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Nowoczesny system analizy kolorystycznej

z podziałem na 12 typów urody

„The 12 Season Color Theory System” to w chwili obecnej najpopularniejszy, najbardziej wszechstronny i zaawansowany system analizy kolorystycznej na świecie.
Wchodząc na zagraniczne fora tematyczne, można się łatwo przekonać że wizażyści i styliści korzystają z tej metody od wielu lat. W Polsce jest ona jeszcze mało
popularna, gdyż wymaga od kolorysty gruntownej wiedzy na temat teorii barwy,
a w szczególności zrozumienia znaczenia poszczególnych atrybutów kolorystycznych w odniesieniu do wyglądu twarzy. W naszym kraju niewielu wizażystów ukończyło odpowiednie szkolenia, które uczą prawidłowego przeprowadzenia analizy
przy użyciu techniki 12 typów – w poniższym artykule przybliżymy wam kilka zasad
tego rewolucyjnego, naszym zdaniem, systemu.

The12 Season
Color Theory System

Materiały szkoleniowe opracowane przez Make-up Instructors GTC © All rights reserved

Usługa analizy kolorystycznej od lat wywoływała wśród polskich stylistów wiele
kontrowersji. Po jednej stronie konfliktu
stały osoby posiadające tę usługę w swoim
portfolio, które w sposób niekiedy zbyt rygorystyczny trzymały się zasad zawartych
w teorii Czterech Pór Roku, nie dostrzegając, że system ten jest nieco schematyczny i przekłamany. Tradycyjny podział na
cztery pory roku: dwie chłodne (lato i zima)
oraz dwie ciepłe (wiosna i jesień) narzucał
sztuczne granice (np: nie pozwalał łączyć
gam ciepłych i chłodnych), ignorował ważne niuanse kolorystyczne, prowadząc kolorystę do błędnych konkluzji. Nadal wielu
stylistów trzyma się zasad tego systemu,
gdyż jest on najprostszy w użyciu, a proste zasady analizy łatwiej jest wytłumaczyć
klientce. Po przeciwnej stronie znajdowała się grupa stylistów, która pracowała
w bardziej nowoczesny sposób, odrzucając wszelkie schematyczne teorie barwy,
twierdząc, że każda osoba, może nosić dowolny kolor, a kwestia łączenia odcieni powinna opierać się wyłącznie na wyczuciu.
Niestety, idea wolności koloru, jakkolwiek
pięknie brzmi, jest lekkim przekłamaniem
i nie sprawdza się dobrze w stylizacji ubioru i makijażu. Warto pamiętać o tym, że
systemy analizy kolorystycznej nie są tworzone dla stylistów, którzy często mają bardzo dobrą intuicję kolorystyczną, lecz dla
klientek. Kobiety zwracają się o pomoc do
kolorysty (i płacą za to niemałe pieniądze),
by zrozumieć, jaki wpływ na ich wygląd

mają barwy, a przede wszystkim zależy im
na tym, by świadomie i umiejętnie dobierać
korzystne odcienie. Przekonywanie klientki, że może śmiało nosić wszystkie barwy
i odcienie, w których dobrze się czuje, jest
przejawem braku profesjonalizmu. Nawet
osoba, która nie ma żadnej profesjonalnej
wiedzy o kolorach, potrafi dostrzec, że są
takie barwy, które ładnie podkreślają jej
urodę, a inne sprawiają, że cera robi się
blada lub sina, oczy tracą blask. Kolorysta jest od tego, by wytłumaczyć klientce, dlaczego tak się dzieje, i przekazać jej
jak najwięcej wiedzy w tej ważnej kwestii
– właśnie w takich przypadkach teoria analizy jest bardzo przydatna.

