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RAPORT 
PODSUMOWUJĄCY
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Organizatorzy

MamoPracuj.pl
ZmianaPerspektywy.pl

Angażując społeczność mam 
i ekspertów modowych oraz stylistów 
chcemy dodawać mamom pewności siebie 
i odwagi do działania! Zmieniamy mamy internetowymi komentarzami

Nasze metamorfozy mają formę wirtualnego raportu podsumowującego 
wskazówki do zmiany stylu danej mamy…która tego potrzebuje.

• 10 mam  
(2 mamy zaprezentowane na portalu www.mamopracuj.pl co 2 tygodnie) 

• Dyskusja w formie dawania dobrych wskazówek  
na zmianę wyglądu na portalu i Facebook’u

• Zebranie komentarzy społecznościowych, 
dodanie do nich komentarzy ekspertów: stylowych mam – blogerek,  
projektantów, stylistek, doradców wizerunku i znanych mam.

• Gotowy raport  
posłuży innym mamom do znalezienia konkretnych wskazówek do zmian w swoim 
wyglądzie… oczywiście, jeśli tego chcą.
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Justyna

Justyna Justyna

O uczestniczce

Justyna ceni: 
Rozwój osobisty. Poszerza swoją wiedzę i inwestuje w edukację (jest absolwentką trzech uczelni).

A skąd motywacja do zmiany? 
„Marzę o tym, by pracować zawodowo i mieć ciekawą pracę, która pozwoli mi się dalej rozwijać 
i będzie dawać satysfakcję. Chcę poddać się metamorfozie, bo chciałabym rozpocząć kolejny 
etap w moim życiu i móc spełniać się zawodowo i rodzinnie.”

A jak Joanna chce się czuć? 
Chce, żeby jej styl ubierania odzwierciedlał jej cechy charakteru: Komunikatywność, Samo-
dzielność, Odpowiedzialność, Skuteczność, Kreatywność, Elastyczność, Organizacja.

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Justyny? 
Agata Młynarska

• Ma 40 lat

• Mama trójki dzieci: Marysi (19 lat), Janka (15 lat) i Zosi (13 lat).

• Obecnie nie pracuje zawodowo (zarządza domem), ale myśli  
o zaktywizowaniu się zawodowo.

• Bardzo lubi podróżować, czytać książki, biegać i pływać. 

• Interesuje się też modą.
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Włosy
Drobne refleksy, żeby rozjaśnić twarz na 
wiosnę. Może warto pomyśleć o delikatnym 
skróceniu włosów na przykład fryzura „na 
boba” np. taka jak ta

Dużo bardziej podoba mi się kolor włosów 
na zdjęciu po lewej, ale myślę, że jeszcze 
lepszy byłby ciut jaśniejszy popielaty blond. 
Skróciłabym też trochę fryzurę, dodając jej 
tym samym lekkości i objętości.”

Stanowczo skrócić włosy (tak do ramion, aby 
odsłonić szyję)”

Skróciłabym włosy do wysokości brody. Żad-
nej grzywki. Do tego pokusiłabym się o roz-
jaśnienie.”

Kolory 
• turkus, pomarańcz
• kolory butów: brązy, beże, czerwień czy 

granat

Makijaż 
• Makijaż korygujący opadającą powiekę 

i jednocześnie rozjaśniający oko np.taki 

• Delikatny makijaż w stylu nude, rozświetla-
jący róż na policzkach i ustach oraz uśmiech, 
który co najważniejsze już jest :) 

Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Ubrania i buty
Postawiłabym na sukienki, a jeśli spodnie to 
rurki, żeby podkreślić zgrabne nogi Justyny. 

Sukienki w  kształcie trapezu – w  pastelo-
wych kolorach albo we wzory (np. pipetkę) 
ożywią twarz, podkreślą kobiecość i  silną 
osobowość, na jaką wskazują wymienione 
cechy: samodzielność, komunikatywność 
i skuteczność. Zresztą umówmy się – mama 
trójki dzieci to z pewnością zahartowany za-
wodnik ;). 

JustynaJustyna
8

http://www.ofeminin.pl/uroda/album953170/fryzura-na-boba-rodzaje-23095411.html
http://www.ofeminin.pl/uroda/album953170/fryzura-na-boba-rodzaje-23095411.html 
https://www.youtube.com/watch?v=pXc90e9g-9Y
http://www.ofeminin.pl/uroda/album953170/fryzura-na-boba-rodzaje-23095411.html
https://www.youtube.com/watch?v=pXc90e9g-9Y
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• Alternatywą jest zawsze modna klasy-
ka czyli koszulowa bluzka i dopasowa-
ne spodnie. Namawiałabym Justynę na 
biżuterię, której nie widzę w  jej styli-
zacjach. Często wystarczy jeden mocny 
akcent, oryginalny, odważny, zwracający 
uwagę, np. długi wisiorek lub szeroka 
bransoletka. Jeśli chodzi o  buty moim 
zdaniem ma pełen wybór - takie nogi 
i  taka figura będą wyglądała dobrze 
i  w  obcasie i  na koturnie i  w  płaskich 
balerinkach. 

Pozostałe

PRACA:
Jesteś dojrzałą, inteligentną i pewną siebie ko-
bietą. W związku z doświadczeniem życiowym, 
mam tu na myśli nie tylko wychowanie trójki 
dzieci i wykształcenie, proponuję poszukanie 
pracy w firmach prowadzących wszelkiego ro-
dzaju warsztaty dla mam.

Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Justyna Justyna

http://www.topsecret.pl/sukienka-damska---sukienka-bez-podszewki-waska-do-pracy-na-co-dzien-ssu0935-top-secret,24042,165,pl-PL.html#color=KOLOR_122
http://www.zara.com/pl/pl/kobieta/buty/sk�rzane-cz�<0142>enka-na-obcasie-z-wyci<0119>tymi-bokami-c358009p1669161.html
http://www.reserved.com/pl/pl/woman/all/jeans/y7863-50j/baggy-fit-jeans
http://wojas.pl/produkt/14470
http://www.reserved.com/pl/pl/woman/all/blouses/z0369-05x/roll-up-sleeve-blouse
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Ekspert Stylu Ekspert Stylu

Jest stylistką, doradcą do spraw wizerunku i cool hunterem. Absolwentka prestiżowego lon-
dyńskiego uniwersytetu Central Saint Martins University of the Arts i Szkoły Stylu Moniki Ja-
ruzelskiej. Na co dzień zajmuje się doradztwem i stylizacją męską, kobiecą oraz dress codem 
biznesowym. Doradza klientom, jak korzystać z mody i sięgać po to, co jest w niej najlepsze dla 
nich samych. Do osób, które stylizuje, podchodzi indywidualnie. Wprowadza klientów w świat 
marek modowych i umożliwia kontakt z najlepszymi projektantami polskiej branży modowej.
http://www.agnieszka-kaminska.com/ 

Kto powiedział ze strój biznesowy musi być nudny?

W stylizacji pani Justyny zastosowałam grę kolorem. Motywem przewodnim jest granatowa 
marynarka i buty w kolorze nude (cielistym) oraz biała bluzka.
Granatową marynarkę zestawiłam z propozycjami w trzech odsłonach. To  sprawia,  że wy-
starczy stworzyć bazę swojej szafy i w zależności od  potrzeby jedynie zmieniać dodatki. 
Marynarka dobrze dopasowana zapinana na jeden guzik, taliowana  w tym przypadku 
sprawdzi się idealnie ponieważ  zbuduje nam sylwetkę i jest nieodzowną częścią każdej 
szafy kobiety aktywnej zawodowo.
Buty w kolorze cielistym wydłużają optycznie nogi i są świetną alternatywa na okres wio-
senno letni, kiedy inne kolory butów są zbyt mocne w  swoim kolorze do dziennego stroju. 
Nasza klientka jest typową wiosną, tak więc dodajemy trochę koloru modnego w tym se-
zonie, żeby ożywić piękną wiosenną cerę.

Agnieszka
Świst
Kamińska

Stylizacja 1

Justyna Justyna

http://www.agnieszka-kaminska.com/ 
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Ekspert Stylu Ekspert Stylu

Justyna Justyna
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Ekspert Stylu DaWanda Na co dzień

Justyna Justyna

http://pl.dawanda.com/product/59446931-Boho-Kleider-Tunika-und-Blumen
http://pl.dawanda.com/product/56915243-Military-Dress
http://pl.dawanda.com/product/55344507-sukienka-M223-szara
http://pl.dawanda.com/product/52117871-Sukienka-klasyczna-M079-koral
http://pl.dawanda.com/product/63829795-UP-IN-THE-AIR-dress


DaWanda Do pracy / na spotkanie / na wieczór
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Do pracy / na spotkanie / na wieczór

19
Justyna Justyna

http://pl.dawanda.com/product/58698827-Kolorowy-Plaszcz-Peleryna
http://pl.dawanda.com/product/50042274-YYFASHION-Kimono-Kleid-Fledermaus
http://pl.dawanda.com/product/59134683-CATWALK-2SIDES
http://pl.dawanda.com/product/64015907-Zestaw-bransoletek-druza-agtatu-jadeit-01
http://pl.dawanda.com/product/45544646-Kopertowka-Fold-Oversize-Black
http://pl.dawanda.com/product/63674119-Kombinezon-KB-101
http://pl.dawanda.com/product/57946975-Leaking-Bracelet
http://pl.dawanda.com/product/52298551-Glam-Party-LUXURY-NOWOSC
http://pl.dawanda.com/product/48663406-Melrose-Bay
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Ilona O uczestniczce

Ilona ceni: 
Rozwojową aktywność (rodzinne spędzanie czasu w aktywny sposób, poszukuje ciekawych wy-

darzeń dla dzieci). Ceni momenty, w których na chwilę wyłącza się z bycia mamą – krótkie spacery 

z słuchawkami w uszach, wyjście do kina…

A skąd motywacja do zmiany? 
„Mam ochotę zmienić coś w swoim życiu – nie być tylko mamą”. „Chciałabym uczyć się nowych 

rzeczy, ale boję się, że nic z tego nie będzie – no bo jestem przede wszystkim mamą, muszę 

karmić, sprzątać, robić zdrowe zakupy, zachęcać do siadania na nocniku… Chęć bycia mamą 

spełnioną, pewną siebie, z wiarą, że może zdobyć świat. Potrzebuje wyjścia poza „mamusiowy 

wizerunek.”

