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profesjonalne Opracowanie dla wizażystów!

Kochani,
Jest kilka metod przeprowadzania analizy kolorystycznej i każda kolorystka z czasem, gdy zdobędzie więcej praktyki w tej dziedzinie, na pewno wybierze sobie metodę, która jej najbardziej odpowiada. Niezmiernie ważne i
uniwersalne dla każdej techniki analizy jest przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki. Kluczową
rolę odgrywa oświetlenie,
ponieważ ma ono kolosalny
wpływ na odbiór kolorów.
Źle dobrane lampy mogą
wręcz sfałszować wyniki
analizy i wprowadzić nas
w błąd. Ważne też jest pouczenie klientki, jak powinna przygotować się do
analizy, pamiętajmy, że zależy nam na tym, by ocenić
jej naturalną kolorystykę.
Wszystkiego o oświetleniu
naszego stanowiska pracy
oraz odpowiedniej współpracy z klientką dowiecie się z niniejszej publikacji. Z pewnością wskazówki i porady zawarte na kolejnych stronach rozwieją wiele Waszych wątpliwości i pomogą odpowiednio przygotować się do
świadczenia nowej usługi!
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oświetlenie

stanowiska pracy

Prawidłowe oświetlenie
stanowiska kolorystycznego

“Rozmieszczenie światła
przy stanowiskach”

Jakie światło zastosować podczas analizy? To pytanie najbardziej nurtuje
początkujące kolorystki. Krąży wiele mitów na ten temat. Każda osoba
rozpoczynająca pracę w zawodzie kolorysty słyszała wyrywkowe informacje, np. że lampa powinna mieć temperaturę barwową 5500 kelwinów.
Rzetelnych i kompletnych porad jaki sprzęt kupić oraz jak go zamontować wciąż brakuje. Przygotowując oświetlenie pracowni, należy wziąć
pod uwagę wiele czynników, takich jak temperatura światła, współczynnik oddawania kolorów, natężenie światła, jego rozmieszczenie etc.
Wysokiej jakości świetlenie to niezbędny warunek, aby prawidłowo
wykonać analizę kolorystyczną, ponieważ to właśnie profesjonalnie zaaranżowane światło umożliwi nam jak
najbardziej obiektywne postrzeganie
barw, bez przekłamań. W zależności
od barwy oraz natężenia światła, kolory przykładanych podczas analizy
chust mogą się wydawać bardziej
nasycone, lub poszarzałe. Na kolejnych stronach chcemy wyjaśnić Wam
wszystkie najważniejsze aspekty
związane z doborem światła, abyście
zamiast polegać na przypadkowych i
niesprawdzonych poradach, potrafiły
samodzielnie dobrać właściwe parametry. Nasze wskazówki pomogą
Wam świadomie kreować oświetlenie w Waszym salonie.
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Na jakość oświetlenia przy naszym stanowisku
pracy wpływają 3 czynniki, które muszą być zachowane równocześnie. Będziemy je szczegółowo opisywać w dalszej części poradnika:
1. Odpowiednie rozmieszczenie i rodzaj zastosowanego światła.
2. Ra - współczynnik oddawania barw.
3. TC temperatura barwowa światła.

Analiza kolorystyczna e-poradnik

W naszym poradniku nie będziemy jedynie zamieszczać informacji na temat natężenia światła, ponieważ uważamy, że ten parametr każda
kolorystka powinna sobie wybrać samodzielnie, kierując się własnymi preferencjami. Oko
każdego człowieka ma nieco inne potrzeby,
zależne od wielu czynników (np. od wieku).
Warto jedynie pamiętać o tym, że przy takiej
pracy jak nasza natężenie światła powinno być
nie mniejsze niż 500 luksów.

W przypadku analizy bardzo istotne jest odpowiednie rozmieszczenie światła wokół stanowiska pracy.
Ogromnym błędem jest umieszczanie oświetlenia tylko na górze ponad
lustrem lub korzystanie z oświetlenia
sufitowego. Światło padające wyłącznie z góry bardzo niekorzystnie
wpływa na wygląd twarzy, powoduje powstawanie głębokich cieni pod
nosem, brodą i w oczodołach. Niekiedy nadmiernie podkreśla fakturę
skóry przez co analizowane przez nas
osoby mogą się wydawać się dużo
starsze niż są w rzeczywistości.

Prawidłowe oświetlenie powinno dawać
możliwie bezcieniowy efekt, więc należy je
usytuować na wysokościach ergonomicznych tzn. od 125cm do 175cm ponad podłogą. Należy je montować w sposób symetryczny to znaczy co najmniej po dwóch bocznych
stronach lustra. To jest absolutne minimum
dla komfortowej, profesjonalnej pracy, ewentualnie można jeszcze umieścić dodatkowy
panel świetlny wzdłuż górnej krawędzi lustra.
Dzięki takiemu rozmieszczeniu światła, które otacza lustro z trzech stron, dochodzące
ze wszystkich kierunków promienie świetlne uniemożliwiają powstawanie jakiegokolwiek cienia i bardzo równomiernie oświetlają
wszystkie partie twarzy klientki.

© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved

Analiza kolorystyczna e-poradnik

3

5

Światło ostre

rodzaj światła

- nieprawidłowe

i jego natężenie

Światło miękkie
- prawidłowe

Jaki rodzaj światła wybrać?
Światło miękkie czy kierunkowe ostre? Musimy uważać, aby nie zniekształcić rysów twarzy za sprawą głębokich cieni, które tworzą się pod
wpływem zbyt ostrego światła. Więc lepszy jest miękki, łagodny strumień światła niż ostre, punktowe oświetlenie.
Oświetlenie wykorzystywane do analizy powinno być równomierne i wystarczająco silne, by zapewnić nam
właściwe postrzeganie barw, ale jednocześnie nie może oślepiać. Właśnie
dlatego do oświetlenia naszego stanowiska pracy należy wykorzystywać wyłącznie światło miękkie.

Miękkie światło jest również bardzo często używane do fotografii portretowej
- mocne reflektory zasłania się różnego
rodzaju modyfikatorami, które zmiękczają światło, np. parasol albo softbox.
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W klasycznych żarówkach lub halogenach bezpośrednie źródło światła jest
osłonięte tylko przezroczystą, szklaną
szybką, przez co wytwarzane światło jest ostre, skupione i prowadzi do
powstania niepożądanych efektów
na twarzy. Aby uzyskać miękki efekt
światła, żarnik nie może być widoczny, należy używać żarówek matowych
(lub osłoniętych matowym kloszem),
odpowiednie będą również świetlówki, które posiadają mleczne oprawy.
Dzięki temu unikniemy ostrych cieni
na twarzy, bo wytwarzane światło będzie miękkie i przyjemne.

Światło ostre, nierozproszone, jest
zbyt twarde i powoduje powstanie
nienaturalnych, głębokich cieni, które
zniekształcają wygląd klientki oraz wyolbrzymiają nawet najdrobniejsze defekty cery. Taki rodzaj światła wyraźnie
intensyfikuje kontrasty kolorystyczne, a
jednocześnie może nieco „wypalać” lub
przyciemniać niektóre kolory, utrudniając ich właściwe postrzeganie. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że światło
ostre bardzo męczy oczy.
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Światło miękkie to takie, które nie pada bezpośrednio na twarz, lecz zostało maksymalnie
rozproszone (za pomocą na przykład matowej
szybki lub mlecznej oprawy, za którą znajduje się źródło światła). Taki rodzaj światła jest
bardzo przyjemny dla oczu, oświetla twarz
równomiernie i wydobywa każdy jej najdrobniejszy detal. Światło miękkie dość wiernie oddaje również kolorystykę stosowanych podczas analizy chust, a także wzajemne relacje
pomiędzy odcieniami - na przykład nie powoduje zwiększenia kontrastów kolorystycznych.
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Wspóczynnik

oddawania barw

CRI - Color Rendering Index (pol.Ra)
współczynnik oddawania barw
Bardzo istotnym parametrem, który należy obowiązkowo wziąć pod uwagę,
kupując oświetlenie do stanowiska, przy którym wykonywana będzie analiza
jest wysokość CRI (Color Rendering Index) czyli tzw. współczynnika RA.
Właśnie ten wskaźnik określa, jak wiernie dane źródło światła oddaje barwy
przedmiotów. Im wyższy współczynnik, tym wierniej oddawane są barwy, a
oświetlane przedmioty wyglądają bardziej naturalnie. Wysokość tego współczynnika można sprawdzić na opakowaniu sprzętu oświetleniowego.

