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Temat: Kolorystyczne typy urody: lato. 

       Mimo że osób o tym typie urody jest w naszej szerokości geograficznej 
najwięcej, łatwo się pomylić, ponieważ tak trudno określić go na pierwszy 
rzut oka. 

Lato jest bowiem typem, który zawiera pewne cechy wszystkich pozostałych 

pór roku i występuje w bardzo różnorodnych kombinacjach. Nie jest to typ 
intuicyjny – lato kojarzy nam się przecież ze złocistymi promieniami słońca, 
nasyconymi barwami kwiatów i owoców, modrym kolorem fal i kobaltowym 

niebem. Typ urody Lato jest wbrew pozorom przeciwieństwem tego 
wyobrażenia. Ogólnie można skojarzyć go bardziej z „babim latem” – nieco 

pochmurną i deszczową porą, okoloną mgiełką delikatnych, 
półprzezroczystych pajęczyn. 

Lato to typ jasny, chłodny, przytłumiony i mało kontrastowy. Odnajdziemy w 
nim najwięcej cech poważnej i dojrzałej, a zarazem eterycznej i delikatnej 

rusałki. 

W przeciwieństwie do wesołej i figlarnej, soczystej i nasyconej Wiosny, Lato 
jest mgliste, zgaszone, rozmyte, zwykle z tylko jednym wyraźniejszym 

elementem, jak oczy lub włosy. Uroda Lata jest chłodząca i orzeźwiająca, 
choć czasem niestety mysia i „nijaka”. Lato, by ukazać swoje niezaprzeczalne 
i „mądre” piękno, potrzebuje odpowiedniej oprawy. Oprawy stonowanej, 

która wydobędzie jego zalety w sposób nieprzytłaczający tego subtelnego typu 
urody. 

Lata często narzekają, że w porównaniu do pozostałych trzech typów urody, 

natura wyposażyła je w najbardziej mdłą i nudną kombinację kolorystyczną. 
Uważają, że wszystko w nich jest „szare” – szare (mysie) włosy, szarawa 
skóra, przygaszone i złamane szarością oczy. Robią więc wszystko, by nadać 

sobie trochę „koloru” i zwykle farbują włosy na zdecydowane, mocne 
odcienie, całkowicie dla nich nieodpowiednie, co wygląda sztucznie i 
niekorzystnie. A prawda jest taka, że to właśnie szarość jest prawdziwą siłą i 

oprawą dla Lata! 

Szlachetna, klasyczna i naturalna uroda Lata ujawnia się właśnie w 
kolorystyce złamanej szarością, począwszy od ubrań i dodatków, a 

skończywszy na kolorze włosów. Najkorzystniejsze odcienie: 

Szary: jasnoszary, ciemnoszary, gołębi, antracyt. 

Różowy: pudrowy róż, blady róż, lila-róż, brudny róż, lodowaty róż, różany, 
peonia. 



Fioletowy: stłumiony fiolet, magnetyczny fiolet, lila, irys, lawenda, barwinek, 

wrzosowy, śliwka, jeżyna. 

Niebieski: dżinsowy, denim, granat, szaroniebieski, stalowy, błękitny, 
morska zieleń, niebieski turkus. 

Czerwony: bordo, burgund, rubinowy, malinowy, wiśniowy, koral. 

Żółty: cytrynowy, piasek pustyni. 

Zielony: miętowy, pistacjowy, jadeitowy, butelkowy, świerkowy, niedojrzała 

cytryna, zielony turkus. 

Brąz: gorzka czekolada, espresso, kakaowy. 

Kolory neutralne: srebrny, biały, czarny, bawełniany, skorupka jaja, 
wełniany, chłodne beże, khaki. 

Skóra i cera: O odcieniu jasnym, wręcz bladym, przechodzącym w szarość 

lub fiolet. Może sprawiać wrażenie niemal „przezroczystej”, papierowej. Skóra 
Lata jest wrażliwa, z tendencją do zaczerwienień i „pajączków”. Czerwonawy 
kolor skóry może stanowić stały problem, nie jest to bowiem uroczy, 

dziewczęcy rumieniec, a efekt podrażnienia. Lato, podobnie jak Jesień, jest 
bardzo wrażliwe na słońce, opala się trudno i na krótko, zwykle na czerwono, 

choć i tu zdarzają się wyjątki opalające się na przyjemny, oliwkowy kolor. 
Znamiona i piegi, jeśli występują, mają odcień szarego brązu. 

Usta: Jasnoróżowe, różowofioletowe lub sinofioletowe, często bardzo 
delikatnie zarysowane, zlewające się z odcieniem cery. 

