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Stylizacja
kobiety dojrzałej
Jak powinna wyglądać garderoba
kobiety dojrzalej?
Co powinno się pojawić, co zniknąć,
czego nie powinno zabraknąć.
Justyna Jazgarska,
wizażystka i stylistka

Justyna Jazgarska

P

unktemwyjściaw stylizacjikażdejkobietypowinna
byćodpowiedźna pytanie:w czymsięnajlepiej
czuję,jakistylpreferuję?Następnymkrokiempowinnybyćanalizakolorystycznaorazocenasylwetkii pozbyciesięz szaftychczęścigarderoby,którychkolori fasonniejestdlanaskorzystny.Razzrobionaprofesjonalna
analizabędziedrogowskazemniemalżena całeżycie,
niezależnieod wieku.
Komponującod podstawgarderobę,wartoustalićbazę.
Czymjestbaza?Bazaubraniowatopodstawanaszych
stylizacji,elementygarderoby,któremożnadowolniełączyćzesobąlubodświeżaćdodatkami,tworząckolejne
zestawy.Zawszeradzęmoimklientkom,abykupując
ciuchbazowy,postawiłyna doskonałąjakośći inwestowaływ ponadczasowekroje.Ale,żebyniebyłonudno,bo
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klasykamożesięczasemkojarzyćz nudą,wartobyć
na bieżącoz trendamii wyciągaćz nichto,cojestdlanas
najlepszew krojui kolorze,chociażbydokupującapaszki,
torebkę,fajnypasek.
Jak można odmłodzić się stroJem?
Najlepiejbędziemywyglądały,jeślipokochamysiebiei zaakceptujemyswójwiek:-).Oczywiścieodpowiedniodobranymakijażczyfryzurapotrafiąodjąćnamparęlat,natomiaststrójtaknaprawdępowinienpodkreślaćatutynaszychsylweteki tuszowaćmankamenty.Pamiętajmy
o tym,żezłotyśrodektonajlepszewyjściew wielusytuacjach.To,żemamwnuki,nieoznacza,żepowinnamsię
przestawićz programueleganckakobietana program
babcia.Aleprzesadaw drugąstronę,czyliudawanie,że
sięjestnastolatką,teżniejestdobrąopcją.
naJbardzieJ odpowiednie kroJe, fasony, kolory?
Generalniemożemywyszczególnićkilkagłównychtypów
sylwetek.Zapewniam,żepaniebędąceświadomeswojej
sylwetki,wyglądająmłodzieji zgrabniejniżichkoleżanki,
którenieposiadajątejwiedzy.
Jednymz typówsylwetkijestsylwetkaprosta,zrównoważona.W tym,żetejfigurzebrakujewyraźnychkrągłości.Góra,czyliramionai biust,sązrównoważonebiodramio podobnejszerokości,brakujenatomiastwidocznego
wcięciaw talii.Takąsylwetkęmożemiećkobietaszczupła
i wysoka,aleteżbardziejkrągła.
Comożnaporadzićkobieciez takąfigurą?Postarajsię
nadaćjejbardziejmiękkichkształtów.Powiększajbiust
i zaokrąglajbiodra.Postawna bluzkiz żabotami,gniecione,marszczone– takie,na którychdużosiędzieje.Unikaj
dopasowanychtopówz dużymidekoltamii w jednolitych
kolorach.Taliępowinnaśmocnoakcentować,szczególnie
za pomocąszerokichpasów.Ściągnięcietaliipowoduje
lekkiezaokrągleniebioderi wizualneichpowiększenie.
Efektwzmacniajkilkuwarstwowymispódnicami,raczejze
sztywniejszychmateriałów,któredodadząCikilkucentymetróww obwodzie.Wszystkiefalbany,drapowania,plisy,
zakładki– szczególnieteukładaneod góryspódnicy
– poszerząbiodra.
Innąsylwetkąjestsylwetkaz obfitymbrzuszkiem.Możeszmiećwąskielubśrednieramiona,piersiśredniejwielkości,zgrabneszczupłenogi. I brzuszek.Dośćspory.To
brzuchnajbardziejCiprzeszkadzapodczaskomponowania
stroju.Copowinnarobićkobieta,abypoprawićproporcje
takiejsylwetki?Ważnejestumiejętnezatuszowaniebrzuszkaorazzaznaczenienajwęższegomiejscaw Twoimtułowiu.