Nowoczesna analiza obejmująca 12
typów kolorystycznych pogodziła
obie strony tego trudnego konfliktu.
Podstawowe zasady pracy z barwami, znane również w teorii malarstwa, pozostały, jednak kolorysta
może teraz pozwolić sobie na więcej
spontaniczności w pracy z klientką
i w sposób bardziej zindywidualizowany komponować dla niej gamę
kolorystyczną. Nowoczesna analiza
kolorystyczna nie narzuca sztywnych
zasad i ograniczeń, podaje tylko pewne wskazówki, jednocześnie pozostawiając dużo swobody koloryście.
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Jakie są zalety nowego systemu analizy, czy warto
zmieniać klasyczną technikę pracy z klientką?
Starszy system analizy faworyzował jeden atrybut kolorystyczny – temperaturę. Każdy
kolorysta zaczynał pracę z klientką od odpowiedzi na pytanie – czy dana kobieta jest typem ciepłym czy chłodnym. Jeśli ocenił, że klientka jest typem chłodnym, wówczas pozostało mu tylko ustalić, czy jest kolorystyczną zimą czy latem. Ten prosty podział był
zarazem największym błędem klasycznej analizy, ponieważ nie uwzględniał innych, równie
ważnych atrybutów barwy, jakimi są walor i chromatyczność. Prowadziło to niestety do
wielu nieporozumień, w wyniku których do tej samej grupy kolorystycznej kwalifikowano
kobiety o diametralnie odmiennych cechach urody. Trudności z określeniem właściwego
typu przekładały się na nietrafny dobór palety kolorów.
Spójrz na trzy zdjęcia kobiet poniżej. W starym systemie wszystkie one należały do jednego typu kolorystycznego – Jesieni. Czy naprawdę uważasz, że ich palety kolorystyczne powinny być identyczne? Wyraźnie widać, że każda twarz ma zupełnie inny odcień skóry, oczu
i włosów. W nowym systemie ten błąd został skorygowany, dzięki temu, że uwzględniono więcej czynników określających typ urody.
Pozwala to na bardziej wnikliwą i precyzyjną ocenę naturalnej kolorystyki. Nowa analiza wprowadza do każdej pory roku trzy podtypy
(odpowiadające trzem głównym atrybutom kolorystycznym), sugerując im nieco inne zestawy barw.

Kolejnym sztucznym ograniczeniem starej analizy był fakt, że zabraniała ona łączenia odcieni chłodnych z ciepłymi, zakładając, że każda osoba ma albo chłodną, albo
ciepłą tonację. Niestety, praktyka udowadniała coś zupełnie innego i dlatego każdy kolorysta prędzej czy później musiał zmierzyć się z przypadkiem, kiedy klientka
wyglądała korzystnie zarówno w ciepłych, jak i w chłodnych barwach. Powstawało
wtedy zupełnie naturalne pytanie: co w takim wypadku zrobić?
Spójrz na poniższe zdjęcia celebrytek

REESE WITHERSPOON
aktorka zaliczana jest do typów chłodnych, ale jak się okazuje bardzo
korzystnie wygląda zarówno w klasycznym odcieniu chłodnego różu,
jak i w ciepłym, jasnym piaskowym beżu.

Jak to możliwe?
Reese jest tzw. typem jasnym – to dla niej najważniejszy atrybut
kolorystyczny, który wskazuje, jakich kolorów powinna używać najczęściej. W jej przypadku są to barwy jasne i delikatne. Temperatura koloru ma tutaj drugorzędne znaczenie, aktorka może wybierać
spośród chłodniejszych i cieplejszych tonacji, ważne by dobierała
odcienie subtelne i pastelowe. Bardzo niekorzystnie będzie wyglądała w barwach ciemnych, ciężkich, zabrudzonych, nawet jeśli zostaną
utrzymane w polecanej dla typów letnich chłodnej tonacji.

JULIANNE HOUGH
jest z kolei typem wiosennym, ale na zaprezentowanych obok zdjęciach wyraźnie widać, że tak samo korzystnie prezentuje się w jaskrawym odcieniu pomarańczowym, jak i w ostrym, chłodnym różu.

Jak to możliwe?

W nowej analizie kolorystycznej ta
dziewczyna jest nadal typem jesiennym, lecz kluczową wskazówką w doborze palety jej barw stanowi fakt, iż jest
typem niskochromatycznym. To znaczy, że jej uroda jest stonowana, przygaszona, pozbawiona kontrastu. W jej
gamie kolorystycznej będą przeważały odcienie spokojne i neutralne, tzw.
soft. Zestawienia kolorystyczne w stylizacji ubioru i makijażu muszą opierać
się na łagodnej harmonii, kontrastowe
kompozycje są w tym wypadku zupełnie nieodpowiednie. Należy także
unikać kolorów ostrych, jaskrawych,
nawet jeśli mają ciepłą temperaturę.
Ten typ urody przypomina niskochromatyczne typy letnie, dlatego jego
paletę barw można uzupełnić o niektóre chłodniejsze odcienie należące
do siostrzanego przygaszonego lata.
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Ta dziewczyna jest także typem jesiennym, jednak jej uroda jest zdecydowanie cieplejsza i bardziej intensywna
niż w przypadku Jesieni niskochromatycznej. I tą wskazówką należy się
kierować, tworząc paletę kolorów. Jej
oczy, skóra i włosy mają wyraźnie widoczny ciepły pigment. Kolor włosów
charakteryzuje złocistoruda poświata. Dlatego jej paleta barw powinna
być nasycona, złocisto-ciepła, bez
dodatku chłodnych odcieni. Ten typ
powinien także unikać zbyt ciemnych,
zgaszonych barw, będzie w nich wyglądać smutno i nieciekawie, korzystniej zaprezentuje się w odcieniach
żywszych, nawet tych zapożyczonych
z palety siostrzanej Wiosny. Barwy
warto łączyć w harmonijne zestawy,
gdyż naturalna kolorystyka twarzy jest
pozbawiona widocznych kontrastów.