A jak Ilona chce się czuć? 
„Chciałabym mieć swój wyrazisty styl, ale nie mam siły i motywacji, żeby się nad nim zastanowić”.

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Ilony? 
Sonia Bohosiewicz

• Ma 32 lata.
• Jest mamą Antka (10 miesięcy) i Jurka (2 lata i 4 miesiące).
• Socjolog i lektor języka angielskiego (a chciałaby być psychologiem 

i programistką!).
• Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu integracyj-

nym w Warszawie.
• Pasjonatka podróży i kulinarnych eksperymentów.

Ilona Ilona
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Włosy
Dłuższe niż na zdjęciu, aby dodawały jeszcze 
kobiecości.
LUB 
Krótsze włosy odsłaniające uszy.
Wypróbuj opaski na włosy.

Kolory 
Zbyt dużo kolorów :/. Postaraj się ubierać 
w nie więcej niż trzy kolory. Może szafirowy 
w połączeniu z motywami kwiatowymi?

Na lato polecam wyraziste kolory, zieleń, po-
marańczowy i fuksja. Niebieski i granatowy 
świetnie sprawdza się z dodatkiem białego.

Makijaż 
• Makijaż pod okulary powinien być moc-

niejszy niż na zdjęciu
• Makijaż lekki, podkreślający oczy (odcie-

nie beżu, delikatnego różu i usta).
• Pomalowane paznokcie.

Okulary warto zastąpić soczewkami.

Co radzą czytelniczki? Ekspert stylu

Ubrania i buty
Zwiewne, lekkie sukienki (do kostek lub 
przed kolano).
Polecam stylizację: 

Długie sukienki w różnych wzorach i kolo-
rach, spodnie modelujące sylwetkę i do tego 
koniecznie szpilki, tuniki do leginsów w róż-
nych kolorach.

Przy doborze sandałów zwracaj uwagę na 
takie, które wyszczuplają stopę. 

W wersji do pracy, wybieraj większe desenie 
lub tkaniny jednolite, ale szalej kolorowo z 
dodatkami. Dobieraj ciekawe dodatki w kon-
trastujących kolorach, do letnich sukienek 
na ramiączkach można też poszaleć z kolo-
rowymi krótkimi sweterkami-bolerkami.

„Kontrolowana nonszalancja z pieprzykiem glamour”. Oto motto mojej kolekcji. Ubranka szyte 
na miarę, z pasją do piękna i bycia „nieprzezroczystym” ;).

Ilona…

Bardzo się cieszę, że wybrano mnie do udzielenia kilku rad. To dla mnie zaszczyt pracować 
z Tobą. Sama jestem mamą dwóch córeczek i wiem, jak ciężko odnaleźć siebie, swój styl, 
po tym jak na świecie pojawiły się osóbki oczekujące od nas 100% uwagi. Czytając krótką 
notkę o Tobie, da się zauważyć, ze masz duży dystans do siebie i  sporą dawkę poczucia 
humoru:) Twój wizerunek powinien być lekki i nieprzytłaczający Twojej osobowości. Mniej 
znaczy więcej. Dlatego głównym nurtem będzie minimalizm. Spotkałyśmy się w okresie 
wiosennym, dlatego moje propozycje będą idealne przez najbliższe pół roku.

Na wstępie chciałabym Ci zaproponować lekką zmianę koloru włosów. Niestety nie widzę 
Twojego koloru oczu, ale patrząc ogólnie, sądzę, ze w ciemniejszych włosach byłoby Tobie 
„do twarzy”:)

Na co dzień proponuje ubrania gładkie, zwiewne z możliwością łączenia ich warstwowo. 
Obuwie zdecydowanie płaskie – doskonale zdaję sobie sprawo, że ciężko poruszać się za 
maluchami na szpilkach. Są jednak takie mamy i bardzo je podziwiam :). Wyjście służbowe, 
kolacja we dwoje, teatr, to sytuacje, kiedy należy poczuć się wyjątkowo i włożyć klasyczne 
szpilki. Nie muszą być wysokie, ważne, żeby unosiły Ciebie odrobinę nad ziemia, sprawiając, 
ze staniesz się jeszcze bardziej pewna siebie:) W takim outficie zawsze sprawdzi się kla-
syczna, prosta sukienka  lub spódnica. Również gładka – kolory: czerń, granat, błękit, biel 
lub nude.

Fouremki

Ilona Ilona

http://witajwmojejbajce.pinger.pl/m/5010404 <zdjęcie pudrowe baleriny> 
http://fouremki.blogspot.com
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Ekspert styluEkspert stylu Do pracy / Na wieczórNa co dzień

Pozycje „must have:

• dobrze skrojone ciemne jeansy

• klasyczny T-shirt (gładki) – kolory biel, 

nude, błękit

• wielozadaniowa narzuta (alternatywa 

dla sweterka, marynarki, czy nawet płasz-

cza). Najlepiej wykonana z dresówki.

• zwiewna sukienka, również gładka

• trampki, płaskie sandały, espadryle, ja-

ponki

• torba ‚worek” mieszcząca cały świat :)

Pozycje „must have:

• spódnica ołówkowa gładka

• sukienka prosta do kolan

• klasyczna biała koszula

• krótka marynarka/ramoneska

• klasyczne szpilki (czarne lub nude)

• kopertówka

Odwagi! Powodzenia!

26
Ilona Ilona
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Ekspert Stylu Ekspert Stylu

Marta Gałka. Od kilku lat zajmuje się osobistą stylizacją, pomaga zarówno młodym mamom jak 
i wszystkim pozostałym kobietom odnaleźć własny styl i łączyć go z tym co modne. Podpowiada 
jak to zrobić, by nie zajmowało zbyt dużo czasu i nie rujnowało portfela. Dobrze zorganizowa-
na szafa i idealnie skomponowana kosmetyczka to marzenie każdej kobiety, Marta pomaga je 
spełnić.
www.osobistastylistka.pl
Facebook: https://www.facebook.com/OsobistaStylistka

Kolory
Zaczynam od nich, bo w stylizacjach Ilony grają pierwsze skrzypce. I dobrze. Lubię i podzi-
wiam ludzi, którzy mają odwagę zanurzyć się w kolorach. Zapanował jednak chaos: ciepłe 
z zimnymi, delikatne z nasyconymi, kilka naraz i co najważniejsze: brak neutralnych akcen-
tów. Zawsze warto zastosować zabieg pozwalający widzowi uspokoić wzrok: cieliste buty, 
szary żakiet, beżowa torebka. Poza tym, łącząc np. chłodny róż i ciepły beż(stylizacja do 
pracy) istnieje duże ryzyko, że kolory się „pogryzą”. Lepiej trzymać się jednej temperatury, 
czyli założyć np. szary szal.

Fasony
Pierwsza podstawowa zasada: jeśli któraś część garderoby jest „workowata”, inna powinna 
mocno przylegać do ciała. Stylizacja nr 1 nie udała się, bo obie rzeczy „wiszą”. Klasycz-
ny biały t-shirt byłby lepszy. Spódnica skróciła sylwetkę(taka długość NIKOMU nie służy), 
lepsza byłaby do kostek. Kolory są zbyt kontrastowe.  Na koniec sandały. . . Idealnie pasuje 
do nich stwierdzenie: „nieważne jak się wygląda, ważne żeby było wygodnie”. Otóż równie 
wygodnie byłoby w delikatniejszym, bardziej subtelnym obuwiu, a efekt wizualny o niebo 
lepszy.

Marta Gałka
OsobistaStylistka.pl

Druga stylizacja niepotrzebnie poszerza. Krótka, wiązana w talii kurtka byłaby lepsza. Wy-
stającą spod spodu, skracającą nogi tunikę zamieniłabym na krótką koszulkę. Zamiast leg-
ginsów, spodnie, które nie mają gumki w pasie.

