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 Temat: Kolorystyczne typy urody: jesień. 

JESIEŃ ( ciepły typ kolorystyczny) 

        Przypominam, że na początku warto określić czy jest się ciepłym 

(wiosna, jesień) czy zimnym (lato, zima) typem. Do określenia temperatury 

karnacji użyjcie srebrnej i złotej folii lub pomarańczowej i różowej chusty. 

Jeśli uznacie, że wasza cera promienieje i wygląda świeżo przy srebrnym lub 

różowym kolorze jesteście typem chłodnym. Jeśli natomiast będzie tak przy 

złotym lub pomarańczowym jesteście typem ciepłym. 

 

Jesień najbardziej ognisty typ urody! I niestety jednocześnie najrzadziej 

występujący. To co najbardziej nam się kojarzy z tym typem urody to ciepłe 

kolory. Nie wszystkie jednak jesienie są rude i piegowate. Mogą pojawić się 

wśród nich zarówno blondynki jak i ciemnowłose. Warunkiem jest brak 

zimnych tonacji w skórze i włosach. Oznacza to, że cera Pani Jesieni zawsze 

będzie miała ciepłe, podbarwienie, a włosy będą miały złocisty, bądź 

miedziany odcień. 

Jesień dzieli się na: 

• zgaszone 
• ciepłe 

• ciemne 

Zgaszona Jesień - cechy: 

• Skóra: neutralny beż, oliwkowy, kość słoniowa 
• Oczy: piwne, jasnobrazowe, szarozielone, niebieskozielone 



• Włosy: ciepłe blondy, jasny ciepły brąz, mogą pojawić się czerwone 

refleksy 

Kolory idealne dla Zgaszonej Jesieni - mało kontrastowe, przytłumione, 
ciepłe: łososiowy, brązy, kość słoniowa,  khaki, brzoskwiniowy, koralowy, 

różowy, miętowy, szmaragdowy, morska zieleń, fioletowy. 

 
Ciepła Jesień - cechy: 

• Skóra: złotobeżowa, kość słoniowa, ciepły beż - bardzo często 
pojawiają się piegi 

• Oczy: ciemnozłotobrązowe, oliwkowe 
• Włosy: rude, średni złoty brąz, kasztanowe 

Kolory idealne dla Ciepłej Jesieni - średnio kontrastowe, kolory ziemi: 

khaki, brązowy, łososiowy, brzoskwiniowy, bakłażanowy, szmaragdowy, 

fioletowy, brązowy. 

Ciemna Jesień - cechy: 

• Skóra: oliwkowa, miodowo-brązowa, ciepły beż 
• Oczy: orzechowe, ciemnobrązowe lub czarne 

• Włosy: ciemny kasztan, ciemny rudy 

Kolory idealne dla Ciemnej Jesieni - głębokie, nasycone, mocno 
kontrastujące: czarny, brązowy, brzoskwiniowy, czerwony, zielony, żółty, 

turkusowy, granatowy, fioletowy 

Makijaż dla pani jesień 

               Jesienny typ urody wymaga w pierwszej kolejności pielęgnacji 

wymagającej cery, a jej makijaż powinien być raczej delikatny. Najlepszy 

podkład pod makijaż to ten w odcieniach miedzianych, kości słoniowej i 

beżu, natomiast róż – wpadający w pomarańcz, czerwień i brąz. Pani jesień 

uwydatni oczy za pomocą brązowej i ciepłej kredki do oczu oraz brązowej 

bądź zielonej mascary. Wśród kolorów, które podkreślają tego typu karnację, 

znajdują się naturalne barwy ziemi (brązy, ciemne zielenie, słomkowy) lub 

barwy określane jako kulinarne, np. musztardowa, cynamonowa czy 

karmelowa. 

Pani ciepła jesień powinna sięgać po cienie do powiek w nasyconych i 
ciepłych barwach, natomiast głębokiej jesieni będzie do twarzy w kolorach 
ciemnych i nasyconych. Zgaszona jesień rozkwitnie w duecie z cieniami w 

szarawych i stłumionych odcieniach – przeważnie ciepłych, ale także 
chłodnych, pożyczonych od zgaszonego lata, czyli typu siostrzanego. 

http://tagomago.pl/katalog/15/Oczy/
http://tagomago.pl/katalog/33/Cienie/


Makijaż ust, które u pani jesieni naturalnie posiadają czerwonawy odcień, 

nie obędzie się bez pomadek lub błyszczyków utrzymanych w kolorystyce 
miedzianej, łososiowej, pomarańczowej, czerwonej czy brązowej. 

Pamiętaj! 

 

    Z jesiennym typem urody nie współgrają dobrze kolory takie jak czysta 
biel, jaskrawe róże, jasne błękity czy zimne zielenie – zrezygnuj z pomadek i 
cieni do powiek o typowo chłodnym odcieniu. W makijażu, a także w ubiorze 

unikaj dużej chromatyczności, czyli kontrastów, stawiając raczej na kolory 
charakterystyczne dla pory roku, jaką jest jesień. 

Kolor włosów dla pani jesień 

Kolory włosów, w których pani jesień będzie wyglądała najkorzystniej, 

powinny mieć odcień ciepły i mienić się rudymi, miedzianymi bądź 

bursztynowymi refleksami. Jeśli reprezentujesz ten typ urody, możesz 

bezpiecznie sięgać po kolory od ciepłego blondu po ciemny brąz. Złoty blond, 

złoty brąz, miedziany, rudy, kasztanowy, czekoladowy – to niektóre z kolorów 

pasujących pani jesieni. Nie sięgaj natomiast po farby do koloryzacji o barwie 

zimnych brązów i czerni. Pamiętaj również, by nie podejmować decyzji o 

radykalnej zmianie włosów z ciemnych na jasne i na odwrót – jeśli Twoje 

naturalne włosy mają ciemny brązowy kolor, rozjaśnij je co najwyżej o kilka 

tonów. Jeżeli natomiast jesteś jasną blondynką, nie zmieniaj koloru włosów 

na zbyt ciemny, by nie stworzyć nienaturalnego dla Twojej urody kontrastu. 

 

 

http://tagomago.pl/katalog/17/Usta/
http://tagomago.pl/katalog/181/Farby-do-wlosow/


Kolory w ubraniach jesieni☺ 

 

 


