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Temat:  Kolorystyczne typy urody: zima. 

                  Zimny typ urody cechuje się wyraźnym kontrastem i dużą 
intensywnością kolorów. W Polsce dominują raczej delikatne, słowiańskie 
typy i zima jest rzadkością. Jeśli należysz do tej grupy kobiet, to masz 

ogromne szczęście – umiejętnie podkreślając swoją urodę, z pewnością 
wyróżnisz się z tłumu. 

To dla Ciebie stworzona została „mała czarna” i to właśnie Ty możesz 
pozwolić sobie na soczyście czerwoną szminkę czy śnieżnobiałą suknię. 

Upewnij się, że zima to Twój typ urody i krok po kroku zaplanuj swój nowy, 
zniewalający wizerunek! 

Cera: Typowa zima kojarzy się z bardzo jasną, porcelanową cerą, ale zimy 

miewają też ciepłą, oliwkową karnację. Szybko się opalają, a opalenizna jest 
zawsze brązowa. 

Włosy: Najwięcej zim będzie miało ciemne, wręcz czarne włosy, choć do tego 
typu urody pasują też brązy i blondy. Bez względu na kolor, pasma zawsze 

mają chłodne, platynowe refleksy, bez choćby odrobiny ciepła i miodowych 
prześwitów, które charakteryzują wiosny i jesienie. 

Oczy: Białko jest naprawdę białe i wyraźnie kontrastuje z tęczówką. O 

zimach często mówi się, że mają przeszywające, intensywne spojrzenie. Ich 
oczy mają kolor czarny, ciemnobrązowy, błękitny lub szary – ale o bardzo 
zimnym, stalowym zabarwieniu. 

Usta: Wyraźne, mocno napigmentowane, odcinające się od skóry. Patrząc na 

zimę, często mamy wrażenie, że jej usta są już pomalowane szminką. 



 

 

Jesteś zimą? Naśladuj styl gwiazd! 

Zimy uważane są za prawdziwie gwiazdorski typ. Wyróżniają się na tle 
delikatnych koleżanek, przyciągają intensywnym spojrzeniem i wyraźnymi 
kontrastami. Fantastycznie wyglądają w głębokiej czerni, śnieżnej bieli i 

soczystej czerwieni. Są naprawdę oryginalne i wyjątkowe. Jeśli jesteś zimą, 
koniecznie wykonaj pogłębioną analizę kolorystyczną, określ swój podtyp 

urody i poznaj paletę barw, które najlepiej podkreślą Twoje atuty. 

Nie bój się podążać za stylem gwiazd. Jeśli do tej pory byłaś raczej 
zachowawcza podczas dobierania elementów swojej garderoby, to najwyższy 
czas to zmienić. Zaszalej i odważ się na noszenie oryginalnych kolorów. 

Intensywna zieleń, kanarkowa żółć, chabrowy błękit – w tych barwach 
będziesz wyglądała po prostu kwitnąco. 

Intensywna, ciemna zima: Salma Hayek, Sandra Bullock, Monica Bellucci 

– ten typ możemy określić również jako „latynoski”. Cechuje go oliwkowa 
cera, bardzo ciemne włosy, zarysowana oprawa oczu oraz wyraziste usta. 
Osobie o takim typie urody pasują intensywne i mocno nasycone, ale o 

chłodnym zabarwieniu kolory. Szlachetnie wygląda w czerni, głębokim bordo, 
wściekłym różu czy biskupim fiolecie, jednak powinna unikać żółci. 

Prawdziwa, chłodna zima: Kristen Stewart, Jennifer Connelly – to typ 

najzimniejszy z zimnych. Ciepłe odcienie w zestawieniu z takim typem urody 
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wyglądają niekorzystnie. Oczy w dowolnym chłodnym kolorze, cera – zawsze 

bardzo jasna, porcelanowa. Włosy o zimnym zabarwieniu, bez złotych 

refleksów – platynowy blond, chłodny brąz, czerń. Nie pasują jej kolory ziemi 

– powinna unikać złota i brązów. Jej urodę podkreśli czerń, biel, chłodna 

zieleń, malinowa czerwień. 