Dodatki
Moja koleżanka zwykła mawiać: „dodatki stanowią o finezji kobiety”. Trzeba je nosić, ale 
wystarczy mieć kilka sprawdzonych, szczególnie będąc zabieganą mamą. Nijakie obecnie 
okulary zamieniłabym na model z wyrazistą, grubszą oprawką. Wyeliminują one potrzebę 
noszenia biżuterii. Jeśli od czasu do czasu pojawi się kilka kolorowych bransoletek czy szal 
– będzie super.

http://www.osobistastylistka.pl 
Facebook: https://www.facebook.com/OsobistaStylistka 
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Makijaż i fryzura
Fryzura jest odrobinę nijaka, ale niestety na zdjęciach niewiele jej widać. Skupię się więc 
na makijażu a  właściwie jego braku. Szczególnie do pracy Ilona powinna się malować, 
sprawi to, że poczuje się bardziej zadbana i oddzieli życie domowe od zawodowego. „Oku-
larnice” mają ułatwione zadanie, bo na co dzień wystarczy wytuszować rzęsy, nałożyć pod-
kład, odrobinę różu i pomadkę w mocnym kolorze. Pomadka (koniecznie wyrazista) sprawi, 
że makijaż będzie wyglądał na dopracowany, a tak naprawdę jego wykonanie zajmie rano 
tylko kilka minut.

O stylu ogólnie
Przede wszystkim nie widzę różnicy w stylizacjach do pracy i po pracy. Według mnie jedna 
jest na lato, druga na jesień, obie sportowe :) Nawet pracując w przedszkolu, gdzie nie mu-
simy nosić eleganckich garsonek, warto wyglądać nieco inaczej niż w domu.

Przede wszystkim do pracy wprowadzamy elementy typu:

• żakiet (może być miękki, bawełniany, z nonszalancko wywiniętymi rękawami),
• eleganckie buty (mogą być baleriny, ważne żeby nie były to trampki czy sportowe  

tenisówki)
• makijaż
• spodnie ze sztywniejszego materiału (eliminujemy legginsy i dresy)

To kilka elementów, które nie sprawią dużo kłopotów, a znacznie poprawią wizerunek za-
wodowy.

Stylowi Ilony, mimo mnogości barw, brak wyrazistości. Wprowadziłabym bardziej wyraziste 
fasony, czyste formy, makijaż. Bardziej stawiałabym na kobiece elementy (buty, dekolty) 
niż na stuprocentową wygodę. Przecież eleganckie baleriny czy bawełniany żakiet też są 
wygodne, a mają w sobie więcej klasy.

Ilona jest ładną, młodą kobietą, która ma niewiele czasu by o siebie dbać. Ważna więc jest 
organizacja: zebranie porządnej, świetnie skrojonej bazy ubrań w szafie, minimalistycznej 
kosmetyczki, zestawu dodatków (okulary, apaszka w odpowiednim kolorze, neutralne buty). 
W tym przypadku mniej znaczy więcej: jeśli w szafie będzie porządek i minimalizm, poran-
ne wybory staną się łatwiejsze a stylizacje przemyślane. Bałagan, nadmiar ubrań i kolorów, 
oznaczają chaos w całym wizerunku.

Ekspert Stylu Ekspert Stylu
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Anna O uczestniczce

Anna ceni: 
Rodzinę, zaangażowanie otoczenia w akcje społeczne (sama chętnie się angażuje).

A skąd motywacja do zmiany? 
„Po ciąży bardzo schudłam. Moja garderoba to teraz dużo za duże ubrania”.
„Chęć odzyskania pewności siebie w sytuacji powrotu do pracy. Szansa na zbudowanie stylu i 
szafy od początku”.
„Noszenie dżinsów i golfów już nie do końca mi pasuje”.

A jak Anna chce się czuć? 
„Elegancko i kobieco”.

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Anny? 
Karolina Malinowska

• Ma 33 lata.
• Mama Adasia (roczek).
• Matka I kwartału ;-).
• Po rocznym urlopie macierzyńskim wraca do pracy w organizacji poza-

rządowej.

Anna
34

Anna
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Włosy
• Rozpuść włosy!
• Wygładzenie niesfornych włosów ina-

czej niż przez gładkie spięcie
• Dłuższe włosy, które mogłabyś delikat-

nie prostować
• Takie włosy wymagają nawilżenia 

• Kolor kasztanowy

Kolory 
Rudości, zgniłe zielenie i pasujący wszyst-
kim – turkus.

Makijaż 
• Mocniejszy makijaż, a raczej akcent czer-

wonych ust i czerwone paznokcie
• Makijaż dzienny z dobrze wytuszowany-

mi rzęsami i różem na policzkach.

Co radzą czytelniczki?

Ubrania i buty
Masz dosyć jasną cerę, dlatego ożyw swoją 
osobę ciuchami o intensywnych kolorach – 
ja widzę czerwony w  połączeniu z  białym, 
i granatem.

Pozostałe
• Wyraziste oprawki okularów w bardziej 

prostokątnym kształcie niż na zdjęciu.
• Koniecznie okulary w kolorowych 

oprawkach. 

 

 

• Kobiece sukienki i spódnice

• Łódkowy dekolt, sukienki do kolan

• Elegancka bluzka, koszulowa bądź obci-

sła bluzka z marynarką

• Koszula w kratę i jeansy lub tradycyj-

ne jeansy można zastąpić spodniami 

woskowanym które wyglądają nieco 

zadziornie w połączeniu z butem na 

obcasie.

Anna Anna

http://snobka.trailer.sds.o2.pl/c9ba8f9032324c480d67c24bedae8d855a1620c4
http://www.pinterest.com/pin/120189883779825645/
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Nazywam się Barbara Kohlbrenner. Jestem doradcą wizerunkowym. Uczę budowania indywi-
dualnego stylu, który odzwierciedla osobowość i styl życia. Pokazuję jak ubrać się niebanalnie 
i  z  klasą. Wiem, jak z morza ciuchów i  dodatków wybrać te najciekawsze i  skomponować je 
w harmonijną całość. Uczę jak wydobyć i podkreślić zalety sylwetki, aby wyglądać atrakcyjnie 
niezależnie od wieku, rozmiaru czy zasobności portfela. Każda współpraca jest dla mnie wy-
zwaniem, bo każdy jest inny. Nawet jeśli istnieją pewne reguły co do rodzajów sylwetki, to nie 
ma dwóch takich samych osobowości. I to jest najpiękniejsze. A osobowość to klucz do indywi-
dualnego stylu. Jestem pracującą mamą dwóch wspaniałych synów :).
www.brb-doradztwowizerunkowe.pl
www.facebook.com/doradcawizerunkowy

Porady dla Ani
Moje porady mają na celu przede wszystkim podkreślić Twoją kobiecość, ale tak abyś czuła 
się jednocześnie wygodnie i  komfortowo. Mam na uwadze, że jesteś młodą mamą, więc 
na pewno nie będziesz miała zbyt wiele czasu dla siebie. Teraz uwaga skupia się przede 
wszystkim na dziecku. Pamiętaj jednak o sobie, bo uśmiechnięta i zadowolona mama, to 
szczęśliwe i radosne dziecko.

Fryzura
Przede wszystkim należy „ujarzmić” Twoje piękne, gęste włosy. Nadać kształt fryzurze. Po-
lecany dobry stylista fryzur, który wykreuje wygodną fryzurę, na którą nie będziesz musiała 
poświęcać czasu. Pięknie wyglądasz też w spiętych włosach. Przede wszystkim noś taką 
fryzurę, w jakiej Ci wygodnie i do twarzy. Masz ładny, naturalny kolor włosów, podkreśl go 
jedynie, jeśli trzeba, ale nie eksperymentuj z nowymi kolorami.

Barbara Kohlbrenner
BRB
Doradztwo 
Wizerunkowe

Masz bardzo ładnie zarysowany łuk brwiowy. Sugerowałabym bardziej wyraziste, ale spo-
kojne, klasyczne oprawki okularów. Takie, które nie przytłoczą Twoich delikatnych rysów.  
Jeśli nosisz je na co dzień, udaj się do dobrego optyka, poświęć trochę czasu aby wybrać 
takie, które Ci będą służyć przez kolejne lata. Te na zdjęciu są zbyt nisko osadzone od brwi 
i zbyt podłużne ( tyle mogę wywnioskować ze zdjęcia w sukience). Ja widzę Cię w  takich, 
które mają pełną oprawkę.

Makijaż
Naturalny. Warto mieć korektor pod oczy, który zatuszuje ewentualne sińce oraz rozświetli 
spojrzenie. Mascara + kredka (czarna lub brązowa) na górnej powiece, dodatkowo otworzy 
oko. W takim makijażu kobieta wygląda po prostu dobrze. Nie musisz tuszować dolnych 
rzęs. Jeśli nie lubisz podkreślać oka, używaj jedynie mascary. Delikatny, rozświetlający róż 
na policzkach nada kościom policzkowym wyrazu, a poza tym twarz będzie wyglądała na 
bardziej wypoczętą. Usta podkreślaj, jeśli lubisz. Czasem wystarczy tylko pomadka ochron-
na lub naturalny błyszczyk. Choć na pewno ożywi buzię modna w tym sezonie koralowa 
czerwień. Czasem warto „zaszaleć”, choćby od „wielkich dzwonów”. Pamiętaj, że im bardziej 
wyraziste i nasycone kolory ubrania przy twarzy, tym bardziej należy dbać o makijaż. Poza 
tym czasem pokreślone oko lub usta mogą „podkręcić” Twoją stylizację. Wyobraź sobie, np. , 
biała bluzka koszulowa, ciemne spodnie (mogą być ciemne jeansy) + mocniejsze usta…
Klasa i kobiecość. Nic więcej nie trzeba.

