
Wygląd podczas ślubu w tym bard,.o ważnym dniu , to 

wielka praca na którą składa się "ie le czynności i pojęć 
ta.kich jak: stylizacja ślubna, makijaf� fryzura, strój. 
Problem ten spędza sen z powiek Pannom i Panom 
Młodym wiele miesięcy przed tym wydarzeniem. 

Nic musi jednak tak być, isbiicją przecież specjaliści, 

którzy chętnie pomogą w rozv.1iązywaniu tych 

wszystkich problemów. lliorąc pod uwagę wymaga
nia kulturowe, zwyczaje rodzinne oraz wszelkiego 

rodzaju presje zewnętrzne różnego pochodzenia, ślub 
jest tród.Jem wielu nerwowych ;ytuacji. Stres z tym 

związany mo7Jla z powodzeniem pCZC'.twyciężyć 
poprzez znz.najomicnic się ze tródłcm samego 

problemu. 

Aby uozum.ieć przyczynę tejsyruacji 1 z.naleU w miarę 
rozsądne ro-.twiązanie należy przyswoił sobie w pier

wszej kolejności znaczenie pewnych pojęć, często 
nadużywanych., a potem skonsultować swoje obawy 

ze specjalistą od wi.zc.runku. Bo przecież nie chodzi o 
nat'1-ucanic komuś czyjejś wizji alt oefokt, który będzie 
do 1A'\akccptowania przez wszystkich zaintereso

wanych. Taki scenariusz przynosi bard:r.o C1Ą-"SłO 
niesamowity rezultat. 

Przybliżę kilka poj\'Ć, które pomogą w wyborze usług. 
które interesują Państwa M"lojych, oraz ułatwią 

poruszanie się w morzu ofert ślubnych. 

Stylizacja ślubna - jest to bardzo szerokie pojecie, 

nazwa ta jest c.zęsto nadużywana, gdyż ma przycią

gną<' klientki i ,.achęci<' do skorzystania z usług nie 
zawierających n.k z dziedzin stylizacji. Stylizatja 
ślubna to shvor1.cnic myśli przewodniej ta.kw stylu jak 
i kolorystyce kreacji ślubnych. 

Zaczynając od określenia stylu Narzeczonych, 
poprzez anali1.ę kolorystyczną, ustalenieoptyn»lnych 

fasonów , dobór dodatków na makijażu i fryzurze 

kończąc. 1A' ofercie stylisty powinna znaldć się także 
pomoc w zakupach i opis stylizacji wraz z rysunkami. 

Wizaż • nic lubię tego określenia choć zadomowilo się 

ono w polski1n nazewnictwie, jako określenie usługi, 
kojarzy mi się z niekompetencją i brzmi b.1rdzo 

nieprofesjonalnie. Tak naprawdę nie bardzo wiadomo 

ro oznacza. 

1...awicrając-a 

wiedzę na temat wyglądu górnej części ciała czyli 
popiersia. Usługa ta obejmuje doradztw·o w zakresie 

wyglądu twarzy,czyli makijaż i fryzurę. 
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Wizażysta - osoba posiadająca wiedzę kompleksową 

w zakresie stylizacji twarzy. Powi1\ien J-.nat tajniki 

makijażu i stylizacji fryzur, a takie posiadać 
umiejętno� czesania i doboru koloru \\,•losów oraz 
fryzur. Podstawy analizy kolorystycznej są niezbędne 
dla trafnej oceny typu urody. 

Makijażysta · artysta makijażu, niestety nie zaws1.c 

posiada wiedzę z 1.akresu analizy kolorystycznej, 

pracuje często pr1.y pokazach mody, sesjach modo-

F010: Iwona 01.iuk; Sł)•lizą: Julii-A Wud.,n:zyk  

wych, rckfomowych itp. 

Charakteryzator • osoba pracująco na planach 

filmowych, w teatrze czasami na pokaz.ach mody, 
wykonująca makijaże ciężkie, mocno kryjące, 

tcat:alne. Kosmetyki charakteryzatorskie nie polecane 
są do makijaży ślubnych ,,,, względu na swoją 
specyfikę. 

Analiza kolorystyczna • dobór najkorzystniejszych 
kolorów do typu urody. Uwaga na różne metody 
pracy a szczególnie to posilkujące się nie wiedr.ą 
,.konsultanta koloru", a mocno dyskusyjnymi metoda
mi r.p. anali7.ą kolorystyczną komputerową! 

Pral\•idJowo przeprowadzona analiza powinna trwać 

kiłka godzin i klientka po jej 7.akończeniu nie może 
mfot żadnych Wijtpliwośc.i co do ici słuszności Na 
całym świecie najsławniejsi konsultanci koloru 

posługują się specjalnymi chustami, które przykładają 
do twarzy w celu optymalnego, indywidualnego 

doblru odcieni. ronadto nie chodzi tylko o nar1.ucenie 
jakiejś palety kolorystycr.nej ale równie-l o nauczenie 
klientki widzieć kolory i poznawać te wła.śdwe i nie� 
korzystne. 

Wię'.<szość osób posiada wrodzoną umicjętno� 
do�so\vy,.vania kolol'ó\\ ,, ale nawet one nic są nigdy 

pewne swojej kolorystki. W związku z tym analiza 
pomaga im się zdefiniown<' i upor1.ądkować wiedzę o 

kolorach. 

STYI..IZAC)AŚLUBNA krokpokroku. 

Pierwsza wizyta u stylisty ślubnego powinna od być się 
jes1..cze przed zakupem strojów, pomoże on w do bor.le 

stylu, kolorystyki i fasonów - zwykle około pól roku 
pn,ed ślubem. 

Na próbnym spotkaniu określi typ urody, uJ<ierunkuje 

Państwa Młodych , gdzie naby<' wszystkie potrzebne 
rzeczy. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu. 

Wykonuje tez makijaż próbny i dobierze kolor włosów 
oraz fryzurę ślubną. 

Nic prawdą jest że do wizatysty >.glaszamy się mie
siąc prled śluoorn, faktem jest że wtedy prawie 

wszystkie terminy są juź zajęte. Pomyślmy o plano
waniu swojego wyglądu dużo wcześniej a cała reszta 
sama się ułoży. 

Podsumowując, 1.najomość pewnych 1.asad pozwala 

uniknąć popełnienia prozaicznych błędów w relacjach 

między prnyszłym.i matźonkami, ich rodz.kami i 
otoeteniem w którym żyjemy. Pozwala także z.mini· 
malizować koszty pr.tygotowań do ceremonii w 

zakresie ubioru, doboru dodatków, kosmetyków, ko
ord)nacji działań związanych z przebiegiem całych 

zaślubin. 1'17.ecici, kaidy nietrafiony zakup, mylna 
de9zja podnosi nieodwracalnie koszt tego niepowta
rzalnego dnia. 
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