Czysta, wyraźna zima: Liv Tyler, Nigella Lawson – jasna cera z delikatnie 

ciepłymi refleksami, chłodne, intensywne spojrzenie (oczy błękitne, zielone, 

brązowe, nawet czarne), włosy ciemnobrązowe lub czarne. Jakie kolory 

najlepiej do niej pasują? Oczywiście czerń i biel, ponadto zimne zielenie i 

błękity. Rewelacyjnie prezentuje się też w żółci. Czysta zima lubi błyszczące 

dodatki – połyskująca biżuteria czy akcesoria wykonane z lakierowanej skóry 

to zdecydowanie jej klimaty. 

Co powinna nosić kobieta o zimnym typie urody? 

Jesteś zimą? Bazuj na kontrastach! Jak żaden inny typ znakomicie wyglądać 

będziesz w bieli i czerni. Możesz sobie pozwolić na wyrazisty makijaż z 
mocnym akcentem na usta oraz na błyszczącą, zwracającą uwagę biżuterię. 
Twoja porcelanowa cera, kruczoczarne włosy i oczy o mroźnym, 

przeszywającym spojrzeniu składają się na charakterystyczny wizerunek, 
którego nie sposób zapomnieć. 

Jak nadążyć za urodą zimy? Jakie dodatki wybierać, by stworzyć spójną 

stylistycznie garderobę, która wydobędzie piękno zimowej urody? 

Dodatki 
Urodę pani zimy podkreśli szlachetny błysk zdobionej biżuterii. Wybieraj 

srebro lub białe złoto – klasyczne, grube bransoletki, długie kolczyki 
ozdobione szmaragdami lub szafirami, a na wieczór… oczywiście diamentowe 
kolie! 

Makijaż 

Postaw na teatralne spojrzenie! Mocno wytuszowane, czarne rzęsy, wyraźna 
kreska namalowana czarnym eyelinerem, ciemne smokey eye – to kierunek, 
w którym powinnaś podążać. Kolorowe usta? Zdecydowanie tak! Mocno 

czerwone albo w kolorze wściekłej fukcji – idealnie zgrają się z kolorem 
Twojej cery. 

Włosy 

Zimne i tylko zimne kolory. Platynowy blond albo głęboka czerń. Z blondem 
musisz jednak uważać – nie każdy podtyp będzie w takim wydaniu 
prezentował się korzystnie. Koloryzacja w przypadku zimy jest raczej 

problematyczna, bo w niewielu kolorach zima będzie wyglądała dobrze. Służą 
jej przede wszystkim naturalne i ciemne kolory. 
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Czego powinna unikać zima? 

Zdecydowanie pasteli! Waniliowe, szare, zgaszone kolory to w ogóle nie Twój 

klimat. Potrzebujesz żywych i intensywnych barw, które wydobędą z Twojej 
urody to, co najlepsze. Zapomnij o ciepłych refleksach – bursztyn, miód, 

złoto, brązy – powinnaś się ich wystrzegać. Możesz za to postawić na 
butelkową zieleń, głębokie bordo, intensywną czerń. 

Jesteś zimą, ale wciąż szukasz swojego stylu? Podążaj w stronę klasyki. 
Elegancki i wyrafinowany styl Coco Chanel to kierunek godny naśladowania 

– biel, czerń, szykowne perły – w takim zestawieniu zawsze będziesz 
wyglądała jak dama. 

Wolisz bardziej energiczne zestawy? Sięgnij po egzotyczne inspiracje – róż, 

żółć, zieleń, błękit – dodaj do tego zwierzęce motywy i przyciągaj wzrok 
zaskakującymi stylizacjami. Pamiętaj, by podczas porządkowania garderoby 
mieć zawsze pod ręką paletę kolorystyczną. 

Jeśli nie jesteś pewna, czy dany kolor Ci pasuje lub po prostu masz słabość 

do jakiejś rzeczy – rzuć okiem na paletę i upewnij się, co powinno zostać w 
Twojej szafie, a czego lepiej się pozbyć. Tylko w ten sposób zbudujesz 

praktyczną, funkcjonalną i przede wszystkim stylową bazę dla swoich 
wyjątkowych modowych stylizacji.  

 

Ubrania dla zimy. 
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Witam, proszę się nauczyć  typów urody na 08 maja 

będzie zaliczenie, w jakiej formie to napiszę na 

Messenger.  Najważniejsze informacje do zaliczenia są 

w podręczniku  ze stylizacji na stronie 120-121. 