Współczynnik oddawania barw
(Color Rendering Index, CRI
- w Polsce Ra)

Wskaźnik oddawania barw określany w Polsce
jako Ra posiada maksymalną wartość 100. Najwyższy współczynnik oddawania barw (Ra=100)
ma oczywiście słońce. Wszystkie sztuczne źródła
światła są określane w odniesieniu do słońca i dlatego ich współczynnik zawiera się w przedziale
od Ra=(0-100). Im wyższa wartość współczynnika Ra tym dane źródło światła charakteryzuje
się lepszymi właściwościami oddawania barw.
W zależności od funkcji wnętrza stosuje się
lampy o różnych współczynnikach Ra, na
przykład: w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy można zastosować światło o
współczynniku Ra>80.
Jednak na stanowisku kolorysty, gdzie rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie należy stosować profesjonalne lampy o współczynniku Ra>90.
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Aby zapewnić dobre odwzorowanie kolorów i właściwy
kontrast barwy, należy stosować źródła światła o wysokim
wskaźniku oddawania barw
(Ra 90). Wówczas przedmioty,
które obserwujemy prezentują się w swoich naturalnych,
niezafałszowanych kolorach.

uwaga!
Większość modeli powszechnie
dostępnych na rynku świetlówek,
nie stanowi odpowiedniego źródła światła dla potrzeb analizy kolorystycznej. Wynika to z faktu, iż
cechuje je niski współczynnik oddawania barw tzn. Ra z zakresu
40-50. Często w takich wypadkach
producenci nie podają wysokości
Ra na opakowaniu. Aby zapewnić
jak najbardziej prawidłowe odwzorowanie kolorów podczas analizy,
należy stosować źródła światła o
wysokim wskaźniku odwzorowywania barw: Ra=90, dzięki czemu
wszystkie prezentowane odcienie
będą wyglądały naturalnie. Warto jednak pamiętać, że tego typu
oświetlenie jest znacznie droższe.

Współczynnik oddawania barw (Color Rendering Index, CRI - w Polsce Ra)
został opracowany czterdzieści lat temu, jednak stosunkowo niedawno amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) opracował nową
skalę jakości kolorów (Color Quality Scale, CQS), która jest dokładniejszą miarą jakości światła niż Ra. CQS ocenia, jak w białym świetle wygląda 15 standardowych kolorów pastelowych, zamiast 8 barw definiujących Ra. Użycie
skali CQS ma eliminować niedokładności systemu Ra, który szczególnie słabo
przewiduje, jak będą wyglądać barwy nasycone, na które ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe. Jednakże współczynnik Ra wciąż pozostaje zdecydowanie
najczęściej używaną miarą jakości światła.
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Skala Kelvina

Temperatura światła w kelwinach:

temperatura światła

Temperatura barwowa światła (TC)
Kolorystki czasami nie zdają sobie sprawy jak bardzo odbiór otaczających kolorów, czyli również to w jaki sposób postrzegamy odcienie skóry, oczu i włosów klientki, jest uzależniony od barwy światła, które zastosowane zostało przy stanowisku pracy. Do określania barwy światła
służy temperatura barwowa (TC) podawana w kelwinach.
Warto pamietać o tym, że wbrew obiegowej
opinii światło naturalne wcale nie jest idealne do przeprowadzenia analizy, ponieważ w
zależności od pory dnia, pory roku, położenia
słońca oraz stopnia zachmurzenia posiada
inną barwę. Gama odcieni światła słonecznego jest bardzo szeroka: począwszy od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu,
do prawie pomarańczowego, przy zachodzie
słońca. W zasadzie z godziny na godzinę barwa światła nieustannie się zmienia - często
jest to proces na tyle płynny, że nie zwracamy na niego uwagi, jednak ma duży wpływ
na wynik analizy kolorystycznej.
Uwaga! Światło dzienne wcale nie jest
światłem neutralnym! Zawsze ma cieplejszą lub chłodniejszą dominantę.
Jeśli więc planujesz w sposób profesjonalny
zająć się świadczeniem usługi analizy kolorystycznej, nie powinnaś polegać na świetle
dziennym. Między innymi dlatego, że jest
ono niestałe i nierówne (dotyczy to nie tylko
barwy światła ale też jego natężenia).
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Aby umożliwić klientce postrzeganie kolorów w sposób jak najmniej
zniekształcony, warto zapewnić w
trakcie wykonywania analizy stałe (niezmienne) warunki oświetleniowe o jak najbardziej neutralnej
(białej) dominancie kolorystycznej.
Dzięki temu kolorystka również
będzie mogła bardziej swobodnie
operować kolorami.
Warto więc korzystać podczas analizy ze sztucznych źródeł światła, choć
zawsze należy pamiętać, że one również mają różną temperaturę barwową (od bardzo chłodnej do wyraźnie
ciepłej, żółtawej). Należy zatem bardzo
świadomie dobierać kolor światła, do
swojego stanowiska kolorystycznego
pamiętając o tym, że renomowani producenci systemów oświetleniowych
podają na opakowaniach temperaturę
danego źródła wyrażoną w kelwinach.

powyżej 5500K
światło chłodne

Temperatura każdego źródła światła jest mierzona w kelwinach (K),
np. bardzo ciepłe światło świecy ma
niską temperaturę barwową w okolicy 1800 - 2000(K). Generalnie można
zauważyć, że rodzaje światła stosowanego dla celów oświetleniowych
zostały podzielone na kilka obszarów.

• poniżej 3000K - to światło o wy-

raźnie ciepłej, pomarańczowo-żółtawej dominancie (świeca, żarówka ale
także wschód i zachód Słońca)
3000K - 3800K - światło białe (już
zaliczane do neutralnego) ale jeszcze
5000K-5500K
o delikatnie ciepłym zabarwieniu
światło białe chłodne
ok. 4000K - to najbardziej neutral4000K
na, zbliżona do bieli wartość światła
światło białe
neutralne
5000K - 5500K - to tzw. lekko
chłodna biel „dzienna”, również zali3000K-3800K
światło białe ciepłe czana do światła neutralnego ale o
delikatnie chłodnym zabarwieniu
powyżej 5500 K - w tym przeponiżej 3000K
światło ciepłe
dziale znajdują się już wyraźnie
chłodne barwy światła, w tym wiele
barw tzw. dziennych (6500K)

•

•
•
•

Uwaga!!! Światło dzienne, w zależności od pory dnia i pogody mieści się w
przedziale pomiędzy 5000K–6500 K (najczęściej jest to 5500K), w przypadku
wschodów i zachodów słońca wartości te schodzą poniżej 3000K, przemieszczając się w stronę żółto-pomarańczowej części widma, w zwiazku z tym należy
zawsze pamietać o tym, że naturalne światło słoneczne nie jest neutralne.
Właśnie dlatego najbardziej komfortowe warunki do przeprowadzania analizy
kolorystycznej stwarza światło sztuczne o barwie zbliżonej do neutralnej bieli.
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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Do niedawna panował dość prosty,
schematyczny podział:
- światło ciepłe dawała zwykła żarówka
- światło zimne można było uzyskać za pomocą świetlówek
- światło najbardziej neutralne dawały lampy halogenowe
Wybierając światło, kolorystka powinna pamiętać o tym, że:
- światło z dominantą ciepłą sprawia,
że ciepłe barwy stają się bardziej rozświetlone, natomiast zimne - przytłumione.
- światło z dominantą chłodną sprawia,
że kolory ciepłe słabną, natomiast zimne
się wyraźnie wzmacniają.

Należy poruszać się w obszarach bieli, która znajduje się w przedziale
pomiędzy: 3800K - 5500K

Wartości znajdujące się poza tymi widełkami będą już w sposób wyraźny przekłamywały
wynik analizy. Szczególnie niekorzystnie zagrają wszelkie chłodne barwy światła (powyżej
6500K), przy takich lampach cera karnacji ciepłych, oliwkowy stanie się wyraźnie szarawa.
Poza tym światło z niebieską dominantą nienaturalnie wzmacnia sińce i wszelkie zaczerwienienia, żyłki pod skórą itp. (podbija fiolety, gasząc naturalne, żółtawe zabarwienie skóry).
Analiza kolorystyczna e-poradnik

Widełki pomiędzy 3800K - 5500K dają
nam pewne pole manewru. Możemy m.in:
dostosować światło do klimatu jaki panuje
w salonie. Jak wiemy z poprzedniej strony:

• Wartości niższe z tego przedziału (3800K-4200K) oznaczają białą barwę światła, ale
bardzo delikatnie ocieploną, takie oświetlenie będzie wywoływało wrażenie przyjazne, optymistyczne, nienachalne, jest to
przyjemnie miękkie światło, które świetnie się sprawdza podczas analizy również
dlatego, że nieco cieplejsze barwy światła
lepiej oddają kolor noszonych ubrań i wygląd skóry człowieka.

Obecnie producenci oświetlenia oferują
szerszy wachlarz temperatury barwowej
szczególnie w przypadku świetlówek i żarówek LED, możemy więc bardzo precyzyjnie dobrać sobie temperaturę światła, aby
stworzyć w salonie najbardziej optymalne
i komfortowe warunki oświetleniowe do
profesjonalnej pracy z kolorami.

Oświetlenie o jakiej temperaturze barwowej (TC podana w kelwinach)
najlepiej zastosować przy stanowisku kolorysty?
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LEDY o różnej temperaturze
światła podanej w kelwinach

• Światło o wartościach pomiędzy 4200KWyposażając stanowisko kolorysty, można wykorzystać zarówno wysokiej jakości
żarówki LED jak i energooszczędne żarówki świetlówkowe. W przypadku tych drugich należy jednak wybrać droższą opcję,
która świeci światłem ciągłym (zwykle
świetlówki migają - dając niezauważalny
gołym okiem, ale bardzo męczący efekt
stroboskopowy). Świetlówki ze światłem
ciągłym są obecnie bardzo często wykorzystywane również w fotografii i filmowaniu. Na rynku są dostępne zarówno
żarówki LEDowe jak i świetlówkowe o odpowiedniej barwie światła i wysokim Ra
(współczynniku odwzorowania barw).
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-5000K jest światłem białym czystym, wywołującym w oku ludzkim wrażenie nieskazitelnej czystości, schludności, świetnie
sprawdza się w nowoczesnych, nieco surowych wnętrzach salonu, ale uwaga! Uwypukla kontrasty kolorystyczne.