Najgorszecomożeszzrobić,toschowaćswojąfigurę
w bezkształtnewielkieswetryi prostokątnetuniki.Spodnie
i spódnicew tymstrategicznymmiejscupowinnybyćluźno
dopasowane,bezzakładek,raczejz niższymstanem,ale
z pewnościąniebardzoniskiebiodrówki,kończącesię
pod brzuszkiem.Zwracajuwagęna zapięcie.Korzystnesą
tylkoteumiejscowionena boku.Zrezygnujz bardzoobcisłychbluzekna rzecznp.tunik,leczniezbytobszernych,
dopasowanychpod biustem.Będzieidealnie,jeśliw miejscubrzuszkana tkaniniepojawisięnp.ciemniejszypas,co
świetnieukryjewystającączęść.NogisąTwoimatutem,ale
zdecydowaniepokazujjew spódnicach– tenzabiegpozwoliCipo częścina odwróceniewzrokuod brzuszka.
Maszszczupłenogi,jednakbutypowinnybyćsolidne,żeby
zrównoważyłycięższyśrodekTwojejfigury.
Cojeślimamyteżsylwetkęrozbudowanąod pasa
w dół?
Właścicielkatakiejfigurymożemiećszerokiebiodra,masywnenogina całejdługości,możemiećteżśredniebiodra,pulchneuda,mocnełydkilubłydkiwyraźnieszczuplejsze.Możemiećpłaskibrzuszeklublekkowypukły.
Istotnejestto,żegórasylwetkijestwizualnielżejsza.Mały
lubśrednibiust,wąskielubśrednieramiona(węższe
od bioderlubrówne).Średniozarysowanatalia.Taliamożebyćumiejscowionawysokolubnisko.Osobao tymtypiesylwetkiraczejniemadługichnóg,możemiećza to
nogikrótkie.Copowinnaśrobić,żebypoprawićproporcje
sylwetki,jeśliodnajdujeszsiebiew tymopisie?Uzupełnij
tępartięciała,któraoptyczniejestmniejsza.Powinnaśposzerzaćramiona,powiększaćbiust.W górnejczęścisylwetkimożesztakżepozwolićsobiena odważniejszedesenie,faktury,nadrukii zdecydowaniejaśniejszekolory.
Na wąskieramionaidealniesprawdząsięwszelkiegorodzajubufki,wszytepoduszki,marszczeniaczypagony.
Takżekieszenienaszywanena kurteczkach,łańcuszki,dużailośćbiżuteriiczyżabotyoptyczniepowiększągórną
częśćciała.
Dolnąpartiępozostawna drugimplanie.Uspokajajkolory
– niezależnieod barwy,powinnybyćo 2-3tonyciemniejszeod góry– i wcaleniemusitobyćkolorczarny!Wprost
przeciwnie:czerńoptyczniezmniejsza,aleniestetymocno
zarysowujekształty.
A jeślimamysylwetkęz rozbudowanągórą?Możesz
miećszerokiebarkii ramiona,małylubśrednibiust,wąskiebiodra,szczupłedługienogi,zupełnybraktaliibądź
lekkozaznaczoną.Możeszmiećramionaw normie,ale
biustimponujący,smukłebiodra,długienogi.Możesz
mieći szerokieramionai dużybiust,długienogi,wąskie

