na metkach
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Kilka ważnych reguł 

I. Idealna szafa składa się z proporcji:
ź 50 % rzeczy klasyczne ( klasyczny krój i kolor) 
ź 30% modne i klasyczne (klasyczny kolor modny krój lub klasyczny krój 

i modny kolor) 
ź 20% modne w modnym fasonie i kolorze.

II. Błędy w stylizacji kobiet biznesowej :
ź Buty, które nie zakrywają palców i pięt, 
ź Brak rajstop, rajstopy wzorzyste lub połyskliwe, 
ź Koszule z głębokim dekoltem,  bluzki na ramiączkach, 
ź Długość mini lub maxi, 
ź Zbyt ciasne ubranie, 
ź Ubrania uwidaczniające kształt bielizny lub uszyte z prześwitujących 

materiałów,

Pamiętaj:
ź  Poziome linie poszerzają i pogrubiają
ź  Pionowe linie wysmuklają i wydłużają
ź  Jasne kolory powiększają i pogrubiają
ź  Ciemne kolory wyszczuplają i pomniejszają

 Najważniejszą zasadą udanej stylizacji sylwetki jest zachowanie jej 
proporcji. Chodzi bowiem o to, aby nasza figura optycznie zbliżyła się do kształtu 
klepsydry, która najlepiej oddaje idealny kształt kobiecego ciała. Zasada jest taka, że 
górna część kobiecej sylwetki od ramion do talii powinna z grubsza odwzorowywać 
górną cześć klepsydry i optycznie zajmować tyle samo miejsca jak dolna jej część od 
talii do kolan. Nosząc, więc szerokie spodnie czy spódnice, aby ukryć krągłości dolnej 
części sylwetki przy w miarę normalnej górnej części sylwetki lub obszerne bluzki 
czy żakiety do szczupłego dołu zakłócamy tę harmonię i oddalamy się od ideału, 
który pragniemy osiągnąć.

Kilka ważnych reguł

www.barbaralech.pl



www.barbaralech.pl



www.barbaralech.pl

Notatki



 Odpowiednia stylizacja sylwetki zdecydowanie 
wpływa na estetyczny wygląd człowieka. Forma i barwa 
ubioru oraz dodatki mogą poprawić, skorygować 
i uszlachetnić naszą sylwetkę albo też, zastosowane 
nieodpowiednio, podkreślić to, co nie jest zbyt idealne.
 Mało jest osób z idealnie proporcjonalną 
sylwetką. Wszelkie podobieństwo do ideału jest 
najczęściej  umiejętnie stworzonym pozorem. 
Przestrzeganie zasad związanych z doborem 
kolorystyki, odpowiedniego zastosowania tkanin 
i fasonów oraz dodatków spowoduje, że zawsze, 
niezależnie od miejsca i sytuacji, będziemy wyglądać 
dobrze. Uwierzymy, że elegancja, której tak często 
zazdrościmy innym, jest na wyciągniecie ręki.
 Mamy nadzieję, że materiały przez nas 
przygotowane pomogą Paniom dążyć do ideału. 
Życzymy sukcesu w zmianach wizerunku i chętnie 
służymy radą, zachęcamy do odwiedzin naszej strony 
www.barbaralech.pl
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