Ubrania – zalecam oszczędność w formach i fasonach.
Tak ja wspominałam, podkreślaj zgrabne nogi. Ponieważ na co dzień trudno chodzić wy-
łącznie w  sukienkach, proponuję również wygodne stylizacje ze spodniami. Pamiętaj, że 
zamieszczone zdjęcia stanowią inspirację co do fasonu, koloru, stylu. Na tej podstawie mo-
żesz dopiero zacząć kreować swój indywidulany styl. Taki styl, który będzie odzwierciedlał 
Twoją osobowość.

Anna Anna

http://www.brb-doradztwowizerunkowe.pl 
www.facebook.com/doradcawizerunkowy
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Baza ubraniowa
Czyli co Ci się może przydać i ułatwić co-
dzienne komponowanie garderoby ( do pra-
cy i na co dzień). 
Poniższe zdjęcia traktuj jako inspirację. 
Moim celem jest abyś wyglądała zgrabnie, 
kobieco, z klasą, ale też zgodnie z trendami. 

Gładki! t-shirt z lekkim dekoltem (biały lub 
kolorowy). Pamiętaj, aby był luźny, ale nie 
workowaty. Nie może opinać ciała.

-tutaj z ciekawą spódnicą

A  tak można wyglądać modnie na spacer 
z  dzieckiem, czyli proste spodnie, t-shirt, 
nieśmiertelna ramoneska oraz baletki.

A to klasyka, ale jaka nowoczesna i świeża, 
czyli proste jeansy + t-shirt + prosta mary-
narka. Wygoda i prostota na co dzień:

Sweterki w serek lub zaokrąglone pod szyją 

( klasyczny np. granatowy –ponadczasowy):

Biała koszula, rozpięta pod szyją. Może być 
do pracy ( wersja bardziej grzeczna oraz na 
każde wyjście. Wystarczy rozpiąć nieco gu-
ziki, można podwinąć nonszalancko ręka-
wy lub założyć biżuterię). Zawsze będziesz 
w niej wyglądać z klasą.

Anna Anna

Ekspert Stylu Ekspert Stylu

http://www.pinterest.com/pin/567523990514585272/
http://www.pinterest.com/pin/106679084897394832/
http://thefashiontag.files.wordpress.com/2014/01/fitted-sweater-classic-look.jpg
http://thefashiontag.files.wordpress.com/2014/01/alexa-chung-tiny-sweater-look.jpg
http://www.pinterest.com/pin/270567890087260884/
http://www.pinterest.com/pin/117445502755964982/
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Anna Anna

Marynarka  na 1 guzik  z  wcięciem  w  talii.

Prosty, klasyczny trencz , wiązany paskiem 
w talii.

Buty
Skórzane kozaki przed kolano typu oficerki 
lub na lekkim słupku, z wygodna cholewką ( 
czarne, brązowe).

Buty do kostki czarne lub brązowe. 
Płaskie obuwie typu baletki lub mokasyny.

 Kurtka – typu parka- bardzo wygodna, moż-
na ją nosić prawie cały rok (często ma odpi-
naną podpinkę oraz kożuszek przy kapturze

http://www.pinterest.com/pin/92816442294507242/
http://www.pinterest.com/pin/49117452158644675/
http://www.pinterest.com/pin/529735974890800454/
http://www.pinterest.com/pin/252412754086857255/
http://www.pinterest.com/pin/117656608988588224/
http://www.pinterest.com/pin/35114072065336416/
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Klasyczne szpilki na niewysokim obcasie 
(czarne to klasyka, ale mogą być w różnych 
kolorach). Niezbędne na wyjścia lub – jeśli 
lubisz – nawet na co dzień do pracy. Fajnie 
wyglądają z jeansami. Poza tym pasują do 
wszystkiego i ułatwiają każdą stylizację. 

Sportowe obuwie ( na weekendowe wypa-
dy, spacer z dzieckiem).  

Inspiracje dla Ciebie na lato

Anna Anna

http://www.pinterest.com/pin/163888873913883266/
http://www.pinterest.com/pin/113012271870463874/
http://www.pinterest.com/pin/440086194809887596/
http://www.pinterest.com/pin/396809417140626761/
http://www.pinterest.com/pin/300685712592771431/
http://www.pinterest.com/pin/109775309641572515/
http://www.hellofashionblog.com/2013/08/bright-leopard.html
http://www.pinterest.com/pin/188658671864549383/
http://www.pinterest.com/pin/253186810275149257/
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Anna Anna

Inspiracje dla Ciebie na lato Na koniec kilka wskazówek:

• Najważniejsze są proporcje. Dlatego też tam gdzie trzeba „ dodajemy wizualnie centyme-
trów”, a gdzie jest za dużo działamy odwrotnie. Nie zakładaj obcisłej garderoby „od stóp 
do głów”.

•  Unikaj zbyt wielu kolorów na raz. Jeśli nie masz pewności w  łączeniu kolorów, najbez-
pieczniej miej na sobie 2-3 kolory.

• Biżuterię mieszaj, nie zakładaj zestawów – te samy kolczyki + naszyjnik ( nudne, a w do-
datku zestaw np. klasycznych perełek czy drobnej biżuterii w wieku 30+ postarza)

• Wystrzegaj się świecących rajstop.
• Pamiętaj o dobrze dobranej bieliźnie. Od niej wiele zależy.
• Robiąc zakupy zawsze zastanów się czy ubranie na pewno będzie pasowało z resztą Two-

jej garderoby, do Twojej sylwetki. Rzeczy pięknie zaprezentowane w sklepie niekoniecznie 
Ci pasują.

Najważniejsze : TY MASZ SIĘ DOBRZE CZUĆ W SWOICH CIUCHACH! 

Powodzenia!

http://www.zara.com/pl/pl/kobieta/sukienki/mini/wzorzysta-wielowarstwowa-sukienka-c400009p1894003.html
http://www.zara.com/pl/pl/kobieta/sukienki/mini/sukienka-z-paskiem-c400009p1808015.html
http://www.pinterest.com/pin/257901516134449458/
http://www.pinterest.com/pin/21532904441935106/
http://www.pinterest.com/pin/148900331404410696/
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Działania Kwiatu Kobiecości mają na celu zmianę świadomości dotyczącą chorób ginekologicz-
nych i zmianę kobiet w podejściu do własnego zdrowia i obejmują szerokie spektrum: począw-
szy od programów edukacyjnych, kampanii społecznych, a także niesienia  pomocy i wsparcia 
kobietom chorym i ich rodzinom. Kwiat Kobiecości ma bezpośredni kontakt z 30 000 kobietami 
z całej Polski, wyłączając działania prowadzone w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 
Piękna bo Zdrowa i Jajka mądrzejszego od kury.
Działania edukacyjne realizowane są przez programy: Kobiety dla Kobiet, Rozumni i uważni, 
Młoda i zdrowa – prowadzą one do zmiany podejścia kobiet do własnego zdrowia. Kwiat Ko-
biecości przywiązuje szczególną uwagę do działań profilaktycznych, dlatego w trosce o zdro-
wie kobiet i jakość wykonywanych badań ginekologicznych na stronie www.kwiatkobiecosci.
pl każda kobieta bezpłatnie może znaleźć adresy „Gabinetów pod Kwiatkiem”, które spełniają 
wysokie standardy wizyty ginekologicznej. 

Proponujemy dla Ani styl raczej wyważony, lekko idący w stronę klasyki, jej uroda zdecy-
dowanie predestynuje do tego typu stylu. Ania nosi okulary, może warto było by pomyśleć 
o szkłach kontaktowych lub modnych oprawkach.

Aby podkreślić urodę Ani, warto byłoby dodać jej obecnemu kolorowi włosów więcej życia, 
odrobinę go przyciemniając, nie musi być to farba, może to być oszczędzająca koloryza-
cja szamponem koloryzującym. Należałoby również zadbać o  ich pielęgnację, aby nadać 
im  więcej blasku, dzięki odpowiedniej pielęgnacji włosy nie będą się nadmiernie puszyć.
fryzurę, w jakiej Ci wygodnie i do twarzy. Masz ładny, naturalny kolor włosów, podkreśl go 
jedynie, jeśli trzeba, ale nie eksperymentuj z nowymi kolorami.

Kwiat
Kobiecości

Proponujemy  fryzurkę wielofunkcyjną, z wielopłaszczyznowym cięciem,  na co dzień do pracy 
można układać na dwa sposoby:
• z przedziałkiem po środku lub
• z przedziałkiem na boku, który będzie tworzył opadająca na jedną stronę grzywkę
W razie konieczności długość do ramion daje na możliwość związania włosów w kucyk.