Według założeń nowoczesnej analizy
kolorystycznej ta dziewczyna również
należy do grupy Jesieni, to co odróżnia
ją od pozostałych typów jesiennych to
naturalna głębia koloru. Odcienie skóry,
oczu i włosów są nasycone oraz zdecydowanie ciemniejsze. Ten typ urody
jest często spotykany wśród Latynosów. W palecie barw mogą się znaleźć
zarówno chłodne, jak i ciepłe tony, najważniejsze, by były nasycone, intensywne i ciemne. Kobieta o takiej urodzie
powinna unikać jasnych, bladych barw,
nawet jeśli będą miały ciepłą tonację.
Neutralne beże, które w klasycznej
analizie należały do podstawowego
zestawu barw jesiennych, również nie
będą w tym wypadku odpowiednie, lepiej zastosować niektóre ciemne, nasycone chłodniejsze odcienie
z palety siostrzanego typu zimowego.

Aktorka ma niezwykle ciekawy typ urody zwany Kontrastową Wiosną. Najważniejszym atrybutem kolorystycznym w jej przypadku
jest wysoka chromatyczność. Naturalne kolory jej twarzy są intensywne i czyste. To właśnie dlatego aktorka może sobie pozwolić
na jaskrawe, wręcz neonowe stylizacje zarówno w ciepłych, jak
i chłodnych tonacjach. Powinna unikać jedynie tonów zgaszonych,
niskochromatycznych.

KIM KARDASHIAN
jest typem chłodnym, do twarzy jej w klasycznej czerni i chłodnym
błękicie, lecz równie pięknie wygląda w złocie i ciepłej czerwieni.

Jak to możliwe?
Kim, mimo iż jest typem zimowym, nie musi nosić wyłącznie chłodnych odcieni, gdyż jej podstawowy atrybutem kolorystycznym jest
deep, czyli głęboki, ciemny. Dlatego w jej przypadku zdają egzamin
wszystkie ciemne, głębokie odcienie zarówno w chłodniejszych, jak
i w cieplejszych tonacjach. Jest to siostrzany typ Jesieni, dlatego,
wygląda zjawiskowo w złocie i ciepłej czerwieni, pod warunkiem że
wybierze głębokie, ciemne odcienie tych barw. Mimo iż jest typem
zimowym, powinna unikać bieli i barw jasnych, pastelowych.

Powyższe przykłady są doskonałym dowodem na to, że narzucony podział na typy chłodne
i ciepłe nie sprawdza się w praktycznym podejściu do analizy kolorystycznej. Warto sprawdzić
także inne czynniki: chromatyczność (kontrastowy/zgaszony) oraz walor (jasny/ciemny), zanim
ocenimy typ urody i znajdziemy odpowiednią paletę barw.
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Jakie typy kolorystyczne wyróżniamy w nowym systemie analizy?

Jakie są różnice pomiędzy starym a nowym systemem analizy?