biodra,alebraktalii.Copowinnaśrobić,żebypoprawić
proporcjesylwetki?Na pierwszyplanwysuwamypiękne
szczupłenogi,którezazwyczajwystępująw sylwetce
z dużągórąi sąjejbezapelacyjnymatutem.Optycznie
starajsięzmniejszyćdużybiust– odrobinę,biustteżjest
mocnymatutemw Twojejfigurze!Szerokieramionapostarajsięzwęzićoptycznielubpozostawićna drugimplanie.
Jeślimaszszerokieramionai małybiust,teżmusiszsię
postarać,abybiustuwypuklić,nieposzerzającprzy tym
ramion.Wąskiebiodranależyoptycznieposzerzyć.Jasne
koloryrezerwujemyna spodnie,spódnice.Dobrze,jeśli
mająniebanalnewzoryi fasony,nieznacznieposzerzające
tęczęśćsylwetki.Dziękitemuwiększagórazostaniezrównoważonamniejszymdołem.
I na koniecsylwetkaniemalidealna,czyligórnaczęść
ciałazrównoważonadolnąplusdo tegowspaniałatalia. I towszystkoniezależnieod wiekui wagi.Możeszmieć
dużepiersii równieszerokiebiodra,szczupłątalięz wyraźnymmocnymwcięciem.Tębardzokobiecąsylwetkę
dopełniają„puszyste”udai zgrabnełydki.Możeszmieć
tezdodatkowoszerokieramiona,któresązrównoważone
szerokimibiodrami,więcsylwetka– choćpotężna– jest
nadalproporcjonalna.Możeszmiećdużepiersi,biodra
o obwodziepodobnymcobiust,zgrabneszczupłenogi.
A sylwetkaidealna?Prawie.Niemusiszcoprawdażadnej
częściswojegociałaoptyczniepowiększaćczyzmniejszać,musiszjednakpamiętać,żeobowiązkowopowinnaś
podkreślaćwcięciew talii.Delikatne,cienkiepaseczkiczy
cięciapodkreślającewcięciew taliiwyeksponująją.Masz
bardzokobiecąfiguręi równiekobiecepowinnobyćTwoje
ubranie.Imwięcejmaszkrągłości,tymbardziejpowinnaś
unikaćubrańo fasonachpowiększających(bufki,szczypanki,żabotyw górzestroju,kieszeniena biodrach,spódnicebombkiitp.).Krągłościmasz,więcdodatkowonie
dodawajsobiecentymetrów.
stróJ wieczorowy, stróJ sportowy?
NiezaproponujędojrzałymPaniomneonowychkolorów,
takobecniemodnych.Niezaproponujęteżspódnic 7/8
a`labaletnicaanilegginsówdo wersjisportowej.Proponujęna wieczórpostawieniena klasykęod stópdo głów,
więci strój,i kolory,i biżuteria.Natomiastwszystkodoskonałejjakościi w korzystnymfasonie.Sportowystrójpowinienbyćw stylucasual,czylinibysportowy,nibycodzienny,aleodpadająwszelkiebezkształtnedresyczyciężkie
adidasyi prostokątne„męskie”t-shirty.Stylmarynarski
na przykładidealniepasujedo dojrzałejpani,chcącej
ubraćsięna luzie.