• Światło o wartości 5000 - 5500K nadal
jest uważane za neutralne, ale już ma delikatnie chłodniejsze zabarwienie, przez co
działa pobudzająco, orzeźwiająco i pasuje
do bardziej dynamicznych wnętrz. Nieco
wyostrza widzenie kolorów, wydobywa
szczególnie chłodne odcienie. Jest to jednak bardzo delikatny efekt, nie zakłócający
w sposób znaczący przebiegu analizy.

Analiza kolorystyczna e-poradnik
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Barwa ścian

w salonie kolorystki

Dobór kolorystyki pomieszczenia
Prawidłowy dobór kolorystyki pomieszczenia, w którym wykonywana
jest analiza, również ma ogromne znaczenie dla zapewnienia poprawności wykonanej usługi. Jeśli ściany będą miały nieodpowiedni odcień,
wówczas kolor cery twojej klientki będzie sprawiał wrażenie szarego,
ziemistego. Podkreślone zostaną defekty twarzy takie jak: cienie pod
oczami, zmarszczki, bruzdy.
Podobnie jak w przypadku światła również kolorystyka ścian powinna być utrzymana w odcieniu neutralnym, najlepiej jasnym i miękkim.
Należy unikać malowania ścian na kolory intensywne, w rażąco czystych odcieniach.

Korzystnie zadziałają wszelkie jasne barwy, które będą miały delikatnie cieplejszy odcień (piaskowy, kremowo-biały, waniliowy, budyniowy
etc.), dzięki temu skóra naszej klientki będzie
sprawiała wrażenie bardziej witalnej. Szczególnie harmonijnie ciepłe odcienie ścian będą
współgrały ze światłem o barwie cieplejszej
bieli (3800K-4200K)

14
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Dobierając kolor ścian w salonie, należy pamiętać że:
• twarz będzie prezentowała się
niekorzystnie we wnętrzach, których kolorystyka utrzymana jest
w tonacji chłodnej (błękity, zielenie). Nawet pastelowe wersje
tych kolorów są nieodpowiednie,
ponieważ twarz zamiast odbijać,
pochłania światło i wyraźnie szarzeje. Ponadto błękit nienaturalnie podkreśla wszelkie zasinienia
i zaczerwienienia.
• wnętrza utrzymane w kolorach ciepłych, szczególnie w
bardzo rozbielonych, pastelowych odcieniach żółci, sprawiają, że cera staje się świetlista,
ponieważ odbija światło, zredukowane zostają również zaczerwienienia i zasinienia.

Odpowiednia barwa
ścian w salonie kolorystki:
Ciepłe, żółtawe odcienie ścian powodują, że
światło w salonie nabiera cieplejszego odcienia. Cieplejsze, lekko żółtawe fale światła
zostają odbite od twarzy (każda cera zawiera w sobie mniejszą
lub większą domieszkę żółtego pigmentu),
dzięki czemu skóra staje się świetlista, zmarszczki i
bruzdy zostają rozjaśnione, znikają również zasinienia i zaczerwienienia.

Nieodpowiednia barwa ścian w salonie kolorystki:
Błękitne ściany lub oświetlenie w salonie powodują, że światło jest pochłaniane przez skórę
(w skórze nie ma błękitnego koloru) i w związku z tym twarz sprawia wrażenie zszarzałej
i ziemistej, zgaszonej.
Wszelkie zasinienia (cienie
pod oczami) odbijają błękitny kolor, przez co stają
się bardziej widoczne i nienaturalnie podkreślone.

© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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Przygotowanie
klientki do analizy

Przygotowanie do usługi analizy
Są różne systemy analizy na świecie, każdy specjalista korzysta z nieco innych technik. Niezależnie od stosowanych metod przygotowanie
klientki zawsze będzie wyglądało podobnie. Jest kilka rzeczy o których
każdy kolorysta musi pamiętać, zanim przystąpi do pracy.
Zanim klientka pojawi się w naszym salonie, należy ją odpowiednio przygotować do
analizy. Umawiając się na spotkanie, warto
udzielić jej kilku ważnych wskazówek.

• Twarz kobiety musi być wypoczęta, zrelak-

sowana, nie robimy analizy, jeśli klientka ma za
sobą ciężki tydzień, podczas którego spała po
4 godziny. Na jej twarzy nie powinno być widać oznak zmęczenia.
Należy uczulić klientkę, by poprzedniego
wieczoru nie używała silnie działających kosmetyków, gdyż w dniu analizy mogą pojawić
się alergie lub podrażnienia na skórze.
Najlepiej jeśli klientka w dniu analizy zrezygnuje z makijażu, dzięki czemu nie będzie potrzeby wykonywania intensywnego demakijażu w salonie.
W przypadku choroby klientki (nawet jeśli będzie to lekkie zakatarzenie) nie wykonujemy
analizy, bo wtedy zmienia się wygląd skóry, w tym jej odcień.
Skóra nie powinna być świeżo opalona, szczególnie należy unikać solarium, które powoduje nienaturalne zaczerwienienie skóry. Poza tym po solarium skóra musi dłużej odpocząć
niż po naturalnym opalaniu.
Należy zrezygnować ze stosowania samoopalacza tydzień przed analizą.
Farbowanie włosów również może utrudnić analizę, ale nie każdą klientkę da się namówić
na przyjście z odrostami. Jeśli klientka farbuje włosy, poprośmy ją o przyniesienie zdjęć z
dzieciństwa, dzięki temu dowiemy, jakie kiedyś miała włosy.

•
•
•

•

•
•
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Przygotowanie bezpośrednio przed analizą
Gdy klientka pojawi się w naszym salonie, przed przystąpieniem
do analizy, należy odpowiednie przygotować twarz klientki:
1. Na początku należy wykonać bardzo delikatny demakijaż płynem
micelarnym, uważając, by nie podrażnić skóry. Aby zapewnić klientce
więcej komfortu, można nałożyć delikatny nawilżający krem, a następnie odcisnąć jego nadmiar chusteczką.
2. Jeśli klientka ma problemy z naczynkami i skóra jest z tego powodu wyraźnie zaróżowiona, można nałożyć na te partie odrobinę zielonego korektora, aby zaczerwienienie nie zafałszowało wyniku analizy.
Widoczne wypryski również należy pokryć korektorem w odcieniu
cielistym, bo klientka patrząc w lustro, może się czuć niekomfortowo,
niezależnie od koloru jaki przyłożysz do jej twarzy.
3. Następnie należy delikatnie zmatowić twarz za pomocą bibułek matujących. Można również bardzo delikatnie przyprószyć cerę
pudrem przezroczystym, niezawierającym kolorowych pigmentów.
Nakładaj cienką warstwę kosmetyku wyłącznie na błyszczące partie
twarzy, które utrudniają precyzyjne określenie kolorytu cery.
4. Nie zapomnij usunąć z włosów wszelkich kolorowych dodatków:
spinek, opasek. Najlepiej upnij włosy gładko z tyłu, możesz także je
przytrzymać beżową opaską, ale nie jest to koniecznie. Nie stosuj białych chust czy czepków, wiele typów kolorystycznych nie wygląda w
bieli dobrze. W białym czepku klientka może czuć się nieatrakcyjnie,
jeszcze zanim zaczniesz przykładać kolory do jej twarzy.
5. Również nie nakładaj żadnych białych peleryn na klientkę, by zakryć jej ubranie. Poproś ją, by przyszła na spotkanie w koszulce w
najbardziej neutralnym kolorze, głęboki dekolt, który odsłoni jak najwięcej naturalnego odcienia skóry też może pomóc w analizie.
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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profesjonalna

ocena koloru cery

Ocena kolorytu skóry

Oryginalny projekt brazylijskiej fotografki Angeliki Dass Humanae
- artystyczny katalog odcieni skóry według standardów Pantona.

