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Temat: Kształty twarzy. 

 

 

Każda twarz ma nietypowe kształty i trudno jest znaleźć dwie 
jednakowe. W celu określenia kształtu twarzy należy uczesać włosy 

gładko do tyłu, uszy przykryć dłońmi, a następnie popatrzeć prosto w 
lustro. O kształcie twarzy mogą świadczyć m.in.: czoło, wystające kości 
policzkowe, szpiczasty podbródek i okrągłe policzki. 

Wybierając fryzurę, należy przede wszystkim uwzględnić typ naszej urody, a 

także kształt twarzy, co pozwoli na wydobycie tego, co najpiękniejsze oraz 
ukrycie niedoskonałości. Nie każde uczesanie będzie odpowiednie do typu 

urody czy kształtu twarzy, więc przed zdecydowaniem się na zmianę 
wizerunku wskazane jest poradzenie się eksperta. 

Twarz owalna to idealny kształt. Najszersze miejsce na tego typu twarzy to 
kości policzkowe. Twarz zaokrągla się w stronę czoła i podbródka, a dolna 

jej część jest dłuższa niż górna. Kobiety o szczupłej i pociągłej twarzy 
powinny wybierać uczesania, które odciągną uwagę od zbyt pociągłej 

budowy, wobec czego warto, aby uczesanie odznaczało się objętością. 

Fryzury dla kobiet o pociągłym kształcie twarzy: 

 loczki z grzywką zaczesaną na bok, 
 niewielka asymetria z przedziałkiem na boku, 
 krótkie cięcie z wystrzępionymi bokami, 

 fryzura długa, lekko ścieniowana, o strukturze lekkiego skrętu lub fal, 

https://uroda.abczdrowie.pl/twarz-owalna


 uczesanie o charakterze nieładu z włosami. 

 

 

Twarz trójkątna ma szerokie, prostokątne czoło. U nasady włosów często 

mogą pojawiać się zakola. Kości policzkowe są wysoko osadzone i stanowią 
największą część twarzy. Typowe dla twarzy trójkątnej są szerokie usta, dość 
wąskie wargi i małe oczy. W przypadku twarzy o trójkątnym kształcie poleca 

się złagodzenie rysów podbródka, co można uzyskać przez ciekawą fryzurę. 

Fryzury do twarzy o trójkątnym kształcie: 

 cięcia asymetryczne, 
 lekkie loki, 

 fryzury z przedziałkiem na środku, 
 fryzury wywinięte na zewnątrz przy mocno zarysowanej brodzie, 
 cięcia wycieniowane do wewnątrz. 

 

https://uroda.abczdrowie.pl/twarz-trojkatna


Twarz okrągła ma duże i szerokie oczy. Część policzkowa pełna, usta słabo 

zaznaczone wydają się za duże. Okrągła twarz wymaga zastosowania 

zabiegu, który nieco ją wydłuży. 

Zalecane są następujące fryzury do twarzy okrągłej: 

 cięcia krótkie, asymetryczne, sięgające do policzków, 
 fryzury proste, sięgające do wysokości ust, 

 cięcia asymetryczne, krótkie, zaczesane do góry, 
 fryzury średniej długości, zachodzące na policzki, 

 fryzury długie, kręcone lub lekko pofalowane. 

Dość często „formy mieszane” mają swój urok, są ciekawe i bardziej 
interesujące niż idealne typy. Warto zastanowić się nad kształtem swojej 
twarzy i dobrać do niego odpowiednią fryzurę i makijaż. Dobrze dobrana 

fryzura potrafi nadać naszemu wyglądowi charakter. 

 

Twarz kwadratowa 

Kobieta z kwadratową twarzą ma problem z doborem fryzury . Dobieranie 

fryzury do twarzy kwadratowej ma na celu optyczne wydłużenie twarzy i 
retuszowanie linii podbródka. Fryzury dla twarzy kwadratowej nie powinny 
być krótkie, zbytnio wyprostowane i optycznie poszerzające linię żuchwy i 

kości policzkowych. Dobrym pomysłem są z kolei: zaczesane na bok długie 
grzywki (twarz powinna być jak najbardziej odkryta), 

 brak przedziałka lub boczny przedziałek, 

 włosy o różnej długości, 
 długie włosy, 
 asymetryczne fryzury i cięcia, 

https://uroda.abczdrowie.pl/twarz-okragla
https://uroda.abczdrowie.pl/jak-dopasowac-fryzure


 loki w stylu Aniołków Charliego, 

 długie, wycieniowane kosmyki zasłaniające kości policzkowe i dolną 
szczękę, 

 klasyczny paź. 

Pamiętaj, że decydując się na fryzurę nieodpowiednią do twojego kształtu 
twarzy, sprawiasz, że mankamenty twarzy, takie jak męska, szeroka 
żuchwa, stają się szczególnie widoczne. Przykładem nieodpowiedniej fryzury 

jest prosta grzywka, która nadaje twarzy niemal przerysowany kwadratowy 
kształt. 

Dobór fryzury do twarzy kwadratowej nie jest trudny, pod warunkiem, że 

pamięta się o podstawowych zasadach. Aby złagodzić kształt twarzy, warto 

pomyśleć o kobiecych fryzurach. Długie włosy z pewnością będą wyglądały 

korzystnie, ale nawet krótsze fryzury można dopasować do kwadratowej 

twarzy. 

  

 

 

 

 