Wiosna

System 4 pór roku wydawał się bardzo prosty i zrozumiały, jednak wielu kolorystów pracujących według
tego schematu dość szybko przekonało się, że jego ograniczenia (opisane na poprzednich stronach) powodują, iż nie każdą osobę można łatwo zakwalifikować do konkretnego typu. Dlatego uznano, że stara
technika analizy jest niekompletna i wymaga uzupełnienia. Nowoczesny system rozróżniający 12 typów
nie podważa fundamentów klasycznego podziału na 4 pory roku, wprowadza natomiast więcej czynników,
które należy rozważyć przy określaniu typu urody. Bazą teoretyczną dla nowej teorii są znane z malarstwa
trzy podstawowe atrybuty koloru: odcień, walor i chromatyczność. W oparciu o te atrybuty każdej z czterech pór roku przypisano po trzy podtypy:

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

TYPY WIOSENNE
JASNA WIOSNA – jest to najbardziej delikatny typ w grupie
wiosennej. Charakteryzują go: jasna skóra, jasne oczy, jasne
włosy i całkowity brak kontrastu.
Ciepła Wiosna – jej kolory są bardziej nasycone i zawierają wyraźnie widoczny ciepły pigment. Ten typ nie posiada
w swojej naturalnej kolorystyce chłodnych tonów.
Czysta (Kontrastowa) Wiosna – jest najbardziej wyrazistym typem wiosennym, pełnym czystych i pozbawionych
szarości barw. W jej urodzie dominuje kontrast.

ZIMA

jasna

Light Spring

ciepła

Warm Spring

czysta

Clear Spring

Lato
TYPY LETNIE
JASNE LATO – to, podobnie jak Jasna Wiosna, bardzo delikatna pora roku, którą łatwo przyćmić zbyt mocnymi kolorami
i kontrastowymi kompozycjami.
Chłodne Lato – nie toleruje żadnych ciepłych tonów, jest
bardziej wyraziste niż jasne lato, ponieważ jego siostrzanym
typem jest Chłodna Zima.
Zgaszone Lato – to typ o niskochromatycznej kolorystyce, odcienie oczu, włosów i skóry mają domieszkę szarości,
są przygaszone, pozbawione kontrastowości.
Jeśli korzystałaś kiedykolwiek z klasycznego systemu analizy, prawdopodobnie przekonałaś się, że kobiety klasyfikowane jako np. typ letni
niekiedy bardzo się od siebie różnią. Nowoczesna metoda określania typów kolorystycznych jest bardziej elastyczna, uwzględnia wszystkie
pominięte w klasycznej analizie niuanse kolorystyczne i tworzy trzy podtypy w obrębie głównej pory roku, umożliwiając bardziej precyzyjną
identyfikację urody kobiety. Znając typ kolorystyczny, posiadamy istotne wskazówki, by umiejętnie zaplanować paletę barw.

Rozłożenie typów kolorystyczny
na kole kolorów – płynne przejścia
pomiędzy typami
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CIEPŁA JESIEŃ – to siostra Ciepłej Wiosny, typ nietolerujący
chłodnych barw, posiada najbardziej intensywną kolorystykę
nasyconą ciepłym pigmentem.
Zgaszona Jesień – wyróżnia ją niska chromatyczność
barw, jej naturalne kolory pozbawione są głębi i intensywności, niekiedy wydają się nieco poszarzałe.
Głęboka (Ciemna Jesień) – najmocniejszy typ jesienny,
który cechuje głębia kolorów. Oczy, włosy i skóra Deep Autumn mają ciemny, głęboki odcień.

LATA

Typy JASNE

SOFT

Największą zaletą nowego systemu jest ulokowanie wszystkich typów kolorystycznych na
kole, gdzie odcienie skóry, oczu, włosów zmieniają się bardzo płynnie i nie ma między nimi wyraźnych granic (tak jak w klasycznej metodzie).
To podejście dopuszcza przypadki, w których
wybrane podtypy znajdują się na granicy pór
chłodnych i ciepłych, dlatego ich palety barw
zawierają cieplejsze i chłodniejsze odcienie. Na
górze koła umiejscowione są typy jasne, które
zmieniając stopniowo swoje nasycenie płynnie
przechodzą w typy głębokie i ciemniejsze, które
zajmują dolną część koła kolorów. Jest to bardzo
istotne udogodnienie w pracy kolorysty, ponieważ pozwala mu swobodnie tworzyć paletę kolorów dla każdej klientki. Analizując twarz klientki,
można porównać, czy jej uroda odpowiada bardziej typom ulokowanym wyżej, czy niżej na kole
kolorów. System nie narzuca sztywnych gam kolorystycznych dla danego typu, są one tworzone
indywidualnie dla każdej klientki.