Ocena kolorytu skóry to jeden z najważniejszych etapów analizy, ponieważ w skórze znajduje się procentowo największa ilość barwnika, który w sposób zasadniczy decyduje o zakwalifikowaniu danej osoby do
konkretnego typu kolorystycznego. Poza tym choć subtelny beżowy
odcień cery jest prawie zawsze mniej intensywny niż kolor włosów czy
barwa tęczówki, to jednak procentowo zajmuje największą powierzchnię i dlatego jest uznawany za podstawową wartość pigmentacyjną.
Kolorystyka cery każdej osoby zależy
przede wszystkim od rodzaju pigmentu
(melaniny), który znajduje się w skórze.
Wyróżnia się trzy rodzaje melaniny: eumelaninę czarną, eumelaninę brązową
i feomelaninę, czyli ciepły pigment o
barwie żółtoczerwonej odpowiedzialny
za wszelkie odcienie czerwonobrązowe i rude. W skórze każdego człowieka
zwykle znajdują się te trzy wymienione
powyżej rodzaje melaniny, ale w zależności od tego, który z nich przeważa, cera
może przybierać chłodniejszy lub cieplejszy odcień.
Analiza odcienia skóry zawsze stanowi
ogromne wyzwanie dla kolorysty, niektóre osoby są ewidentnie „ciepłe” lub
„chłodne”, ale wiele kobiet należy do tzw.
grupy soft, charakteryzującej się bardzo
neutralnym odcieniem skóry i włosów.
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Brazylijska artystka w ramach swojego projektu wykonała portrety osób w różnym wieku i
o różnej narodowości. Zdjęcia robiła zawsze przy identycznym ustawieniu światła, aby lepiej
uchwycić różnorodność odcieni skóry. Następnie ze zdjęcia twarzy każdej osoby pobrała
próbkę koloru o wymiarach 11 na 11 pikseli, po czym znalazła odpowiednik uzyskanego
odcienia w palecie kolorów Pantone i zastosowała jako tło zdjęcia. Do dnia dzisiejszego
wykonała około 150 portretów, w ten sposób powstała niesamowita kolekcja pokazująca,
jak ogromna jest różnorodność odcieni skóry osób różnych narodowości. Projekt jest nadal
otwarty, autorka chce go uzupełnić o zdjęcia Chińczyków, Japończyków, Szwedów, Kolumbijczyków, Hindusów, Rosjan, Afroamerykanów, mieszkańców Afryki i Brazylijczyków. Z całą
pewnością będzie to największa kolekcja poświęcona różnym odcieniom skóry.
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Aby uniknąć błędnego sklasyfikowania odcienia skóry klientki, podczas
analizy koloryści korzystają z profesjonalnych narzędzi. Są to ramy z ciepłymi i chłodnymi odcieniami skóry. Na każdej z ram znajduje się po kilkanaście wzorników w ciepłej lub chłodnej gamie, dzięki czemu poprawne określenie odcienia skóry jest o wiele łatwiejsze.

Projekt Humanae poza wartością artystyczną ma również
bardzo praktyczne zastosowanie. Pokazuje, że barwa skóry
jest często bardzo złożona,
nie zawsze można ją postrzegać jako wyraźnie chłodną
lub wyraźnie ciepłą, ponieważ
jest mieszanką wielu odcieni.
Często kolor skóry na twarzy i
na ciele bardzo się różni. Nawet w obrębie twarzy skóra
potrafi mieć bardzo różne tonacje. Dlatego w niektórych
przypadkach tego projektu
kolory tła nie odzwierciedlały
wiernie kolorystyki skóry.

20

Dzieje się tak dlatego, że kolor skóry stanowi mieszankę
różnych rodzajów melaniny:
- eumelaniny brązowej - która w małej ilości nadaje
skórze odcień żółtawy, a jeśli w skórze znajduje się
więcej tego pigmentu wówczas przybiera ona odcień
ciepłego brązu
- eumelaniny czarnej, która w małej ilości nadaje skórze szarawe podbicie, a w większej ilości wprowadza
duże pokłady czerni
- feomelaniny, która jest barwnikiem czerwonym w
małej ilości powoduje, że skóra jest zaróżowiona, w
dużej daje mocniejsze odcienie pomarańczu i miedzi (feomelanina występuje w dużej ilości w rudych włosach, na
skórze często objawia się w postaci piegów)
W skórze nigdy nie znajduje się jeden rodzaj pigmentu,
zwykle jest to mieszanka wszystkich trzech w różnych
proporcjach. Dlatego skóra ludzka ma tak wiele odcieni.

Analiza kolorystyczna e-poradnik

Rama nr 1 obejmująca chłodne odcienie
skóry, zawiera zarówno szarawe, jak i wyraźnie różowe tonacje skóry.

Rama nr 2 obejmująca ciepłe odcienie
cery, zawiera zarówno tonacje żółtawe, jak
i te łososiowe i wpadające w pomarańcz.

Jak korzystać z ram do analizowania odcienia karnacji?
Ramy należy po kolei przykładać do twarzy, uważnie obserwując odbicie w lustrze i starając
się określić, która z nich jest kolorystycznie bardziej zgodna z naturalnym odcieniem skóry osoby analizowanej. Czasami jednoznaczne wskazanie odcienia karnacji nastręcza wiele
trudności, ponieważ można spotkać osoby, których skóra zwierają zarówno cieplejsze, jak i
chłodniejsze tony. Niektóre systemy do analizy kolorystycznej przewidują takie przypadki i
klasyfikują takie osoby do odrębnych grup na przykład - soft lub deep.
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Ciepłe odcienie skóry
Do grupy ciepłych odcieni zaliczamy zarówno jasne jak i ciemniejsze karnacje z wyraźnie
żółtawą lub wpadającą w tonacje miedziano-pomarańczowe kolorystyką skóry:
Cera ciepła w odcieniu żółtym (kremowym), charakterystyczna dla typów wiosennych
– występuje u osób, u których
przeważa eumelanina brązowa, niekiedy
przez warstwy przezroczystego naskórka
prześwieca żółty kolor włókien kolagenowych nadający cerze cieplejszą barwę.
Cera ciepła w odcieniu łososiowego różu lub pomarańczu, charakterystyczna dla
typów jesiennych – spotykana
jest u osób, u których występuje duża ilość
czerwono-żółtego pigmentu (feomelaniny), w
takich wypadkach włosy również mają odcień
wyraźnie rudy lub kasztanowy. Pomarańczowa tonacja skóry może być niekiedy wynikiem
dużej zawartości karotenu w naskórku.
Żółty pigment skutecznie tuszuje
wszelkie zaczerwienienia i niedoskonałości skóry, więc koloryt karnacji
o ciepłym odcieniu będzie wydawał
się również bardziej jednolity niż w
przypadku typów zimnych.
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Oceniając koloryt karnacji, warto przyjrzeć się uważniej poniższym cechom:
Kolor rumieńców
Obserwacja odcienia pojawiającego się na policzkach klientki, bardzo pomaga w rozpoznaniu
optycznej temperatury odcienia skóry. Rumieńce
typów ciepłych przybierają odcienie brzoskwiniowe, ale warto pamiętać o tym, że generalnie
osoby o tym typie rzadko się rumienią, ich skóra
wykazuje dużą stabilność w sytuacjach stresowych
i w przeciwieństwie do typów chłodnych nie mają
skłonności do nadmiernego czerwienienia się.
Kolor piegów
Piegi typów ciepłych mają barwę stosunkowo
jasną: złoto-brązową, rudawą lub miodowo-cielistą i zwykle widoczne są na skórze przez cały
rok. Często w okresie letnim kolor piegów się wyraźnie się wzmacnia (typy wiosenne) lub wręcz
zlewa z kolorem karnacji (jest to widoczne u typów jesiennych w przypadku mocnej opalenizny).
Piegi pokrywają całą twarz.
Dodatkową wskazówką może być również
kolor ust, które zwykle mają delikatny, cielisty
odcień, choć można spotkać również intensywniejsze kolory zbliżone do brązowawych tonacji
czerwieni. Piegi u typów ciepłych czasami są widoczne również na skórze ust.
Karnacja śniada (opalona) typu ciepłego jest złotobrązowa z wyraźnie dostrzegalnym żółtym pigmentem. Wiele osób z tej grupy opala się bardzo łatwo i szybko, kolor opalenizny
jest bardzo atrakcyjny: intensywny, słoneczny, bez szarego lub różowego podbicia, choć w
porównaniu z typami chłodnymi wydaje się jasny. Warto pamiętać, że wśród typów ciepłych
są osoby, które bardzo źle reagują na promienie słoneczne, każdy kontakt ze słońcem kończy się podrażnieniem lub nawet poparzeniem (osoby blade o rudym odcieniu włosów).
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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Chłodne odcienie skóry
Do grupy chłodnych odcieni zaliczamy zarówno jasne jak i ciemniejsze karnacje z wyraźnie
różowawą tonacją lub szarawo-błękitnawym
podbiciem skóry:
Cera chłodna z odcieniem
różu, charakterystyczna dla
typów letnich – w przypadku
tego rodzaju skóry hemoglobina zawarta we krwi płynącej w płytko położonych naczyniach (tuż pod naskórkiem) nadaje cerze wyraźnie różowy, niekiedy lekko
błękitnawy odcień. Szarawe podbicie skóry
również często występuje u tych typów tylko
w nieco mniejszych nasileniu.
Cera chłodna z szarawym
odcieniem, charakterystyczna dla typów soft oraz Zim
– z takim typem kolorystycznym mamy do czynienia, kiedy skóra zawiera
dodatek eumelaniny czarnej, w zależności od
ilości tego barwnika zaliczamy do tej grupy
zarówno karnacje średnie jak i oliwkowe z
wyraźnie ziemistym odcieniem.
Chłodne odcienie karnacji sprawiają
wrażenie nieco ciemniejszych i mniej
jednolitych niż ciepłe, mocne zaróżowienie skóry może podkreślić niedoskonałości cery, w tym zasinienia pod oczami, które stają się bardziej wyraźne.
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Oceniając koloryt karnacji warto przyjrzeć się uważniej poniższym cechom:
Kolor rumieńców
Niektóre chłodne cery odznaczają się dużą wrażliwością, silnie reagują na sytuacje stresogenne oraz
na niesprzyjające czynniki zewnętrzne (np: podwyższona temperatura). Analizując tego rodzaju
karnację należy wziąć pod uwagę odcień pojawiający się na policzkach, który pomaga w rozpoznaniu temperatury skóry. Rumieńce na policzkach
typów chłodnych miewają odcienie od delikatnego różu aż po wyraźnie chłodną czerwień (w
przypadku dużego wysiłku fizycznego).
Kolor piegów
Piegi typów chłodnych mają odcień beżowoszary i często pojawiają się w porze letniej, w
okresie zimowym zwykle nie są widoczne. Tego
rodzaju piegi wydają się ciemniejsze niż piegi ciepłych karnacji, czasami przypominają pieprzyki.
W przypadku typów chłodnych piegi zwykle nie
pokrywają całej twarzy a występują głównie w
strefie policzków i nosa.
Dodatkową wskazówką może być również kolor ust, które zwykle są delikatnie zaróżowione,
mogą być bardzo jasne lub intensywne, wpadające w chłodną czerwień. Na ustach zwykle nie
występują piegi.
Karnacja śniada (opalona) typu chłodnego ma odcień oliwkowy, czasami skóry te wpadają w kolor ziemisty. Zawsze dostrzegalna jest obecność koloru szarego (np. w naturalnych
zgięciach skóry) lub różu (szczególnie na twarzy). Śniada karnacja typu chłodnego w porównaniu z typem ciepłym zawsze postrzegana jest jako relatywnie ciemniejsza. Warto pamiętać, że wśród typów chłodnych są osoby, o cerze bardzo jasnej, która reaguje na promienie
słoneczne silnym zaczerwienieniem lub nawet poparzeniem.
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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Test z użyciem róży lub pomadek
– ułatwiający określenie odcienia cery
Niejednokrotnie, pomimo dość wnikliwej obserwacji twarzy i zastosowania ram do oceny karnacji wizażysci mają problem z jednoznacznym
określeniem odcienia skóry. W takiej sytuacji można wykonać prosty
test z wykorzystaniem trzech kolorów różów do policzków lub pomadek, który pomoże dokonać ostatecznej oceny temperatury skóry.
Do wykonania testu użyj trzech odcieni różu:

Odejdź od lustra na odległość przynajmniej 50 cm zmruż oczy i oceń, który odcień lepiej
integruje się z kolorytem skóry. Granice właściwego różu powinny zanikać i płynnie przechodzić w odcień cery klientki. Lepszy kolor zostaw na policzku - a niewłaściwy zetrzyj za pomocą mleczka (jeśli wykonaniu demakijażu pozostanie delikatne zaczerwienienie na policzku,
odczekaj kilka minut, aż skóra wróci do stanu wyjściowego).
Następnie na środku oczyszczonego policzka rozetrzyj
intensywny róż w najcieplejszej tonacji wpadającej
w odcień pomarańczowy - przed ponowną aplikacją
różu na ten sam policzek możesz delikatnie przypudrować skórę, aby przykryć ewentualne podrażnienie
po demakijażu poprzedniego odcienia i uzyskać subtelniejszy, bardziej równomierny kolor.
Ponownie porównaj oba odcienie różu i wybierz ten,
który lepiej integruje się z naturalną karnacją skóry.

Chłodnego odcienia
pink lub fuksji

Pośredniego odcienia
z gamy czerwieni

Ciepłego odcienia
z gamy pomarańczowej

Jak wykonać analizę
przy pomocy róży ?
Na środek lewego policzka nałóż róż z grupy
odcieni zimnych (pink
lub fuksję), tak aby był
dobrze widoczny.

Na środku prawego policzka, w ten sam sposób
rozetrzyj intensywny akcent różu w tonacji pośredniej, czerwonawej.

Wykonując niniejszy test możemy nie tylko zorientować się jaki odcień skóry ma
klientka ale także otrzymać wstępne wyniki dotyczące typu kolorystycznego:
- ciepłe, pomarańczowe odcienie różu będą harmonizowały
tylko z ciepłymi karnacjami jesiennymi i wiosennymi.
- pośrednie odcienie czerwieni
mogą pasować zarówno do typów chłodniejszych (Zimy) jak i
do cieplejszych (Wiosny).

Jeśli okaże się, że pasują oba odcienie różu (pomarańcz i czerwień), sprawdź który z nich jest lepszy
- to pomoże Ci precyzyjnie zinterpretować wynik:
Zestaw pasujących odcieni różu ustawionych
w następującej kolejności:
pomarańcz + czerwień - wskazuje na to, że Twoja
klienta może reprezentować typ Jesieni
czerwień + pomarańcz - sugeruje, że Twoja klientka jest prawdopodobnie typem wiosennym

- chłodne odcienie różu pink lub fuksjowe wskazują na chłodne typy kolorystyczne, w
pierwszej kolejności na Lata, ale także na panie o charakterystyce zimowej.
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profesjonalna

ocena koloru włosów

Ocena kolorytu włosów

Prawidłowa ocena koloru włosów jest niezwykle istotna w procesie analizy, ponieważ włosy w
sposób zasadniczy wpływają na całościowy wizerunek danej osoby, niekiedy mogą nawet
decyodować o zakwalifikowaniu klientki do
konkretnego podtypu. Analiza włosów powinna przebiegać wielopoziomowo, uwzględniając za każdym razem nie tylko sam kolor, ale
także głębię odcienia, refleksy oraz indywidualne cechy struktury włosa takie jak: połysk,
sprężystość, gęstość, reakcja na słońce.
Jaki odcień wlosów należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu analizy - naturalny czy farbowany ?
Kolor włosów jest bardzo pomocny w procesie analizy ale warto pamiętać, że jest bardzo złudną przesłanką. Przede wszystkim
dlatego, że wiele kobiet farbuje włosy ale też dlatego, że one zmieniają się pod wpływem różnych czynników: leczenie hormonalne,
nieodpowiednia dieta, stres. Najbardziej wiarygodną przesłanką.
na której zawsze można oprzeć analizę jest naturalny kolor włosów, może on stanowić pewną wskazówkę,
nakierować na określony typ (choć nigdy
nie jest decydującym czynnikiem) na
przykład: jeśli klientka miała w
dzieciństwie ogniście rudy kolor
włosów to prawdopodobnie
będzie typem warm lub deep.
Jeśli włosy klientki w dzieciństwie były czarne to prawdopodobnie nie będzie ona ani
typem Light ani Soft itp.
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Ocena koloru włosów może być niekiedy
utrudniona, ponieważ składają się na nią:

• kolor podstawowy

Kolor podstawowy można zaobserwować na odrostach przy skórze głowy, a także na spodnich
warstwach włosów, które są mniej narażone na
płowienie. Kolor podstawowy decyduje o głębokości koloru włosów (jasny, średni, ciemny).

• kolor końcówek

Zwykle od połowy długości włosa kolor płowieje pod wpływem działania warunków atmosferycznych, głównie słońca. Jaśniejsze
końcówki przybierają różne odcienie. To zwykle dzięki barwie końcówek definiujemy odcień włosów jako konkretny kolor: blond, rudy.

• Refleksy

Widoczne zarówno na końcówkach, jak i na
kolorze podstawowym. Refleksy mogą być
chłodne lub ciepłe, decydują o zakwalifikowaniu danego koloru włosów do odpowiedniej
gamy temperaturowej.

Uwaga!

Oceniając gamę temperaturową
włosów (rodzaj refleksu), zwracaj większą uwagę na kolor podstawowy, to zwykle on decyduje
o zakwalifikowaniu odcienia do grupy barw
ciepłych lub zimnych, na przykład: jeżeli kolor podstawowy jest odcieniem chłodnym
(ciemny, szarawy brąz), natomiast końcówki przybrały cieplejszy, słomkowy odcień,
zakwalifikuj włosy jako typ chłodny.
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Aby nie popełnić pomyłki w ocenie
włosów, analizy dokonuj na podstawie obserwacji z pewnej odległości.
To ułatwi ci dostrzeżenie zarówno
dominującego koloru, jak i odcienia
(refleksu). Koniecznie zwróć również uwagę na kolor brwi i rzęs.
Jaki odcień włosów należy wziąć
pod uwagę przy wykonywaniu
analizy - naturalny czy farbowany?
Jeśli klientka przychodzi na analizę
z ufarbowanym kolorem włosów
zawsze warto zapytać o to jaki jest
jej naturalny kolor włosów, ew. poprosić o zdjęcia z wcześniejszych
lat, aby sprawdzić jaki miała kolor w
dzieciństwie. Dzięki temu możemy
się zorientować jakim typem była
klientka i czy zmieniając odcień
włosów użyła właściwego odcienia
dla swojego typu kolorystycznego.
Jeśli dojdziemy do wniosku że zastosowana przez klientkę farba jest
odpowiednia, wówczas wykonujemy analizę uwzględniając nowy
odcień włosów natomiast w przypadku gdy dojdziemy do wniosku
że nowy odcień nie harmonizuje z
tonacją skóry, wówczas należy zasugerować klientce bardziej odpowiednie rozwiązanie.
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Podobnie jak w przypadku skóry, we włosach również występuje
melanina w trzech odmianach, nadając im najrozmaitsze odcienie. Ciepłe słoneczne blondy i brązy powstają dzięki obecności
eumelaniny brązowej - z tymże w blondach występuje ona w
mniejszym nasyceniu. Głebokie czernie i odcienie popielate to
efekt obecności emuelaniny czarnej. Rudości od najintensywniejszych odcieni marchewkowych po głębokie kasztanowe brązy zawierają feomelaninę. Dlatego barwa włosów, podobnie jak karnacja
może mieć cieplejszy albo chłodniejszy odcień w zależności od tego z
jakiej mieszanki pigmentów powstała. Ponadto w analizie istotny jest również walor koloru, to znaczy czy włosy klientki są jasne czy ciemne.