Przy tak idealnej figurze mamy wiele możliwości, jeśli chodzi o fasony, można dowolnie eks-
perymentować. Trzeba tylko  głęboko do szafy schować uprzedzenia i nie bać się mierzyć, mie-
rzyć i jeszcze raz mierzyć ;) Ze wstępnej analizy kolorystycznej wynika, iż Ania bardzo dobrze 
prezentuje się zarówno w kolorach pastelowych jak i tych z palety bardzo żywych. Na ręce Ani 
przekazujemy również kolory najmodniejsze tego lata, warto czerpać inspirację.

Zatem drzwi mody stoją przed nią otworem, wystarczy zerwać z przyzwyczajeniami ;) 
A oto stylizacja dla Ani zaproponowane przez Fundację „Kwiat Kobiecości”:
 

48 49
Anna Anna

http://www.kwiatkobiecosci.pl
http://www.kwiatkobiecosci.pl
www.facebook.com/doradcawizerunkowy
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Katarzyna O uczestniczce

Katarzyna ceni: 
Pracę z ludźmi.

A skąd motywacja do zmiany? 
„Po wielu latach pracy za granicą od marca kontynuuję prowadzenie biznesu w Polsce. Przyda 

mi się wsparcie innych, silnych kobiet, które mają podobną historię”.

A jak Katarzyna chce się czuć? 
Chciałaby umieć dobrać makijaż i pięknie się uczesać… to te dwa elementy dotychczas ograni-
czały ją i zaprzątały głowę podczas uroczystości

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Katarzyny? 
Agnieszka Chylińska

 

• Ma 44 lata
• Mama Oli (21 lat) i Pawła (14 lat)
• Prowadzi firmę wypożyczającą auta na śluby (http://auta-sluby.pl/)
• W tym biznesie kluczem do sukcesu jest m.in. prezencja… w końcu 

przekonuje Klientów do wyboru stylowych aut i Kasia sama czuje, że 
elegancki wygląd powinien być jej wizytówką.

52 53

http://auta-sluby.pl/


Na początek jednozdaniowy komplement:

„Piękna kobieta przypominająca mi ciepłą, 

emanującą magnetyzmem Annę Ficner- 

Ogonowską (pisarkę). Piękna, ciemna opra-

wa oczu i wspaniały uśmiech. Kobieca, 

kształtna figura”.

Kolory 
Biele, beże, brązy, brzoskwiniowy, złoty, ze-

stawienie biel+szarość ugładzi Twój tempe-

rament w sytuacji biznesowej

Włosy
• Wystarczy odświeżenie fryzury

• Pięknie wyglądałabyś w upięciu (włosy 

spięte do tyłu, z przodu kilka figlarnych 

kosmyków)

Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Makijaż
Naturalny makijaż. W związku z tym, że łatwo 

się opalasz proponuję złote dodatki, które 

podkreślą opaleniznę. Wspaniałą ciemną 

oprawę oczu i godną pozazdroszczenia cerę 

i ciemną karnację podkreśliłabym pomadką 

lub błyszczykiem (najlepiej czerwienią na 

ważne okazje, a do pracy brzoskwinią, mo-

relą).

Ubrania i buty
W biznesie zawsze dobrze sprawdza się ele-

gancja: biała koszulowa bluzka, elegancka 

garsonka, które dobrze będą komponować 

się z ciemnymi włosami i wzbudzą zaufanie 

klientów.

Dwie-trzy flagowe sukienki biznesowe na 

uroczystości, na które wypożyczasz samo-

chody. Trzeba pamiętać, że podczas tych wy-

darzeń Twoja kreacja nie powinna przyćmić 

gości. Żeby było trochę inaczej niż klasycz-

nie, akcentujemy asymetrię, do tego szary 

żakiet. 

I jeszcze dodatek – jako zawieszka na bran-

soletkę lub jako zawieszka na łańcuszku. 

Najlepiej samochodzik :).

5554
Katarzyna Katarzyna

http://zszywka.pl/p/asymetryczna-dwukolorowa-sukienka-w-8097497.html
http://www.pandora.net/pl-pl/explore/inspiration/create-combine/bracelet-designer?itemnumberid=790405CZ
http://www.pandora.net/pl-pl/explore/products/charms/790405cz
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Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek Zarzą-
dzanie w  kulturze oraz Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Pracowała jako projek-
tantka w  firmie odzieżowej oraz projektowała na indywidualne zamówienie. Jest pasjonatką 
kapeluszy i artystycznych nakryć głowy znanych pod nazwą fascynatorów.
Promotorka ruchu Slow Fashion oraz Slow Life, która mocno wierzy, że jakość życia zależy od 
rozwoju osobistego i przezwyciężania słabości we własnym indywidualnym tempie.
Autorka dwóch książek, dostępnych w formie ebooków
• Jak zbudować własny styl i stworzyć markę osobistą (dostrajanie.pl)
• Slow fashion. Jak zbudować własny styl i uratować świat.(legimi.pl)

Propozycja metamorfozy dla Kasi.
Autor: Joanna Tor-Gazda

Droga Kasiu,
Mocnymi stronami twojej sylwetki jest proporcjonalna budowa ciała oraz szczupłe nogi 
i  piękny biust. Wspominałaś, że w  twojej pracy ważna jest elegancja, więc proponuję Ci 
klasykę, ale wprowadziłabym  kilka kolorów, które wprowadzą więcej pozytywnej energii 
do twojego wizerunku. Chcąc podkreślić Twoje mocne strony oraz naturalny wdzięk pro-
ponuję Ci proste ołówkowe spódnice (zdjęcia dołączone) w  stonowanej kolorystyce np. 
beżowy, granat czy odcienie szarości, które możesz łączyć z bluzkami w tym samym odcie-
niu lub w innym kolorze (zdjęcia bluzek kolorowych). Elegancja polega na umiarkowaniu 
i łączeniu najlepiej pasujących do figury elementów wykonanych starannie z materiałów 
o bardzo dobrej jakości. Dla tego zwracaj uwagę na jakość ubrań. Lepiej mniej, a dobrej 
jakości, które będą Ci służyły dłużej.

Dostrajanie.pl

Twoja sylwetka jest bardzo kobieca i  potrzebuje pięknej prostej oprawy w dlatego pro-
ponuję Ci także kilka sukienek, które podkreślają dekolt oraz nogi. Sukienki dopasowane 
w talii i podkreślające biust bardzo dobrze podkreślą proporcje Twojej sylwetki, a dodat-
kowo możesz je nosić na co dzień lub na specjalne okazje. Proponuję Ci również bluzki 
i  topy z dekoltem kopertowym, w kształcie litery V, łódkę i  lejące dzianinowe. Mogą być 
dopasowane w talii lub luźniejsze. Ponieważ masz zgrabne nogi możesz spokojnie nosić 
legginsy w połączeniu z tunikami oraz spodnie ze zwężanymi nogawkami, które wysmukla-
ją sylwetkę. Jest to strój mniej elegancki i biznesowy, ale na weekend czy spotkanie z przy-
jaciółmi świetnie się sprawdza. Bardzo dobrze będziesz wyglądała również w  spódnicy 
i żakiecie o klasycznym kroju, które możesz łączyć z topem lub bluzką. Możesz włożyć także 
asymetryczny skórzany żakiet do wąskich spodni lub ołówkowej spódnicy. Zamiast żakietu 
wypróbuj też długie delikatne niezapinane sweterki, które wysmuklają sylwetkę i  łączą 
strój w jedną całość. Na chłodniejsze dni proponuję Ci klasyczny płaszcz z paskiem, który 
podkreśla proporcje ciała. Klasyczne ubrania można przełamać dodatkami, które nawiążą 
do twojej osobowości i  które możesz zmieniać według potrzeb. Współczesna klasyka to 
łączenie prostych dopasowanych do figury fasonów z mocnymi kolorami, ale najważniejszy 
w eleganckim wizerunku jest umiar i naturalna pewność siebie wynikająca ze świadomo-
ści, że jesteś piękną i zadbaną kobietą. 

Pozdrawiam serdecznie, życząc Ci sukcesów w biznesie i życiu osobistym.
Joanna Tor-Gazda

Katarzyna Katarzyna

http://dostrajanie.pl
http://legimi.pl
www.facebook.com/doradcawizerunkowy


Ekspert Stylu Ekspert Stylu

Katarzyna
5958

Katarzyna



Ekspert Stylu

60

Ekspert Stylu

61
KatarzynaKatarzyna



DaWanda DaWanda

6362
KatarzynaKatarzyna

http://pl.dawanda.com/product/56805467-Drappe-Dress
http://pl.dawanda.com/product/56033419-SHAGREEN-3
http://pl.dawanda.com/product/49270886-Hammered-silver-Moonstone-and-Lemon-Quartz
http://pl.dawanda.com/product/55275459-YYFASHION-Klassisches-Stiftkleid-mit-Guertel
http://pl.dawanda.com/product/48656242-Avenue
�http://pl.dawanda.com/product/63810207-Zegarek-skorzany--live-your-dream
http://pl.dawanda.com/product/52548679-Czarna-torebka-skorzana-Simple-9901
http://pl.dawanda.com/product/55344307-sukienka-M223-bez
http://pl.dawanda.com/product/59136699-EVE
http://pl.dawanda.com/product/58039135-Globus-Ring-20-mm
http://pl.dawanda.com/product/45064742-Doppelter-Jaspis-Picasso
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Iwona

Iwona ceni: 
Pomaganie innym, pozytywne nastawienie do życia i stawiania czoła zabieganej rzeczywistości.