50+

Jakie są naJlepsze dodatki i czy mogą być
ekstrawaganckie?
I tumożemyposzaleć.Odważnepaniemogąpostawić
na ekstrawagancję– aletow sytuacji,kiedyresztastylizacjijestpowściągliwa.Umiarjestnajważniejszy.Dziękidodatkommożnaw jednejchwilicałkowiciezmienićcharakterstroju,mogąonew subtelnysposóbpodkreślićatuty
figurylubteżodwracaćuwagęod mniejatrakcyjnychfragmentówsylwetki.Wreszciemogącałkowicieodmienićstyl
ubrań.
podstawowe zasady doboru dodatków.
Należypamiętaćo jednym– o wielkościsylwetki. I o tym,
żebywzoryi nadrukibyłyproporcjonalnedo jejwielkości.
Jeślijesteśniskąi drobnąkobietąi włożyszkoszulę
w ogromnekwiaty,Twojasylwetkaulegnieoptycznemu
pomniejszeniu.Jeślijednakjesteśkobietąwysokąi postawnąi nałożyszkoszulęw drobniutkideseń,toTwoja
sylwetkaoptyczniesiępowiększy.
Jeślichceszpewnąpartięciałaposzerzyćlubuwypuklić
– stosujw tychmiejscachtkaninywewzory,którychposzczególneelementysąoddaloneod siebie,mająnieregularnekształtyi kontrastująz tłem.Jeślichcesznatomiastoptyczniepomniejszyćfragmentciała,tonośwzory,
którychelementysąrozmieszczonew równychodstępach,mająregularnykształti niekontrastująswoimkoloremz tłem.
Pamiętajo zasadzieproporcji,dobierająctorebki,naszyjnikiitd.Drobnakobietka=drobnatorebka.Postawnakobieta=solidnatorebka.
Jak typ sylwetki wpływa na dobór dodatków?
Właścicielkasylwetkiproporcjonalnejz wciętątaliąmoże
nosićtorbęzarównopod pachą,jaki w ręce,jednak
należypamiętać,żeobfitybiustzostanieoptycznie
powiększonyprzeztorbęumiejscowionąpod pachą.Taka
sylwetkamożenosićpasekjakichcei gdziechce.
Najważniejszejestto,żebyniezapominać,żesamfakt
posiadaniadoskonałychproporcjifiguryniewystarczy
– należypodkreślaćoweidealnekształty.Imjesteśniższa
i tęższajednocześnie,tymwyżejpowinnaśnosićpasek
– zrezygnujraczejz paskaumiejscowionegona biodrach.
Możeszza tonosićszerokiepaski,nawetjakjesteśosobą
niskąi puszystą.
Kobietao sylwetcerozbudowanejod pasaw dółpowinna
powiększaćoptyczniegórnączęśćciała,więctorebkinoszonepod pachąbędąidealne,niekorzystniena proporcjesylwetkiwpłynątorebkiprzewieszonena paskulub
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trzymanew ręku.Takasylwetkapowinnaabsolutniezapomniećo paskuna biodrach,abydodatkowonieposzerzyćtejczęściciała.Możenosićpasekna wysokościtalii
lubwyżej,jeślitowarzyszątemuspodnielubspódnica
o podwyższonymstanie.
Kobietao sylwetcerozbudowanejod pasaw górępowinnanosićtorbydo ręki,którebędązwisaćponiżejbioder.
Powinnateższczególniezaprzyjaźnićsięz paskiem.Pasekmabyćumiejscowionyna biodrach,abynadaćim
więcejkrągłości.Takizabiegspowoduje,żebiodrasię
bardziejzrównoważąz większą„górą”i figuranabierze
lepszychproporcji.Pasekmożebyćszeroki,bogatozdobiony.Imjesteśniższai tęższa,tymwyżejpowinienznaleźćsiępasek,aleniewyżejniżna górnejliniibioder,
ewentualniemożeszzałożyćszerokipasekzaciągniętytuż
nad biodrami.
Sylwetkaprosta,zrównoważona,bezwcięciaw talipowinnanosićpasekcentralniew talii.Stworzytoiluzjęwcięcia
w talii,bonawetlekkieściągnięciew pasiepowodujezaokrągleniebioderi biustu,tymsamymwysmuklająctalię.
Imjesteśniższai tęższa,tympasekpowinienbyćwęższy
i mocniejzaciskającytalię.Mająctakąsylwetkę,kategorycznieodstawtorebki,któresięnosina wysokościtali
orazprzepasującetułów(listonoszki).Nośtorbępod pachąlubw ręce.

