Czerwony brąz i ciepły blond – najmodniejsze kolory włosów
na wiosnę 2022
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Strzyżenie warstwowe, a w koloryzacji odcienie czerwonego brązu i ciepłe blondy – to
najmodniejsze trendy w stylizacji i koloryzacji włosów na tegoroczną wiosnę. Nie brak tu
również kolejnych wariacji na temat ombre i kolorowych końcówek – o czym portalowi
wiadomoscikosmetyczne.pl opowiada Łukasz Szymczak, stylista fryzur, właściciel salonu
Luisse w Łodzi.
Pierwszy dzień wiosny już za nami. Za oknem coraz cieplej. Dla wielu osób to sygnał
startowy do rozmyślań o nowej fryzurze i kolorze na włosach. Co jest modne w tym sezonie?
Aktualnie największym trendem w kontekście włosów są dodające objętości, ruchu i lekkości
strzyżenia warstwowe. Zarówno długie jak i krótkie cieniowane pasma kradną serca kobiet w
każdym wieku. Ale na jedno trzeba uważać – fryzura idealnie sprawdzi się u posiadaczek włosów
puszących się, niesfornych, z tendencją do kręcenia się. Odpowiednie cieniowanie stworzy nam tutaj

elegancką, spójną fryzurę, która będzie robić wrażenie w każdych warunkach, a przede wszystkim
będzie się naturalnie układać.
Nie jest to jednak propozycja dla kobiet, które mają naturalnie proste i bardzo delikatne włosy. U
nich świetnie sprawdzi się za to lekka grzywka podkreślająca rysy twarzy, którą z łatwością można
wymodelować podczas suszenia włosów, oczywiście pamiętając o termoochronie.
Czytaj też: Termoochrona to klucz do pięknych włosów
A kolor?
Trendy wskazują na odcienie czerwonego brązu. Brunetkom pragnącym delikatnej zmiany może
spodobać się ta koloryzacja. W takim wydaniu mogliśmy już widzieć chociażby Kendall Jenner.
Wydaje się, że Polki wciąż najmocniej kochają blond. Na jaki jego odcień powinny postawić
w tym sezonie?
To prawda, Polki kochają blond pod każdą postacią – chłodne tonacje, ciepłe, niemalże białe, jak i te
wpadające w rudość. Wariacji na temat blondu jest tak wiele, że dopasujemy go niemalże do każdego
typu urody. I choć w tym sezonie zdaje się królować ciepły, niemalże brzoskwiniowy odcień, to tak
naprawdę każda jego wersja odpowiednio dobrana do urody i kolorytu twarzy, zawsze będzie
stanowić modne uzupełnienie stylizacji.
Muszę jednak przyznać, że blond to niezmiernie trudny kolor. Wymaga profesjonalnej wiedzy,
fryzjerskich umiejętności oraz poczucia estetyki. To dlatego znaczna przewaga klientek salonów
fryzjerskich to kobiety o blond włosach.
Na jakie modne rozwiązania mogą sobie pozwolić w tym sezonie osoby gotowe na
maksymalne szaleństwa kolorystyczne, a co można zaproponować tym bardziej
zachowawczym?
W ostatnim czasie możemy zaobserwować promowany w Azji trend polegający na kontrastowym
rozjaśnieniu samych końcówek. Przypomina to bardzo uproszczoną wersję ombre, pozbawioną
jednak przejścia kolorystycznego. Taki pas rozjaśnionych włosów możemy następnie dowolnie
personalizować, nadając mu upragniony kolor. W ten sposób, trend sprawdzi się zarówno dla tych
chcących zaszaleć, jak i u zwolenników bardziej stonowanych propozycji – wszystko zależy od koloru
końcówek. Jak dla mnie fajnym pomysłem jest zafarbowanie rozjaśnionych pasm na pastelowy odcień
lawendy czy różu, który będzie idealnym uzupełnieniem stylizacji na ciepłe dni.
Czy nadal trendy są włosy siwe? Jak o nie dbać, by nie wyglądały na zaniedbane?
Modę na szare czy też srebrne włosy pożegnaliśmy tak naprawdę ładnych parę lat temu. I choć
obecnie trendy fryzjerskie skłaniają się w kierunku natury, to jednak styliści częściej nadają włosom
wygląd zbliżony do indywidualnej urody każdej klientki, ewentualnie z odświeżającymi cały look
refleksami.
Naturalne siwe włosy są bardzo trudne w utrzymaniu tak, aby wyglądały dobrze. W większości
przypadków są bardzo suche, a w związku z tym niesforne i trudne do ułożenia. Przede wszystkim
należy dogłębnie je nawilżać.
Czytaj też: Siwe włosy są piękne, tylko potrzebują właściwej pielęgnacji
Źródło: http://www.wk.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/czerwony-braz-i-cieply-blond-najmodniejsze-kolory-,69516