A skąd motywacja do zmiany? 
Zrobić coś wreszcie dla swojego samopoczucia. Zawsze pomagała innym, teraz chce zrobić coś 

dla siebie!

A jak Iwona chce się czuć? 
Chce lepiej wyglądać, co przekłada się na „bardziej optymistyczne nastawienie do otaczającego 
nas świata”.

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Iwony? 
Małgorzata Kożuchowska – ceniona za siłę i piękny, kobiecy oraz elegancki wygląd.

 

• Ma 35 lat
• Jest mamą czwórki dzieci (5, 7, 9 lat i 15 miesięcy)
• Pracuje z osobami niepełnosprawnymi jako terapeuta zajęciowy
• Jej hobby to szydełkowanie i tworzenie biżuterii z filcu

O uczestniczce

66 67



68 69

Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Ubrania i buty 
Jeśli lubisz styl Małgorzaty Kożuchowskiej 

warto zainwestować w basic (podstawowe 

ubrania jak spodnie, koszulki w kolorach 

czarnym, białym lub beżowym. W połącze-

niach proponuję konsekwencje i niełącze-

nie tych kolorów) i ożywienie ich dodatkami 

lub nakryciami wierzchnimi w intensywnych 

kolorach.

 Połączyć modę i wygodę, a do tego wykre-

ować własny styl. Zainspiruj się poniższym 

zdjęciem:

Buty na obcasie lub stabilnym słupku

Zadbałabym o zachowanie proporcji w Two-

jej figurze. Ubrałabym Cię w miękkie, leją-

ce się dzianiny i długości za kolano, z lekką 

linią, która sama podczas ruchu podkreśli 

doskonałą figurę, w kolorystyce raczej sto-

nowanej, z jednym mocnym dodatkiem np. 

lekko puszczonym, długim szalem, który 

optycznie wydłuży sylwetkę, w mocno kon-

trastowym kolorze.

Wyeksponowałabym Twoją figurę przez do-

pasowane rurki, żakiet z wcięciem w talii, a 

może nawet... kamizelkę. Wszystko w sto-

nowanych kolorach (nie bójmy się czerni), a 

do tego wyraziste jednokolorowe np. zielo-

ne, czerwone czy fioletowe dodatki. Buty na 

cienkim, kilkucentymetrowym obcasie rów-

nież w kolorze dodatków. 

Sporo stylizacji znalazłam w galerii zdjęć na 

stronie p. Małgorzaty Kożuchowskiej:

http://www.malgorzatakozuchowska.pl/

Szczególnie pasuje mi do Ciebie kreacja 

druga (spodnie, kozaki) i czwarta (kapelusz, 

żakiet) na tej stronie.

Włosy
• Fajnie wyglądasz w krótkich włosach. 

Masz piękne niebieskie oczy, wydaje mi 

się, że ich głębię można jeszcze zaak-

centować przez nieco ciemniejszy, tj. na-

turalny odcień delikatnego brązu. 

• Porada: im ciemniejsze włosy, tym bar-

dziej należy podkreślić oprawę oczu.

• Czarne włosy, ścięte na krótko, obowiąz-

kowo zaczesane do góry i okulary ze-

rówki w czarnym kolorze 

• Włosy ścięłabym krócej i dała zdecydo-

wany blond może nawet platynowy

• Włosy postawione do tyłu, bardziej za-

wadiackie

• Niesymetryczne przystrzyżenie

Kolory
Fuksje i czerwienie w zestawieniu z czernia-

mi i beżami, biel, niebieski, granat, odrobina 

różu (pudrowego), morskie, brązy, czerń.

Makijaż
Bardzo lekki makijaż wyrównujący koloryt 

skóry i wydobywający intensywny błękit 

oczu, na usta koniecznie intensywna szmin-

ka (fuksja, czerwień) lub w wersji bardziej 

spokojnej ciekawy nude. Oczy niebieskie 

podkreślić brązowymi cieniami, a na policz-

kach odrobina różu w odcieniu brązowo-ró-

żowym. Ciut przyciemnić brwi, żeby podkre-

ślić oprawę oczu.

IwonaIwona

http://www.malgorzatakozuchowska.pl/
http://www.vogue.co.uk/fashion/autumn-winter-2014/ready-to-wear/chanel/full-length-photos/gallery/1146057 
http://www.gino-rossi.com/wp-content/uploads/kolekcja/DN942L-SKO-CWCW-9911-0c.jpg


W kostiumie z krótką spódnicą przed kolana 

w kolorze intensywnej zieleni do tego dłu-

gie czarne kozaki typu oficerki.

Proponuję spódnice w  kroju A, najlepiej 

mocniej rozkloszowane od talii ku dołowi. 

Wzór kobiecy, kwiecisty wraz z  nadejściem 

wiosny i lata. Do tego gładka bluzka podkre-

ślająca biust z  zaszewkami powodującymi 

zwężenie talii. Jeśli spodnie – to rurki plus 

obcasy, a do spodni trochę dłuższe marynar-

ki w męskim stylu.

Sukienka prosta, skrojona jak tunika, z nie-

co sztywnego materiału, z  pionowym roz-

cięciem na dekolcie i  zdecydowanie przed 

kolana. I do tego płaszczyk oversize, bez koł-

nierza, niezapinany, do tego buty na słupku. 

Albo romantyczniej – sukienka dopasowana 

w talii i rozkloszowana od linii bioder w dół. 

W  stylizacjach typu spodnie + koszula ko-

niecznie jakieś dodatki – duże bransolety 

albo kilka wisiorów tworzących zgrabną ca-

łość.

Makijaż i fryzura

Makijaż oczu do pracy

Fryzura na co dzieńFryzura do pracy

Makijaż na co dzień

Co radzą czytelniczki?

Stylistka i wizażystka, mama, którą koleje losu sprowadziły na drogę, na której musiała nauczyć 
się nowego zawodu. Teraz jej stylizacje i makijaże, a także inne aktywności związane ze świa-
tem mody możecie śledzić na blogu: annafilipowicz.wordpress.com.

Anna Filipowicz

Fryzura do pracy Fryzura na co dzień

Makijaż oczu do pracy Makijaż na co dzień

Fryzura do pracy Fryzura na co dzień

Makijaż oczu do pracy Makijaż na co dzień

Fryzura do pracy Fryzura na co dzień

Makijaż oczu do pracy Makijaż na co dzień

Fryzura do pracy Fryzura na co dzień

Makijaż oczu do pracy Makijaż na co dzień

Ekspert stylu
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http://annafilipowicz.wordpress.com


72 73

Ekspert stylu Ekspert stylu Do pracy / Na wieczórNa co dzień

Iwona Iwona

http://domodi.pl/marki_h-m/odziez/odziez-damska/marynarki-i-zakiety
http://domodi.pl/marki_h-m/odziez/odziez-damska/bluzki-damskie
http://domodi.pl/marki_h-m/odziez/odziez-damska/spodnie-damskie
http://domodi.pl/marki_h-m/odziez/odziez-damska/spodnice
http://domodi.pl/czarne-szpilki
http://sklep.gino-rossi.com/czolenka,gino-rossi-czolenka-148-k-29888-209954-p.html
http://domodi.pl/odziez/odziez-damska
http://domodi.pl/odziez/odziez-damska/sukienki
http://domodi.pl/odziez/odziez-damska
http://domodi.pl/sklepy_bonprix/odziez/odziez-damska/swetry-damskie_opcje_kolor,bialy
http://domodi.pl/odziez/odziez-damska/jeansy-damskie_strona-2
http://domodi.pl/buty/buty-damskie/balerinki
http://domodi.pl/buty/buty-damskie/czolenka
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Iwona Iwona

Muszę pochwalić Iwonę, że dobrze dobrała 

marynarkę i jej kolor. Ma, jak to Słowianki, 

jasną cerę i włosy, więc całość powinna nie-

co ożywić pastelowymi kolorami. 

Stylizacja do pracy
W stylizacjach do pracy świetnie na Iwonie 

będą leżeć spódnice ołówkowe lub rozklo-

szowane. Do tego mogą być bardziej dopa-

sowane góry.

Styl nieformalny - spodnie i blezer. Na cza-

sie jest podwijanie nogawek, można wtedy 

założyć szpilki (wersja do pracy i na przyję-

cie). Na co dzień polecam kolorowe adidasy. 

Dodatki: dużo bransoletek z koralików z za-

wieszkami.

Baleriny z migdałowym noskiem nie skraca-

ją tak nogi.

Stylizacja codziennaStylizacja do pracy

http://harmnni.com/pl/p/sweet-foam-sky/112
http://pl.dawanda.com/product/60492835-LANGE-WEISS-OVERSIZE-T-SHIRT
http://pl.dawanda.com/product/59237695-BYUTI-Blue
http://pl.dawanda.com/product/60464843-Labradoryt
http://pl.dawanda.com/product/48657058-Cafe-Procope
http://pl.dawanda.com/product/49140770-Marynarka-sukienka-pudrowy-roz
http://pl.dawanda.com/product/58378675-Baleriny-Tiffany-Mint-Beige
http://pl.dawanda.com/product/59532991-Etui-na-tablet-notebookaorganizerroz-roza
http://pl.dawanda.com/product/49682034-Rozowa-z-koniczynkae
http://pl.dawanda.com/product/59238915-Zestaw-z-kamieni-i-srebra-pozlSzaro-Rozowy
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Agnieszka

Agnieszka ceni: 
Wrażliwość i emocjonalność.

