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Temat: Jak dobrać fryzurę w dojrzałym wieku. 

 

 

 

       Odpowiednio dobrana fryzura może czasem odmłodzić nas o kilka lat. 
Jakie zasady obowiązują przy dobieraniu fryzur do owalu twarzy i kształtu 
głowy. Chciałabym, abyście zapamiętały kilka reguł, które pomogą poprawić 
wygląd także kobietom dojrzałym. 

Osobiście nie jestem zwolenniczką zbyt długich włosów noszonych przez kobiety w 
wieku 50+, chyba że włosy rzeczywiście są gęste i bardzo dobrze się układają albo 
są zawinięte w kok i stanowią ozdobę pięknej twarzy o regularnych rysach. 

Jeśli włosy nie spełniają tych warunków, dobrze jest je odpowiednio ostrzyc, a 
zapewniam was, że efekt będzie spektakularny. 

Najważniejszą jednak sprawą jest, aby włosy były zadbane i dobrze odżywione, 
bo nawet najlepiej dobrana fryzura nie pomoże, gdy włosy są zniszczone i 
przerzedzone. Włosy to bardzo wielki atut kobiety, dlatego warto zawczasu o 
nie zadbać, także dobrze się odżywiając ani nie przesuszając ich za mocno na 
słońcu czy w solarium. 

https://www.skapiec.pl/cat/158-kosmetyki-do-stylizacji-wlosow.html#from106576
https://www.skapiec.pl/cat/116-odzywki-do-wlosow.html#from106576


Każda zmiana fryzury poprawi nam nastrój i trochę nas dowartościuje, dlatego 
może warto o tym pomyśleć, gdy chcemy wyglądać młodziej i bardziej powabnie. 
Fryzury, podobnie jak oprawki okularów, powinny być dobrane do kształtu twarzy. 

 Jeśli mamy twarz okrągłą, unikajmy fryzur do podbródka. Postawmy raczej 
na długość do ramion lub na zdecydowanie krótką fryzurę. Najlepiej w tym 
przypadku podkreślić skronie i czoło np. asymetryczną grzywką. Cięcie 
włosów powinno być zaokrąglone lub asymetryczne. 

 Twarzy owalnej najlepiej będzie w krótkich, cieniowanych włosach, które 
stworzą efekt swobodnie poruszających się na wietrze kosmyków. 

 Zawsze modny i sprzyjający urodzie, a także odmładzający efekt daje tak 
zwana fryzura na boba. Może być bardzo krótka lub dłuższa, ważne tylko, 
aby włosy były dobrze pocieniowane. 

 Pocieniować należy nawet włosy o średniej długości, bo wtedy nie zaostrzają 
tak rysów jak te o równej długości. 

 Dobrym odmładzającym zabiegiem jest obcięcie asymetrycznej, dłuższej 
grzywki, a także odkrycie szyi. 

 Jeśli nie jesteśmy pewne, czy lepiej wyglądamy we fryzurze długiej, czy w 
krótkiej, zastosujmy metodę, którą podobno znają dobrzy fryzjerzy. Jeśli 
odległość między linią brody i linią końca opuszka ucha jest mniejsza niż 6 
cm, wtedy będzie nam dobrze we włosach krótkich. Jeśli zaś będzie większa 
— możemy być pewne, że będzie nam lepiej we włosach długich. 

 Młode kobiety powinny dobierać kolor włosów do charakteru swojej urody, 
natomiast te dojrzałe najlepiej wyglądają w naturalnych odcieniach blond 
i beżach. Rudy i czerń niestety zaostrzają rysy twarzy i postarzają, 
dlatego kobiety w wieku 50+ powinny ich unikać. 

 Rodzaj fryzury to bardzo ważna sprawa w wizerunku kobiety, szczególnie tej 
dojrzałej. Warto zastanowić się nad tym i dokonać odpowiednich zmian. 
Najkorzystniej będzie poradzić się sprawdzonych fachowców w tych 
dziedzinach, bo oni najlepiej nam doradzą. 

Praca domowa 

Jak dobrać fryzurę do dziecka i nastolatka. ( mile widziane zdjęcia) 

Pracę proszę przesłać na e-meila w pliku Word do 25 maja. 

Istotne informacje na omówiony temat znajdują się w podręczniku od 
stylizacji na stronie 103-104. 

Pozdrawiam. 

 

 