Marcin Urbański
Ambasador marki Goldwell
Kobietaw każdymwiekuchcewyglądaćsexyi młodo,a fryzjerzyi styliścimuszązrobićwszystko,żebytak
było.Dlamnienajważniejszejest,abypodkreślaćosobowośći dawaćpoczuciepiękna,niezatrącając
indywidualnychcechkażdejkobiety.Wykorzystującnasząwiedzęi umiejętności,dajemyimszczęście,
a o tow naszejpracychodzi.Mamyniesamowitąsatysfakcję,jeśliudanamsiezmienići odmłodzić
kobietę 50+.
Podstawąjestdobrzedobranakoloryzacja.Dobierająckoloryzację,zwracamuwagęna następującerzeczy:
•uroda(kolorkarnacjiklientki,koloroczu);
•osobowość;
•udziałsiwizny– jeślisąsiwewłosy,tonależytouwzględnići dobraćspecjalnemieszankikolorystycznelubprodukty
do włosówsiwych;
•strukturęwłosówklientkii dobranądo niejkoloryzację;
•i na końcuobowiązującetrendyw koloryzacji.Dodatkowobardzoważnesąproduktywspomagającekoloryzację
– produktystosowanew salonachfryzjerskichprzed i po koloryzacjiorazproduktyprzeznaczonedo pielęgnacjiwłosów
farbowanychw domu.
Opróczdobrzedobranejkoloryzacjipodstawąjestcięcie.Wedługmnienajważniejszejest,abykobietadojrzałanienosiła
zbytdługichwłosów.Niestetywłosyponiżejramiondodająlat.Musimypamiętać,żewrazz upływemlatzmieniająsięnam
rysytwarzy,więcnieważneżeparę,kilkanaścielattemubyłonamdobrzew długichwłosach– wtedyinaczejwyglądaliśmy.
Najodpowiedniejszedladojrzałychkobietsąwłosykrótkiei półdługie.Ważneabyfryzurabyłylekkai zwiewna,zarazem
odmładzającai podkreślającakobiecość.
Podsumowując,należydobieraćfryzuryraczejkrótkiew kolorachjasnychodcieniblond,beży,tofii,pamiętającprzy tym,
abybyłytokoloryzacjejednolite– eleganckie.

InnerEffect
ekskluzywna salonowa linia pielęgnacyjna Goldwell. W systemie
InnerEffect znajdują się produkty, które umożliwiają klientom
kontynuację pielęgnacji salonowej w domu. Łączą w sobie
indywidualną pielęgnację włosów z ochroną koloru, przedłużając
przez to efekt osiągnięty przez fryzjera. Siedem produktów
w segmencie RePower & Color Live: rewitalizują delikatne, cienkie
i łamliwe włosy od wewnątrz, dostarczając objętości, elastyczności,
witalności i aktywnej pielęgnacji koloru. Osiem produktów w segmencie
ReSoft & Color Live: rewitalizują od wewnątrz włosy suche, zniszczone
i łamliwe, zapewniając nawilżenie, naturalny połysk i dodatkowo
aktywną ochronę koloru. Pięć produktów w segmencie Regulate:
eliminują powszechnie występujące problemy skóry głowy, takie jak
łupież, swędzenie, pieczenie oraz przyspieszają porost włosów.

a biżuteria?
Po pierwsze– jejwielkośćmusibyćdobranado wielkości
naszejsylwetki.Imjesteśmydrobniejsze,tymdelikatniejsząbiżuteriępowinnyśmynosić.Po drugie– immamy
krótsząszyję,tymdłuższenaszyjnikipowinnyśmyzakładać.Coś,cozwisa,ciągniew dół,wydłuża,więctakimzabiegiemwydłużymyoptycznieszyję.Po trzecie– kolczyki.
Długie,wiszącewydłużąszyję,aleteżwydłużątwarz.
Okrągłe,kwadratoweposzerzątwarz.
szale i apaszki.
Jeślichcemywydłużyćszyję,tułów,wysmuklićsylwetkę,
powinnyśmyzakładaćszalei apaszkiw tensposób,żeby
luźnozwisałyz ramionw dół.Umiejscowieniena środku
szyi,omotaniewokółjestwskazanew przypadkudługiej
szyi.
www.justyna-art.pl
www.jakasylwetka.pl
www.jaksieubierac.pl

Produkty pielęgnacyjne
Colorglow [IQ]
GOLDWELL
o zastosowania w warunkach domowych są
perfekcyjnie dopasowane do usług koloryzacji
oraz odcieni i wspomagają utrzymanie pięknego
koloru włosów w dłuższym czasie. Jest to gama
produktów w segmencie premium do pielęgnacji
włosów z pasemkami, farbowanych
i rozjaśnianych.