A skąd motywacja do zmiany? 
• „Sama myśl o poszukiwaniu pracy, poddawaniu się ocenie innych, udowadnianiu, że coś 

umiem, mogę się przydać i rozwijać – po prostu mnie paraliżuje i demotywuje do działania”

• „Jednocześnie nie zgadzam się na to, że sama siebie ustawiam w pozycji przegranej, pod-

świadomie „odejmując sobie punkty” za to, że chciałam być mamą i żoną”.

A jak Agnieszka chce się czuć? 
Potrzebuje porady dotyczącej kierunku zmiany wyglądu.

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Agnieszki? 
Krystyna Janda 

• Ma 33 lata
• Mama dwójki dzieci: Janka i Julki 
• Obecnie jest na kończącym się urlopie wychowawczym. „Prawie pięć 

ostatnich lat spędziłam „w domu”, „dbając o rodzinę”
• Redaktor i korektor: zawodowo zajmuję się słowem pisanym, bardzo 

przekrojowo, w zależności od rodzaju zlecenia: od inżynierii bezwyko-
powej, przez opis technologii medycznych, redakcję beletrystyki i ba-
jek, po literaturę podróżniczą i przewodniki turystyczne.

O uczestniczce
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Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Ubrania i buty 
Odsłonięty lekko dekolt, spódnice przed 

kolano, ale nie krótsze, buty na delikatnym 

obcasie

Włosy
Kręcone lub proste, kolor - koniecznie rudy!  

To dodatkowy zastrzyk energii i wiary w sie-

bie. Odradzam spinanie włosów na gładko, 

jeśli już – to luźne upięcia. Włosy mogą być 

również rozpuszczone z  lekkimi falami lub 

lekko kręcone.

Kolor-marchewkowy, tak żeby rozjaśnić 

i uwidocznić piękną twarz. Grzywka prosto 

ścięta, włosy do ramion, wyprostowane i ko-

niecznie rozpuszczone, żeby było bardziej 

kobieco niż dziewczęco.

Makijaż
Obowiązkowo makijaż codzienny z deli-

katnym smoky eyes, oraz róż do podkreśle-

nia policzków, a usta delikatnie podkreślić 

błyszczykiem.

Żywe kolory:

Na rozmowę kwalifikacyjną poszłabym 

w kierunku jednokolorowej sukienki o dłu-

gości przed kolana z suwakiem przez całość 

albo takiej:

• Obcisłe spodnie rurki i  buty na lekkim 

koturnie

• Sportowe topy na szerszych ramiącz-

kach i dopasowane letnie spodnie dłu-

gość 7/8 

• Sukienki w stylu lat 50-tych:

Elegancko wyeksponuje nogi.

Klasyczne modele sukienek np. w kolorze 

granatu lub czerni:

Agnieszka Agnieszka

http://www.solar-company.com.pl/sklep/sukienka,3276.html�
http://www.lejdi-sklep.pl/galerie/k/klasyczna-sukienka-m145_9365.jpg 
http://ediva.pl/pl/modne-sukienki/2584-sukienka-mala-czarna.html 
http://ediva.pl/pl/modne-sukienki/2583-sukienka-mala-czarna.html
http://snobka.trailer.sds.o2.pl/c9ba8f9032324c480d67c24bedae8d855a1620c4
http://3.bp.blogspot.com/-gfnZ6dlZ95w/UkCK6-HfKjI/AAAAAAAAAJs/CDg-pjulM0c/s1600/1.jpg
http://www.fryzury.ekobiety.net/galleries/Fryzury_srednie_rude/Fryzura_srednia_ruda_32.jpg
http://www.solar-company.com.pl/sklep/sukienka,1669.html
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Na co dzień coś może bardziej kolorowego: Inne propozycje sukienek:

Modele tunik z motywami kwiatowymi bądź 

hippie Modele tunik z motywami kwiatowy-

mi bądź hippie.

Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Agnieszka Agnieszka

Wiecznie modne jeansy połączyłabym z luź-

niejszą bluzka (jeansy jednolite).

http://polki.pl/we-dwoje/files/Image/galerie/31324/galeria_we_dwoje_12.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/80/60/d0/z13656192Q,C-A.jpg
http://udziewczyn.pl/images/galeria/1183/normal/58396_Sukienki_w_kwiaty.jpg
http://udziewczyn.pl/images/galeria/1183/normal/58396_Sukienki_w_kwiaty.jpg
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Agnieszka Agnieszka

Ekspertka i właścicielka sklepu z wyjątkowymi ubrankami dla dzieci i kobiet Gałązki.pl.
Gałązki.pl to nowy punkt na wirtualnej dziecięcej mapie świata. To miejsce, które powstało 
z  pasji, z  uwielbienia dla pięknych rzeczy i  przede wszystkim z  mojej ogromnej miłości do 
synka. Na gałązkowych wieszakach znajdziecie eteryczne groszki od włoskiej marki Minimu 
chic for kids, delikatną organiczną bawełnę od Organic ZOO oraz dobrze Wam znane polskie 
niezależne marki jak Nosweet czy Pola&Frank. Powoli wprowadzamy także kolekcje dla mam. 
Już teraz możecie wybierać w ciekawej ofercie. Zapraszamy również do naszego sklepu stacjo-
narnego w Warszawie (Ochota, ul. Usypiskowa 4, 692 208 802).
www.galazki.pl

Według nomenklatury wymyślonej przez najbardziej znane brytyjskie stylistki Trinny i Su-
sannah pani Agnieszka jest typem „kolumny”. Jest wysoka i szczupła, a ramiona i biodra są 
mniej więcej takiej samej szerokości.  Ma dlugie i zgrabne nogi oraz wąską talię. Wydawa-
łoby się, że to typ sylwetki, który bardzo łatwo ubrać. Można jednak popełnić kilka błędów 
ubierając bezkształtne kroje, w których piękna sylwetka się gubi. 
Pani Agnieszce polecam bardziej dopasowane stroje, które jednocześnie podkreślą jej mło-
dy wiek. Pani Agnieszka jest młodą mamą i nie czas jeszcze na babcine bluzki czy szerokie 
męskie spodnie. Jednocześnie zrezygnowałabym w jej przypadku z za krótkich sukienek i 
spódniczek, mimo, że pani Agnieszka ma piękne nogi. Na co dzień długość tuż przed kolano 
to minimum dla kobiet po 30-tce. Krótkie sukienki lub spódniczki możemy zostawić na 
plażę. Bluzki z odcięciem pod biustem też odradzam. Pani Agnieszka powinna eksponować 
zarysowaną talię. Do sukienek o prostym kroju polecam zawsze jakiś delitakny paseczek 
lub marynarkę, która po zapięciu podkreśla wcięcie w talii.
Kolorystycznie pani Agnieszka jest typem wiosny. Ma jasną cerę, oczy ciemniejsze od wło-
sów, a włosy jasne. Takie osoby najlepiej wyglądają w ciepłych i wyrazistych kolorach, jak 

Ola Gałązka

barwy rozkwitającej przyrody. W przypadku klasycznej szarości, polecam jej ciepłe odcie-
nie. Zdecydowanie odradzam czerń. 
Na pewno ważnym elementem przemiany powinna być wizyta u fryzjera. Widać, że pani 
Agnieszka nosi związane włosy, z którymi na co dzień trudno jest jej sobie poradzić. Moim 
zdaniem kręcone włosy nie wyglądają dobrze w odcieniach rudego (tak jak polecało kilka 
czytelniczek pod wpisem). Polecam raczej przyciemnić kolor, tak by pasował do koloru brwi. 
Można pokusić się o delikatne prostowanie.  

Przykładowe stylizacje: 1) codzienna, 2) na rozmowę kwalifikacyjną lub do pracy 3) co-
dzienna, bardziej kobieca, 4) wieczorowa – na kolację w restauracji.

Codzienna – na spacer z dziećmi, na zakupy, do koleżanki.
Agnieszka jest szczupła, więc spodnie typu rurki wspaniale podkreślą jej zgrabną sylwet-
kę. Do jeansów polecam jakiś neutralny t-shirt lub bluzkę (w zależności od okazji). W tej 
przykładowej stylizacji wybrałam białą bluzkę z dekoltem w łódkę. Ciekawe wykończenie 
przy rękawach jest fajnym dodatkiem. Na co dzień nie musimy nosić biżuterii czy niewy-
godnych dodatków, żeby wyglądać ciekawie. Na bluzkę można narzucić wygodny cardigan. 
Zamiast swetra można wybrać lużną marynarkę lub kurtkę. Polecam wybrać coś w bardziej 
wyrazistym kolorze, który da smaczek całej stylizacji, tym bardziej, że żywe barwy dobrze 
komponują się z jasną karnacją Agnieszki. Jako dodatek tylko torebka i wygodne buty. Tak 
można pójść pod dziecko do szkoły, na spacer po parku czy na zakupy i za każdym razem 
być ubranym wygodnie i stosownie do okazji.