ciepłe odcienie włosów

• ciepłe odcienie blondów
(włosy jasne i średnie):

– z żółtym barwnikiem:
(złociste, słoneczne blondy, odcienie słomkowe, bursztynowe i miodowe)
– z czerwonym barwnikiem:
blondy truskawkowe zawierające wyraźne rude (rdzawe) refleksy, włosy w kolorze
intensywnie rudym (marchewkowym)

• ciepłe odcienie brązów
(włosy średnie i ciemne):

– z żółtym barwnikiem:
ciepłe złotawe i czekoladowe odcienie
brązu, brąz orzechowy

chłodne odcienie włosów

• chłodne odcienie blondów

(włosy jasne i średnie):
blond nordycki, blond platynowy,
blond popielaty

• chłodne odcienie brązów (włosy

średnie i ciemne):
brąz szarawy i popielaty, brąz naturalny, kolor mysi , brąz kamienny

Poza barwą, głębią koloru i odcieniem włosy poszczególnych typów
kolorystycznych różnią się między sobą również strukturą i rodzajem
siwizny. Połysk, gęstość, sprężystość, reakcja na słońce - to cechy włosów, które mogą pomóc koloryście w ocenie typu klientki.

•

Włosy kobiet o typie wiosennym są
zwykle miękkie, lekko falujące, podatne na
układanie, ale dość cienkie (szczególnie w
przypadku odcieni jasnych, złotych blondów), siwizna występuje dość późno i jest
słabo zauważalna nawet w zaawansowanym wieku, ponieważ podobnie jak włosy
ma ciepły, lekko żółtawy odcień.

•

Włosy kobiet o typie jesiennym również mają tendencję do kręcenia się, ale
są wyraźnie grubsze i sztywniejsze, często
trudne do wystylizowania i matowe. Siwizna pojawia się powoli, w sposób płynny,
ale ma dość nieatrakcyjny, lekko żółtawy
odcień, przez co niekiedy może sprawiać
wrażenie włosów nieprawidłowo odbarwionych, a nie siwiejących.

•

kolory ciemne i czernie (włosy
ciemne – charakterystyczne tylko
dla chłodnej grupy, ponieważ zawierają czarny pigment)
ciemny popielaty brąz, odcienie czarno-brązowe, grafitowa czerń, odcień
kruczoczarny

– z czerwonym barwnikiem:
rudy brąz, odcienie kasztanowe
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•

Struktura włosów kobiet o typie
letnim jest najbardziej zróżnicowana,
spotykamy w tej grupie zarówno włosy
kręcone, jak i proste w ogóle niepodatne
na układanie. Cechą charakterystyczną
jest to, że włosy są dość cienkie i delikatne, choć mogą być gęste. Pod wpływem słońca włosy wyraźnie odbarwiają się na czubku głowy, w najbardziej
wierzchniej warstwie fryzury. Siwizna pojawia się dość późno (w sposób powolny
i narastający), ma odcień lekko szarawy,
który odbierany jest jako blaknięcie naturalnego koloru włosów.

•

Włosy kobiet o typie zimowym są
grube, sztywne, trudne do układania, ale
jednocześnie sprężyste, gęste i błyszczące.
Siwizna w kolorze srebrzystym pojawia się
zdecydowanie najwcześniej, przeważnie w
wieku dwudziestu paru lat i dość wyraźnie
odcina się od naturalnego, ciemnego koloru włosów. Proces siwienia postępuje dość
szybko, aż do momentu, kiedy wszystkie
włosy nabierają srebrnego odcienia.
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profesjonalna

Oceniając kolor tęczówki klientki warto zwrócić uwagę na poniższe cechy:

ocena koloru tęczówki

Ocena kolorytu oczu

oczy niebieskie

oczy zielone
(w tym piwne)

oczy szare
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– tęczówki ciepłych typów kolorystycznych często pokryte są złotobrązowymi, złotymi lub zielonymi cętkami.
– tęczówki chłodnych typów mogą zawierać
plamki w kolorze szarości, jasnego błękitu.

Jeżeli klientka ma oczy w kolorze błękitu,
a źrenica obwiedziona jest ciepłą złotawą
obwódką, kolor tęczówki można zakwalifikować do typu ciepłego.

Źrenica często bywa oddzielona od tęczówki obwódką w innym kolorze. Jej odcień również wpływa na określenie gamy
temperaturowej tęczówki, na przykład:

Chromatyczność tęczówki Kolor oczu może mieć nie tylko cieplejszy lub chłodniej-

A
Przykład:
Tęczówki w kolorach zieleni mogą
mieć chłodniejszy i cieplejszy odcień:
Chłodne wiaranty
zielonych tęczówek
mają odcienie zbliżone do barwy szmaragdu lub należą do tonacji szaro-zielonych.

oczy brązowe

W każdej z powyższych grup znajdziesz zarówno
tonacje cieplejsze, jak i te chłodne.

• kolor obwódki wokół źrenicy

Tęczówka zazwyczaj nie ma jednolitego
koloru. Plamki na tęczówce mogą bardzo
pomóc w określeniu gamy kolorystycznej.

Kolor tęczówki oka, choć czasami może
być bardzo mocny i wyrazisty, zawiera tylko 1 procent pigmentu, który rozłożony
jest na bardzo małej powierzchni, dlatego w procesie analizy barwa oczu pełni
najmniej istotną, raczej pomocniczą rolę
i oceniana jest na ostatnim miejscu. Niemniej jednak warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, ponieważ są sytuacje, w których kolor oczu może okazać się pomocny
w szczegółowym rozróżnieniu podgrupy
w obrębie danego typu kolorystycznego.
Kolor oczu istnieje w wielu odmianach od najciemniejszych odcieni brązu do najjaśniejszych błękitów
i szarości. Aby uprościć analizę, wszystkie tęczówki
można podzielić na 4 główne grupy:

• kolor plamek i cętek

Ciepłe wiaranty zielonych tęczówek to
wszelkie jasne, złociste
tonacje oraz delikatnie
przygaszone odcienie
piwno-oliwkowe.

B

szy odcień, ważna jest również chromatyczność - czyli
czystość koloru. Ta cecha ma bardzo istotne znaczenie
przy określaniu tzw. typów Clear, które niezwykle często rozpoznaje się właśnie po tym, że mają bardzo czysty, szklisty kolor tęczówek, który z uwagi na swoją przejżystość sprawia wrażenie błyszczącego. Przykład tego
rodzaju tęczówki w kolorze brązu możecie zobaczyć na
zdjęciu A. Zdjęcie B natomiast przedstawia tęczówkę w
odcieniu brązu ale o innej chromatyczości - kolor brązu
w tym wypadku jest głęboki, mocny jakby „mętny” charakterystyczny dla typów Deep.
Warto również zwrócić uwagę na wygląd białkówki, która
może być zarówno czysta i jasna (wyraźnie biała), jak i przygaszona, stonowana, i w takim wypadku jej mleczny odcień
nie będzie wyraźnie kontrastować z kolorem tęczówki.
Kolorysta powinien zawsze pamiętać, że analiza koloru oczu pełni w pewnym sensie funkcję pomocniczą i samo określenie odcienia tęczówki nie wystarczy, by wskazać porę kolorystyczną danej osoby. Nie można się zbyt mocno sugerować kolorem oczu ponieważ, na
przykład, niebieskie tęczówki można znaleźć w prawie w każdym typie kolorystycznym.
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Akcesoria

chusty garderobiane

Praca przy użyciu chust garderobianych
Analiza kolorystyczna nie może być przeprowadzona bez użycia starannie dobranych chust, zróżnicowanych pod względem waloru,
temperatury i chromatyczności (czystości). Chusty powinny być na
tyle duże, by przykryć dekolt klienta i aby nie było widać wystających
spod chusty innych tkanin, rąk, biżuterii.

Przy pomocy chust można:

Wielu kolorystów korzysta z zestawów chust, które
zostały podzielone na grupy, odpowiadające poszczególnym typom kolorystycznym. Taka segregacja jest bardzo pomocna dla początkujących kolorystów, osoby bardziej zaawansowane nie potrzebują
tak ścisłego podziału odcieni, ponieważ bardzo dobrze opanowały założenia danego systemu analizy
w którym pracują i dokładnie wiedzą na co zwracać
uwagę. Trudno precyzyjnie określić co powinien zawierać dobry zestaw chust, ale na pewno musi składać się z co najmniej 100 odcieni zawierających:

– potwierdzić typ kolorystyczny klientki
– ustalić kompozycje kolorystyczne odpowiednie dla garderoby i dodatków.