Oczy: Wielobarwne, złamane szarością – niebieskie, szaroniebieskie, zielone, 

szarozielone, stalowo-błękitne, zielonobrązowe, jasnobrązowe, piwne, szare, 
ciemnoszare. 

Włosy: Od bardzo jasnego, popielatego blondu, przez subtelne brązy, aż do 

ciemnych, zimnych brązów. Lato często narzeka, że ma „mysi” kolor włosów, 
dlatego stara się „dopomóc naturze”, by dodać sobie więcej wyrazistości. 
Osoby o tym typie urody powinny uważać, by nie wybierać tonacji ciepłych, 

rudawych, słonecznych, ponieważ z pewnością uwidoczni to wszelkie 
zaczerwienienia i pęknięte naczynka, a co gorsza, zabierze delikatność i 

subtelność, pozostawiając sztuczność i niespójność. 

Makijaż: Naturalny, świetlisty, perłowy, z nastawieniem na ujednolicenie 
kolorytu skóry i nadanie jej zdrowego i świeżego wyglądu. Lato jest grzeczne i 
ułożone w pastelach, a „niegrzeczne” i drapieżne w smoky eyes (czarnych, 

szarych, granatowych, brązowych). Generalnie, niezależnie od okazji i pory 
dnia, przy tym typie urody to właśnie oczy powinny „grać główną rolę” w 

całym makijażu. Szminka, róże, bronzery, czy podkład stają się jedynie 
dodatkiem – odpowiednio dobranym i nienarzucającym się tłem. 



Biżuteria: Świetnie sprawdzą się srebro i białe złoto, oraz wyrafinowana i 

klasyczna biżuteria z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, m.in. 
diamenty, rubiny, szafiry, granaty, nefryty, opale i agaty. Elegancji dodadzą z 

pewnością drobniutkie, ledwo widoczne, połyskujące „niteczki” ze srebra lub 
białego złota: naszyjnik, kolczyki, bransoletki i delikatny pierścionek jako 
cały komplet lub jedynie wybrane jego elementy. Srebro oksydowane lub 

„postarzane” jest wręcz stworzone dla tego typu urody. Lato może pozwolić 
sobie również na bardzo romantyczną i dziewczęcą biżuterię z kwiatowymi 
motywami, niezobowiązującą w stylu boho lub nowoczesną, czy nawet 

futurystyczną, lecz nie krzykliwą. 

Odzież: Osoby o tym typie urody powinny kierować się zasadą, że „mniej 
znaczy w ich przypadku więcej”. Zdecydowanie lepiej postawić tutaj na 

jakość niż na ilość. Dobrze pojęta skromność w połączeniu z wysoką jakością 
wykonania otoczy Lato aurą luksusu. Osoby te bowiem bardzo dostojnie 
wyglądają w klasycznych krojach oraz jednolitych, lejących się tkaninach z 

odrobiną połysku. Klasy dodają materiały szlachetne i naturalne, takie jak 
jedwab lub szyfon, ewentualnie satyna. By wyglądać wprost zjawiskowo, Lato 

może wybrać jedną z dwóch opcji: albo w stylizacji postawić na jeden kolor i 
różne jego odcienie, albo na ten sam kolor w wersji połysk-mat. 

Dodatki: Powinny rzeczywiście być tylko dodatkami, nie motywem 
przewodnim czy głównym elementem stylizacji. Zamsz, satyna, aksamit, 

welur dodadzą elegancji, lecz nie przyćmią urody. Podobnie jak w przypadku 
ubrań, tu również należy kierować się zasadą umiaru, jakości i harmonijnego 

współgrania wszystkich elementów ubioru i makijażu. 

Podtypy Lata: 

Jasne (Delikatne) Lato 

Typ jasny i chłodny. Uroda pastelowa, połyskująca, zwiewna, delikatnie 

ubarwiona – stuprocentowa „rusałka”. Znane osoby: Grace Kelly, Michelle 
Pfeiffer, Naomi Watts. 



 

 

 

Chłodne Lato 

Typ chłodny i przytłumiony. Najbardziej zimna letnia uroda, o niemal 

niebieskawej skórze. Może korzystać z kolorów przypisanych Chłodnej Zimie, 
jednak tych mniej kontrastowych. Znane osoby: Sarah Jessica Parker, 

Maggie Gyllenhaal, Kimberly Williams. 

 

Zgaszone Lato 

Typ chłodny i zgaszony. Uroda matowa, przytłumiona, w której chłód i ciepło 

przenikają się ze sobą, tworząc niejednoznaczną kombinację. Dobrze wygląda 



w niektórych kolorach dedykowanych Zgaszonej Jesieni. Znane osoby: 

Angelina Jolie, Kate Middleton, Jennifer Aniston. 

 

 

Kolory dla lata: 



 

 



 