WIOSNY

TYPY JESIENNE

TYPY ZIMOWE
CZYSTA ZIMA – wyróżnia ją piękny, mocny kontrast pomiędzy odcieniami włosów, oczu i skóry. Jej barwy są czyste,
jaskrawe, nasycone.
Chłodna Zima – nie zawiera w swojej kolorystyce żadnych
ciepłych odcieni, jest najdelikatniejszym typem zimowym, jej
kolory są harmonijne i wyrafinowane.
Głęboka Zima – najciemniejsza i najbardziej nasycona
uroda ze wszystkim typów umieszczonych na kole, zwykle
należą do tej grupy kobiety z krajów południowych.
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JESIENIE

The 12 Season Color Theory System to pierwsza analiza, która nie narzuca gotowych palet dla klientek, a kładzie nacisk na to aby, podczas szkolenia przeprowadzić jak najwięcej ćwiczeń praktycznych i maksymalnie wyostrzyć percepcję
kolorysty. Wyszkolony specjalista będzie umiał dostrzec każdy niuans i samodzielnie ułożyć paletę zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie.

Jak widać na powyższych zdjęciach nie każda Wiosna to eteryczna blondynka – system
oparty na 12 porach roku odrzucił wszystkie schematyczne rozwiązania, co znacznie ułatwiło pracę stylistów, ale też zmusiło ich do bardziej wnikliwej oceny typu urody klientki.
Możliwość indywidualnego podejścia do każdej twarzy stwarza duże pole do popisu każdej osobie, która chce w sposób kreatywny podejść do wykonywania zawodu kolorysty.
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Jak wykonać się analizę w systemie
typów?

1.

ETAP ANALIZY

Podobnie jak w przypadku Czterech Pór Roku w nowym systemie analizy koloryści wykorzystują do pracy chusty garderobiane. Jednak w technice 12 typów
chusty są przydatne głównie w pierwszym etapie pracy
z klientką, ponieważ pomagają określić tzw. key color
characteristics, czyli podstawowy atrybut kolorystyczny danego typu. Jest to najtrudniejszy etap analizy,
kwalifikujemy w nim klientkę do jednej z głównych
grup kolorystycznych, pomyłka na tym etapie prowadzi do błędnego wyniku. Czasami bardzo trudno zdecydować, która grupa jest właściwa dla danej kobiety,
i w takim wypadku chusty okazują się niezawodnym
narzędziem, by naprowadzić nas na właściwy trop.

Technika pracy z chustami:
Chusty powinny być na tyle duże, aby przykryć korpus
klientki. Nie powinno być widać wystających spod materiału innych tkanin, rąk lub biżuterii. Technika pracy
nie różni się od sposobu, w jaki wykorzystywało się
chusty w klasycznej analizie 4 pór roku. Materiał należy
upinać na ramionach klientki pojedynczymi odcieniami
albo w formie całych zestawów dobranych do konkretnej grupy kolorystycznej. Ocenę zaczyna się od eliminacji barw nieprawidłowych, tzn. odkładamy kolejne
chusty, aż pozostaną tylko te barwy, w których twarz
wygląda najkorzystniej – te odcienie są wskazówką, do
jakiej grupy należy zakwalifikować klientkę.

12
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ETAP ANALIZY

Praca z 12 ramami kolorystycznymi
– jak rozróżnić tzw. siostrzane typy urody
Specjalnie na potrzeby nowoczesnej
techniki analizy opracowano 12 ram
kolorystycznych, które umożliwiają bezproblemowe przeprowadzenie drugiego
etapu analizy, w którym rozróżnia się
siostrzane pory roku i określa precyzyjnie typ kolorystyczny klientki. To nie jest
łatwy etap analizy, ponieważ siostrzane
typy, mimo iż należą do dwóch różnych

Przykładowa para ram kolorystycznych
– zestaw dla typów Light

pór roku, są do siebie bardzo podobne
i niekiedy naprawdę trudno je rozróżnić.
Zastosowanie ram pozwala w szybki
sposób sprawdzić, jak zmienia się twarz
w towarzystwie odmiennych gam kolorystycznych. Po wnikliwej analizie, uda
nam się ustalić, która z ram lepiej koresponduje z urodą klientki.

Technika pracy z ramami:
Ramy należy po kolei przykładać do twarzy, obserwując odbicie klientki w lustrze. Na zasadzie eliminacji niewłaściwej ramy pozostawiamy tę,
w której klientka prezentuje się zdecydowanie najkorzystniej, potwierdzając
w ten sposób jej typ kolorystyczny.

Dwie powyższe ramy pozwalają odróżnić siostrzane typy – Jasną Wiosnę od
Jasnego Lata. Barwy umieszczone na
obu ramach są do siebie bardzo podobne (jasne, pastelowe, rozbielone), ale
w przypadku pory letniej rama zawiera
więcej tonów chłodnych, natomiast
zestaw wiosenny jest nieco cieplejszy.