• gamę odcieni rozbielonych, pastelowych
• kolory głębokie, ciemne odpowiednie dla typów
południowych: ciemne zielenie, granaty, borda etc...

•

barwy charakterystyczne dla typów chłodnych
czyli czyste odcienie błękitów, róży i fioletów

• kolory wyraźnie ciepłe z mocnym żółtawym odcieniem: złota, pomarańcze, ciepłe, nasycone czerwienie mocne żółcie, ciepłe zielenie

• tzw. barwy soft, czyli odcienie o mniejszym nasyceniu, przygaszone: brudne róże, zgaszone błękity etc..

• kolory neutralne, biele czernie, beże, szarości
34
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Technika pracy z chustami:
Chusty można upinać na ramionach klientki na różne
sposoby: pojedyńczo (np. upinamy wybrane odcienie
czerwieni – po jednej dla każdego odrębnego typu kolorystycznego) i sprawdzamy w którym odcieniu klientka
prezentuje się najkorzystniej. Można także upinać po klika
barw jednocześnie, ważne jednak jest to, aby wszystkie
użyte w zestawie kolory pasowały do tego samego typu.
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 kolorystycznej
należy zakwalifikować klientkę.
Edukacja kolorystyczna klientki za pomocą chust:
Podczas analizy klientka powinna nie tylko dowiedzieć się
jakim jest typem kolorystycznym, ale także nauczyć się samodzielnie dostrzegać zależności zachodzące pomiędzy
poszczególnymi barwami, a także poznać podstawowe
zasady komponowania kolorów w ubiorze i makijażu na
bazie swojej gamy barw. Najlepiej jeśli kolorysta każdorazowo podczas analizy upnie kilka odcieni chust ułożonych w
najbardziej optymalne dla klientki zestawy kolorów, gotowe
do wykorzystania w stylizacji ubioru.

Przykładając chusty, patrz jak zmienia się kolorystyka skóry!
Odpowiedni kolor będzie:
– rozjaśniał cienie pod oczami
– podkreślał kolor ust
– niwelował zmarszczki
– ożywiał karnację

Kolor nieodpowiedni będzie:
– podkreślał zmarszczki i cienie pod oczami
– karnacja przybierze odcień szarawy lub
dość wyraźnie się zaczerwieni
– usta zbledną
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Ramy do analizy typów

Praca przy użyciu ram kolorystycznych
Ramy kolorystyczne to kolejna. bardzo przydatna pomoc z której często korzystają profesjonalni koloryści. Ramy ułatwiają trafne
określenie typu kolorystycznego, a co za tym idzie dobranie właściwej gamy barw. Obecnie dostępne są ramy, które można wykorzystywać do analizy w systemie 4 pór roku oraz zestaw ram do pracy
w nowocześniejszej technice 12 typów.

Profesjonalne ramy kolorystyczne są szczególnie przydatne dla kolorystów, którzy pracują w nowym systemie analizy - 12 typów urody. Umożliwiają prawidłowe przeprowadzenie drugiego etapu oceny tzn. właściwego rozróżnienia tzw. siostrzanych typów urody.
Ciemna Jesień (Deep Autumn)

Ciemna Zima (Deep Winter)

Ramy kolorystyczne zawierają najpopularniejsze
odcienie pasujące do danego typu urody. Pozwalają w szybki sposób sprawdzić, jak zmienia się twarz
w towarzystwie odmiennych gam kolorystycznych.
Technika pracy z ramami:

Mimo iż siostrzane typy należą do dwóch różnych pór roku, rozróżnienie ich nie jest łatwe
ponieważ osoby te są niekiedy są bardzo do siebie podobne, na przykład:

Ramy należy po kolei przykładać do twarzy, obserwując odbicie klientki w lustrze. Na zasadzie
eliminacji niewłaściwych ram pozostawiamy tę,
w której klientka prezentuje się najkorzystniej, potwierdzając w ten sposób jej typ kolorystyczny.
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- 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 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 rozróżnić oba typy. Wykonując test z ramami, należy zwrócić uwagę jak zachowuje się twarz
pod wpływem dwóch różnych gam kolorystycznych i wybrać tę ramę, która lepiej harmonizuje z karnacją, kolorem oczu, odcieniem włosów.
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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NOWA, UDOSKONALONA TECHNIKA
ANALIZY KOLORYSTYCZNEJ JUŻ W POLSCE!

Zostań wykwalifikowaną

kolorystką

Zmień przestarzałą teorię 4 pór roku na
skuteczny, zaawansowany system.
Nie musisz przyjeżdżać do Warszawy na szkolenie stacjonarne, możesz skutecznie rozwijać swoją pasję ucząc się w domu
w wirtualnej klasie razem z innymi wizażystkami z całej Polski.
Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego oprogramowania,
wystarczy komputer i połączenie z internetem.
Nowoczesne szkolenie dla kolorystów odbywa się w formie interaktywnych
e-wideokonferencji, prowadzonych „na żywo” przez instruktora, dostępnych z
każdego miejsca w Polsce przez internet, bez kosztownych i męczących podróży!

Trzymiesięczne seminarium dla wizażystów z zakresu:

Profesjonalnej analizy kolorystycznej
w systemie 12 typów urody!
Zdobądź LICENCJĘ KOLORYSTY,
poznaj najnowocześniejszy system identyfikacji typów
urody, na którym pracują najlepsi światowi styliści.
WIOSNY

JESIENIE

Warm Spring

Soft Autumn

Deep Autumn

Warm Autumn

Cool Winter
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Clear Spring

ZIMY

Clear Winter

LATA

Light Summer

winter
Deep Winter

Light Spring

Cool Summer

Soft Summer
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Wciąż popularny w Polsce i propagowany przez większość szkół
wizażu system 4 pór roku nie jest
już używany nigdzie na świecie!
Standardem jest obecnie analiza
obejmująca 12 typów, dawny system uważany jest za przestarzały.
Wejdź na jakiekolwiek forum, na
którym wypowiadają się stylistki i wizażystki z całego świata, a
szybko się przekonasz, że każda z
nich pracuje w systemie 12 typów
– nikt już nie używa starej techniki analizy - 4 pór roku!

PODSTAWOWE INFORMACJE

• cały pakiet szkoleniowy obejmuje łącznie

12 interaktywnych lekcji

• spotkania odbywają się raz w tygodniu i
trwają jedną godzinę zegarową + czas na
pytania do prowadzącego (12 spotkań)

• pełen cykl szkoleniowy trwa 3 miesiące
• podczas zajęć kursanci nie tylko poznają
założenia nowego systemu, ale wykonują
także wiele analiz treningowych na zdjęciach celebrytek

•

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do świadczenia profesjonalnego poradnictwa kolorystycznego

Koszt pojedynczych zajęć to:

69,90 zł
Opłaty nie trzeba uiszczać z góry za
całe szkolenie, można płacić sukcesywnie, raz w tygodniu za pojedyncze
zajęcia. W każdej chwili można również
zrezygnować z kontynuowania kursu.
Istnieje możliwość opłacenia z góry
całego, trzymiesięcznego szkolenia,
wówczas całkowity koszt kursu jest
obniżony o ponad 15% i wynosi:

710 zł

Zapraszamy na zaawansowane i najbardziej
merytoryczne seminarium wizażowe na rynku!

Zapisz się na bezpłatną i niezobowiązującą lekcję próbną !!
napisz do nas: info@znajdzswojkolor.pl
Informacje i zapisy na kurs: 0 508 300 747, 0(22) 424 70 58
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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Dodatkowe informacje na temat szkolenia

Dodatkowe informacje na temat szkolenia

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ INTERNET I MAJĄ FORMĘ
NOWOCZESNYCH, W PEŁNI INTERAKTYWNYCH E-WIDEOKONFERENCJI

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu końcowego absolwenci otrzymują:

• Nie musisz instalować żadnego oprogramowania, aby znaleźć się w wirtualnej klasie
– tuż przed zajęciami otrzymasz na swój adres e-mail unikalny link, na który należy po
prostu kliknąć, aby otworzyć okno przeglądarki i automatycznie dołączyć do zajęć.

•

Na ekranie swojego monitora będziesz
widziała instruktora, który prowadzi seminarium, omawia prezentację, pokazuje
zdjęcia, slajdy, zadaje krótkie ćwiczenia.

•

– KOMPLET 12 LOOKBOOKÓW

Poszczególne LOOKBOOKi zawierają opisy wszystkich typów kolorystycznych,
kursanci otrzymują je wraz z licencją do
wykorzystywania w zakresie udzielania
porad kolorystycznych, po ukończonej
analizie należy wręczyć klientce odpowiedni LOOKBOOK z opisem jej typu.

W SWOIM LOOKBOOKU
KLIENTKA ZNAJDZIE:

Zajęcia on-line nie mają formy wykładu, podczas którego możesz jedynie biernie słuchać. Dużą zaletą e-wideokonferencji jest wysoki poziom
interaktywności, podobnie jak w tradycyjnych warunkach szkolnych, możesz zadawać pytania, wyrażać opinie, kontaktować się z instruktorem
oraz z innymi uczestniczkami szkolenia, wykonywać zadane ćwiczenia.