1

http://www.galazki.pl
www.galazki.pl
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Agnieszka Agnieszka

2 3

Do pracy lub na rozmowę kwalifikacyjną 
Minęły już czasy białych bluzek i  czarnych spódniczek. Teraz można ubrać się napraw-
dę elegancko w  zupełnie inny sposób. W  tej stylizacji wybrałam granatową marynarkę 
z bufkami na ramionach, która łagodzi trochę intensywny kolor sukienki. Granat wspaniale 
komponuje sie z pomarańczem, a ten drugi z kolei bardzo rozświetli cerę Agnieszki. Jest 
żywy i  ciepły, czyli doskonale spełnia nasze zalecenia. Poza tym ciepły jasny pomarańcz 
jest w tym sezonie bardzo modny. Stonowane dodatki to konieczność, gdy wybieramy jed-
ną część garderoby w intensywnym kolorze lub rzucających się w oczy kroju. Cieliste buty 
i torebka ładnie dopełnią całości. Można je zamienić także na coś w odcieniu niebieskiego 
lub granatu. 

Codzienna – bardziej kobieca (z sukienką), 

to również stylizacja na co dzień. Trochę 

bardziej letnie i kobieca. Koralowy motyw 

przewodni ociepli całość stylizacji. Do takich 

sukienek lub długich spódnic polecam bale-

rinki, sandałki lub trampki (najlepiej białe).

Elegancka – na kolację w restauracji.

Coś na wieczór. Zgrabna sylwetka Agniesz-

ki aż prosi się o dopasowaną kreację. Do 

granatowej sukienki z asymetrycznym de-

koltem dobrałam niebieskie dodatki. Tylko 

żakiet rozwesela całość. Nie jest to bardzo 

jasny kolor, więc spokojnie można założyć 

go także na wieczorne wyjście. Wieczorami 

unikałabym bardzo jasnych dodatków (beże, 

szarości). Obowiązkowo mała torebka i pro-

sta torebka lub kopertówka. 

4



88 89

DaWanda DaWandaNa co dzień i do pracy Na co dzień i do pracy

Agnieszka Agnieszka

http://pl.dawanda.com/product/53461839-Kurtka-K094-czern
http://pl.dawanda.com/product/60927399-Bluzka-blu-110
http://pl.dawanda.com/product/63890363-Blekitna-spodnica-z-kola
http://pl.dawanda.com/product/40288162-Hot-Scarlet
http://pl.dawanda.com/product/63244015-Robe-Dress-Navy-Blue
http://pl.dawanda.com/product/45066882-Clutch-bag-Letter-Medium-Duocolor
�http://pl.dawanda.com/product/50082334-Star-Girl-Classic-Rower---bransoletka-zegarek
http://pl.dawanda.com/product/63243587-Robe-Dress-Grey
http://pl.dawanda.com/product/64051439-Bransoletka-druza-agatu-rain-flower-burgund-01
http://pl.dawanda.com/product/51003138-Big-PinkLime-Glamour
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DaWanda Dodatkowo

Agnieszka

Anna
verte

http://pl.dawanda.com/product/53179039-Asymetryczna-sukienka-SWING-mietowa-P2
sukienka:�http://pl.dawanda.com/product/63190523-Corns
�http://pl.dawanda.com/product/53179039-Asymetryczna-sukienka-SWING-mietowa-P2
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Anna

Anna ceni: 
Kocha wolność i naturę – najlepiej czuje się z dala od cywilizacji.

A skąd motywacja do zmiany? 
Chcę dać swojemu synkowi tyle światła i mądrości, ile będę potrafiła. I chcę, by miał ładną, 

szczęśliwą mamę, z której będzie dumny i która będzie dla niego inspiracją. Bycie mamą uczy 

mnie tego, co w życiu najważniejsze.

A jak Anna chce się czuć? 
Chciałabym, by mój wygląd odzwierciedlał moje wnętrze. Powoli klaruje się mój własny styl, ale 
nadal brakuje mi w tej kwestii pewności siebie. Nie udało mi się wrócić do figury sprzed ciąży, co 
dodatkowo utrudnia mi dobór strojów. Z natury jestem skrzydlatym Koziorożcem – z nogami na 
ziemi i duszą w chmurach.

Która ze znanych postaci promieniuje „kobiecym pięknem” 
według Anny? 
Grażyna Torbicka

• Ma 30 lat
• Mama trzyletniego chłopca
• Z zawodu zootechnik, pracuje jako doradca rolniczy, z zamiłowania 

muzyk-amator.
• Kocha zwierzęta, zwłaszcza krowy oraz koty (ma ich aż pięć)
• Od 14 lat śpiewa w grupie instrumentalno-wokalnej Wariant M,  

działającej przy Oświęcimskim Centrum Kultury.  
Jak sama mówi: „Tam stawiałam pierwsze świadome muzyczne kroki i 
tam od lat szlifuję głos podczas wielu ciekawych programów.  
Śpiewam też na różnych imprezach, także weselach, na których gram 
czasem na gitarze lub na basie. Sama też trochę piszę i komponuję…”.

• Lubi dobrą muzykę i dobre kino oraz majsterkowanie: malowanie, 
piłowanie, skręcanie, szycie.

O uczestniczce
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Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Kolory
Zielenie, turkusy i  błękity, soczyste brązy 

z dodatkiem fioletu i lawendy

Lepsze byłyby kolory, nawet te zdecydo-

wane, jak róż czy czerwień, byle nie w zbyt 

krzykliwym odcieniu (jeśli czerwień to np. 

truskawkowa, malinowa, róż angielski, sto-

nowane zielenie i  niebieskości, zamiast 

czerni granat, etc.).

Ubrania i buty
• Proste spodnie z podwyższonym sta-

nem, do tego szpilki. Na górę proponuję 

bluzkę koszulową i marynarkę.

• Proste spódnice o długości przed kola-

no. Do tego także szpilki. 

• Proste spodnie w komplecie z tuniką do 

pół uda

•  Bardziej kolorowe tuniki lub w spokoj-

nych kolorach, ale z odrobiną szaleń-

stwa uzyskanego np. wzorem

• Gładkie sweterki i bluzki z niewielkimi 

dekoltami, a jeśli koszule to z rozpiętym 

kołnierzykiem

• Ponieważ sama mówisz o swojej arty-

stycznej duszy, polecam podkreślające 

kobiece atuty sukienki z wzorami np:

Wydaje się, że są to sukienki mocno opina-

jące i eksponujące niedoskonałości sylwetki, 

ale po założeniu widzimy, że po prostu przy-

kuwają uwagę do innych elementów, deli-

katnie je eksponując. 

• Ciemne jeansy z prostą wąską nogawką 

i  odrobinę wyższym stanem, kolorowa 

i  nie obcisła, ale dopasowana do syl-

wetki góra: dzianinowa bluzeczka lub 

rozpięta pod szyją koszula plus lekka 

kurtka albo trencz w wesołym kolorze:

Włosy
Koniecznie słoneczny blond

Wyrazista fryzura z grzywką i odświeżenie 

koloru - będą Ci pasować różne odcienie: 

blondyu orzechowe brązy, nawet chłodne 

rudości, byle nie ekstremalnie ciemne lub 

jasne.

Makijaż
Makijaż widziałabym tak: wyrównanie kolo-

rytu cery ze szczególnym uwzględnieniem 

okolic oczu (przykryciem cieni, rozświetle-

niem), podkreślone brwi, wytuszowane i do-

brze rozczesane rzęsy, pomadka lub błysz-

czyk w brudno-różowych tonach i przede 

wszystkim wymodelowanie różem kości 

policzkowych, na wieczór mocniejsze pod-

kreślenie oczu.

http://fryzury.info/fryzura/4323/fryzura-z-grzywka/
http://www.solar-company.com.pl/sklep/sukienka,938.htm
http://www.asos.com/ASOS/ASOS-Skater-Mac/Prod/pgeproduct.aspx?iid=3558860&cid=2641&sh=0&pge=0&pgesize=204&sort=-1&clr=Peach-pink
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Kardigan w kropeczki, itp. Buty na niewiel-

kim koturnie, dodadzą lekkości.  Do tego po-

rządna skórzana torba-worek „mieszcząca 

wszystko”…

Na specjalne okazje koniecznie sukienki 

w wesołych kolorach, np. ołówkowe, o dłu-

gości odrobinę przed kolanem, talia podkre-

ślona cienkim skórzanym paskiem. Ciekawe 

propozycje to:

Swoją osobowość wyrażaj w dobrej jakości 

dodatkach: chustach, torebkach, polecam 

zwłaszcza oryginalne torebki np. GABS: 

ciekawe buty:

Zdjęcia sukienek pochodzą ze strony 

asos.com

Co radzą czytelniczki? Co radzą czytelniczki?

Anna Anna

http://asos.com 
http://www.gabs.it/it/cpg/collezioni-donna/
http://www.humanic.net/at/Damen/Schuhe/Plateau-Schuhe+Pumps-producttype/multicolor-colorgroups
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Ekspert stylu Ekspert stylu

Beata Radomska

Anna Anna
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8Roma
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