PRZYKŁAD:
Ciemna Jesień (Deep Autumn)

Ciemna Zima (Deep Winter)

Kolor nieodpowiedni będzie
Odpowiedni kolor będzie
•
•
•
•

•

rozjaśniał cienie pod oczami
podkreślał kolor ust
niwelował zmarszczki
ożywiał karnację

•
•

podkreślał zmarszczki
i cienie pod oczami
karnacja przybierze
odcień szarawy lub zaczerwieniony
czerwień wargowa i policzki zbledną

Chusty wykorzystywane do analizy w systemie 12 typów można podzielić na sześć grup kolorystycznych, co ułatwia początkującemu koloryście precyzyjne przeprowadzenie pierwszego etapu
analizy. Takie ułatwienia nie są potrzebne bardziej doświadczonym stylistom, którzy posiadają już
dużą praktykę i bez żadnego problemu wyłapują różnice między odcieniami.

Grupa chust
w kolorach jasnych
zawiera wyłącznie delikatne,
pastelowe, rozbielone kolory,
umożliwia zidentyfikowanie osób
należących do grupy Light.

Grupa chust
w kolorach ciemnych
zawiera ciemniejsze odcienie,
które mają charakterystyczną głębie i są mocno nasycone, pomogą ci określić typ
urody Deep.

Grupa chust
w kolorach ciepłych
składa się wyłącznie z nasyconych, miękkich odcieni
o wyraźnie ciepłym pigmencie,
pomaga w rozpoznaniu osób
należących do grupy Warm.
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Grupa chust
w kolorach chłodnych
to pięknie zharmonizowana gama składająca się
wyłącznie z chłodnych
odcieni, nie uwzględnia tonów ciepłych. Identyfikuje
osoby typu Cool.

Grupa chust
w kolorach zgaszonych
jest zdominowana przez
neutralne kolory i odcienie
przygaszone, najkorzystniej
wyglądają w niej osoby o typie urody Soft.

Grupa chust w kolorach
czystych (kontrastowych)
wyróżniają ją jaskrawe, intensywne kolory, obowiązkowo
czyste i silnie skontrastowane.
Rozpoznasz dzięki niej osoby
należące do grupy Clear.

Obie zaprezentowane powyżej modelki należą do grupy deep,
przez co dość dobrze wyglądają w czerni, a wyjątkowo niekorzystnie w bieli. Poleca się im również złoto, choć w przypadku zimy
powinno być ono jaśniejsze i zastosowane w ograniczonym zakresie. Generalnie paleta kolorów ciemnych i głębokich jest odpowiednia dla obu tych pór roku. Paleta Głębokiej Zimy jest jednak nieco
chłodniejsza, gama Głębokiej Jesieni zawiera więcej ciepłych odcieni. Różnice te zostały odzwierciedlone na ramach kolorystycznych, dzięki którym można skutecznie przeprowadzić ostateczny
test i prawidłowo rozróżnić oba typy. Wykonując test z ramami, należy zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się twarz pod wpływem
dwóch różnych gam kolorystycznych i wybrać tę ramę, która lepiej
harmonizuje z karnacją, kolorem oczu, odcieniem włosów.

Uwaga! Do każdego z 12 typów został opracowany profesjonalny Lookbook, który zawiera szczegółową charakterystykę każdej pory roku wraz
z opisem palety barw oraz wskazówkami dotyczącymi kompleksowej stylizacji wizerunku. Każdy
Lookbook jest bogato ilustrowany zdjęciami gotowych zestawów ubrań stworzonych w oparciu
o właściwą kolorystykę, poradami odnośnie do
wyboru kosmetyków do makijażu, propozycjami
makijaży etc. Jest to pierwsze na polskim rynku
tak profesjonalnie przygotowane opracowanie
dotyczące analizy kolorystycznej. Przykładowy
Lookbook, dla typu Light Spring, został dołączony bezpłatnie do tego numeru!

Jeśli zaintrygowały cię tajniki nowoczesnej analizy kolorystycznej, wykorzystaj darmowy bon dołączony do tego magazynu (bon jest zamieszczony na wewnętrznej okładce Lookbooka) i weź udział
w jednej wirtualnej lekcji z zakresu nowoczesnej analizy kolorystycznej.
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