• zdjęcie i szczegółowy opis swojego typu,
• zalecaną paletę kolorystyczną,
• przykładowe zestawienia barw gotowe do

•

I wiele innych przydatnych
wskazówek oraz porad!

Dużą część seminarium wypełniają
praktyczne ćwiczenia oraz analizy wykonywane na zdjęciach celebrytek, a także
okresowe testy sprawdzające wiedzę, pozwalające wykładowcy na bezpośrednią
kontrolę postępów każdej z uczestniczek.

Uwaga! Jeśli z jakichś powodów nie będziesz mogła wziąć
udziału w lekcji „na żywo”, prześlemy Ci link do nagranego szkolenia, które będziesz mogła obejrzeć w dowolnym terminie.
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NARZĘDZIE, KTÓRE
1. UNIKALNE
UŁATWIA PRACĘ Z KLIENTKAMI
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wykorzystania w stylizacji i makijażu,

• wskazówki dotyczące tego, co powinno się

znajdować w jej szafie, jak dobierać ubrania,
w jaki sposób kreować makijaż, jakie style najlepiej podkreślą jej typ urody.

SKRYPT SZKOLENIOWY
2. KOLOROWY
ZAWIERAJĄCY:

•

szczegółowy opis przeprowadzania analizy w nowym systemie:
przypisywanie atrybutów kolorystycznych, sposoby rozróżniania
siostrzanych typów, zasady tworzenia palet kolorystycznych,

• zdjęcia i opisy wszystkich 12 typów wraz z przykładami celebrytek należących do danego typu kolorystycznego,

• wiele porad i wskazówek, jak uniknąć zakwalifikowania klientki

do niewłaściwego typu, jak dobierać stylizacje i makijaże etc.
© Created by Make-up Instructors GTC. All rights reserved
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Ramowy program zajęć z zakresu analizy kolorystycznej – system

12

typów

LEKCJA 6.

Po wnikliwiej prezentacji typów wiosennych przechodzimy do
pracy nad każdym z trzech typów letnich, wyjaśniając różnice
między nimi. Pokażemy, jak konstruować paletę barw adekwatną do każdego typu letniego, uzupełniając prezentację zdjęciami
celebrytek, które reprezentują typy letnie. Na zakończenie otrzymacie wiele cennych wskazówek dotyczących stylizacji wizerunku, zaczynając od ubioru, a na dodatkach i makijażu kończąc.

LEKCJA 1.
Omówienie różnic między klasyczną techniką analizy, opartą na
podziale na cztery pory roku, a najnowszą wersją, która uwzględnia
12 typów kolorystycznych. Tradycyjny system 4 pór roku wykluczał
przypadki, w których danej osobie pasowały zarówno chłodne, jak
i ciepłe odcienie kolorów. Obecnie stosowana metoda udowadnia,
że ta teza stwarza sztuczne ograniczenia. Nowy system uwzględnia więcej czynników określających typ urody, co pozwala na bardziej wnikliwą i precyzyjną ocenę urody.

LEKCJA 2.

Jak rozpoznać key color characteristic? Kluczem do sukcesu w nowoczesnym systemie analizy jest prawidłowe określenie pierwszego atrybutu kolorystycznego, na podstawie
którego możemy zakwalifikować typ urody do jednej z sześciu głównych grup. Lekcja druga uczy, jak rozpoznawać ten
najważniejszy atrybut, a także jak określać kolejność cech kolorystycznych, która jest niezwykle istotna przy doborze prawidłowej palety barw dla danego typu urody.

LEKCJA 7.

Jesienne typy kolorystyczne są nie mniej fascynujące niż Wiosny i Lata.
Wychwycenie różnicy pomiędzy trzema jesiennymi typami urody wymaga dobrej znajomości niuansów teorii barw. W analizie poszczególnych Jesieni pomogą nam zdjęcia celebrytek. Nauczymy się także
komponować palety barw dla każdej z trzech grup.

LEKCJA 8.
Ostatnia grupa kolorystyczna, którą przyjdzie nam zanalizować, to
wyraziste Zimy. Nauczymy się zatem rozpoznawać typy zimowe,
dowiemy się, jakie występują między nimi różnice. Sięgniemy po
przykłady zdjęć znanych kobiet, które można zakwalifikować jako
zimowe typy kolorystyczne. Zobaczymy, jak powstają palety barw
poszczególnych Zim.

LEKCJA 3.
Przechodzimy do najważniejszego etapu analizy – poznajemy tzw. siostrzane typy, uczymy się je rozróżniać, zaczynamy też pracować na zdjęciach modelek i celebrytek, starając
się określić, które kolory są dla nich najkorzystniejsze. Odpowiednio dobrane przykłady pomagają zrozumieć zawiłości
tego niezwykle rozbudowanego systemu.

LEKCJA 9.
Tworzenia perfekcyjnych stylizacji, utrzymanych w kolorach i fasonach, które pasują do każdego omawianego wcześniej typu urody.
Zaprezentujemy wam skompletowane zestawy ubrań oraz dodatków przygotowane dla każdej z pór roku.

LEKCJA 4.

LEKCJA 5.

Gdy już poznacie podstawowe zasady, na których bazuje system analizy, będziecie gotowi, by odkryć fascynujące tajniki poszczególnych pór roku. Zaczniemy od omówienia trzech typów
wiosennych, wyjaśniając różnice między nimi. Dowiemy się także, jak tworzyć paletę barw adekwatną do każdego podtypu
wiosennego. Pokażemy wam przykładowe zdjęcia celebrytek,
które reprezentują typy wiosenne.
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LEKCJA 10.

Ostatni etap analizy kolorystycznej – na lekcji czwartej poznamy trzeci atrybut koloru, który nie ma większego znaczenia
w określaniu typu kolorystycznego, ale jest bardzo przydatny
w komponowaniu indywidualnej palety barw. Dodatkowe testy i ćwiczenia na przykładowych zdjęciach pomogą usystematyzować dotychczas zdobytą wiedzę.
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W końcowym etapie seminarium przeanalizujemy, jak upływ czasu i proces starzenia skóry i włosów wpływa na naturalną kolorystykę twarzy i jak
należy z wiekiem zmieniać paletę barw przypisaną do danego typu urody. Dowiemy się także, jak można przejść z jednego typu w drugi, pokażemy, jak przeprowadzić analizę kolorystyczną u mężczyzn – przedstawimy
przykłady takich analiz. Na zakończenie nauczymy was, jak trafnie określić
typ kolorystyczny kobiet o urodzie egzotycznej (Azjatki, Mulatki).
Analizy kolorystyczne wybranych celebrytek przygotowane samodzielnie
przez kursantki, omówione na forum grupy.

LEKCJA 12.

LEKCJA 11.

Nasz kurs zakończymy egzaminem podsumowującym stan wiedzy. Każdy
uczestnik szkolenia otrzyma indywidualnie na adres e-mail wynik egzaminu.
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Bridal Beauty Stylist

Stylizacja wizerunku Panny Młodej to prawdziwy sprawdzian kreatywności i wiedzy dla każdego wizażysty i stylisty. Nie jest łatwo sprostać wymaganiom kobiety, planującej swój ślub – stylista musi dobrze poznać
jej gust, właściwie ocenić typ urody, przestudiować razem z nią obecne
trendy i ponadczasowe style, obowiązujące w modzie ślubnej.
Bogaty, profesjonalny program szkolenia obejmuje:

• Szczegółową analizę krojów, fasonów, stylów sukien
ślubnych pod kątem idealnego dopasowania do figury
panny młodej. Zajęcia zaczynamy od omówienia typów
sylwetek, a następnie dobieramy do nich odpowiednie kroje: dekoltów, rękawów, trenów, gorsetów, spódnic etc...
Czy wiesz, co to znaczy, że suknia ma francuskie
cięcia lub krój princessy? Czy umiesz w razie konieczności profesjonalnie doradzić klientce przy
doborze stylu sukni i materiału z jakiego powinna być wykonana? Czy potrafisz trafnie ocenić jej
sylwetkę i wskazać najkorzystniejszy dla niej fason? Po ukończeniu naszego szkolenia będziesz
potrafiła bez najmniejszego problemu stworzyć
unikatowy, dopracowany bridal look.

• Bardzo szczegółowo omówimy także dodatki ślubne:

Zostań stylistą wizerunku ślubnego
Zaawansowane szkolenie on-line z instruktorem uwzględniające nowoczesną stylizację ślubną na bazie analizy 12 typów urody oraz zupełnie nieznane w Polsce WEDDING INSPIRATION BOARD!

rodzaje welonów, stroików, biżuterii ślubnej, wiązanek
– dowiesz się, jak umiejętnie dopasować do siebie wszystkie
elementy wizerunku, zaprezentujemy najważniejsze style
ślubne, dobierając do nich pasujące makijaże i fryzury.

napisz do nas aby otrzymać
program szkolenia:
info@makeupinstructors.com
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Szkolenie kończy się
uzyskaniem certyfikatu
Stylisty Ślubnego
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MAKE-UP
INSTRUCTORS

Global
Training
Center
PRESTIŻOWY, zaawansowany
KURS INSTRUKTORSKI
DLA TRENERÓW WIZAŻU
Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje na temat
kursu dla instruktorów wizażu, napisz e-mail na adres:

info@makeupinstructors.com
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