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PRZEDMOWA CINDI LEIVE
redaktor naczelnej magazynu „Glamour”

Trzymasz w ręku książkę pełną poufnych informacji dotyczących urody.
Za ich uzyskanie celebryci płacą ciężkie pieniądze. Autorka publikacji
jest jedną z najlepszych pisarek w tej branży, czego potwierdzenie znajdziemy na każdej kolejnej stronie. Jest tylko jeden problem: szkoda, że
nie napisała tej książki dziesięć lat temu!
Odkąd poznałam Andreę, miałam nadzieję, że usiądzie, wyjmie laptopa i podzieli się – niekoniecznie całą, ale choćby cząstkową! – encyklopedyczną wiedzą o urodzie. Felietony Andrei w magazynie „Glamour”,
artykuły na pierwszych stronach gazet i blogi o wszystkim, począwszy
od maseczek, a skończywszy na zapuszczaniu włosów, są cudownie
satysfakcjonujące, lecz jako osoba, która przez całą dekadę miała przyjemność redagować jej teksty, wiedziałam, że ma do powiedzenia o wiele
więcej. Zadaj autorce jakiekolwiek pytanie dotyczące swojego wyglądu,
a udzieli idealnej, rzeczowej i niezmiernie rzetelnej odpowiedzi, dzięki
której – jeżeli jesteś bystra i potrafisz słuchać – już następnego dnia
będziesz wyglądać o wiele lepiej. (Jeśli ta porada wiąże się z konkretnym specjalistą od włosów lub makijażu, Andrea wyciągnie iPhone’a,
zadzwoni do tego eksperta, przebywającego na jachcie
Kiedy wyobrażam
Beyoncé, i umówi cię na spotkanie z nim). Poza tym ona
sobie wnętrze głowy po prostu zna się na rzeczy. Kiedy wyobrażam sobie
wnętrze głowy Andrei Pomerantz Lustig, wygląda ono
Andrei Pomerantz
jak skrzyżowanie działu urody w Bergdorf Goodman* ze
Lustig, wygląda ono sklepem z filmu Pana Magorium cudowne emporium,
jak skrzyżowanie
wypchane małymi, magicznymi buteleczkami, księgami
o eliksirach oraz tym czymś, co sprawi, że w końcu, po
działu urody
wszystkich latach, odrastający kosmyk włosów
w Bergdorf Goodman tych
ułoży się tak, jak trzeba.
ze sklepem z filmu
I zrobiła to. Nareszcie. Nawet jeśli odrobinę żałuję,
że nie uzyskałam tych wszystkich odpowiedzi wcześniej,
Pana Magorium
cudowne emporium. to i tak jej wybaczam. Ostatecznie kierują nią najlepsze
możliwe pobudki – chce pomóc nam wszystkim osiągnąć
wygląd, jak to sama ujęła, olśniewający, niezależnie od grubości naszego
portfela. Zanim zatopisz się w lekturze, warto, abyś dowiedziała się
trochę o tym, kim jest Andrea. Jeśli wyraz olśniewająco kojarzy ci się
z wypacykowaną panią w futrze, chodzącą bez określonego celu, musimy
*
Luksusowy sklep z ubraniami i dodatkami najlepszych marek, znajdujący się w Nowym Jorku
przy Piątej Alei (przyp. tłum.).
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natychmiast udzielić wyjaśnień. Zgodnie z tym, co pisze Andrea, nie taki
image ma na myśli. Ona sama również tak nie wygląda.
Nie chodzi też o to, że Andrea nie jest wytworna. W redakcji „Gla
mour” była pierwszą osobą, którą spotkałam. W wydawnictwie to
ona przeprowadziła ze mną rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko
asystentki, które zwolniło się po tym, jak awansowała na specjalistę
Ekskluzywnego Działu Urody. Przyjechałam z Wirginii i nigdy
wcześniej nie widziałam pasemek we włosach, a ona – nawet wtedy,
w epoce paleolitu, zanim wszyscy zaczęli je sobie robić – wyróżniała się
spośród pozostałych osób, błyszcząc we fluorescencyjnym oświetleniu
sali konferencyjnej. Poza tym miała również… Czy to był manicure?
Żadna z moich znajomych nie robiła sobie manicure’u, chyba że następnego dnia brała ślub. Andrea dała mi pracę i szybko stała się dla mnie
wzorem, nie tylko w kwestii pisania i redagowania, ale także tego, co
zrobić, żeby wyglądać, jakbym posiadała rozległą wiedzę
na temat urody. Była pierwszą osobą, która sprawiła, że
Dziennikarski talent
zbzikowałam na punkcie pędzla do podkładu (patrz strona
w redakcyjnym
120), i to za jej namową spryskuję perfumami szczotkę
do włosów, a nie skórę (patrz strona 206). Być może twój
zespole działu
chłopak/mąż, podobnie jak mój, uzna, że to komiczne,
urody: zna się na
ale taki sposób gwarantuje odpowiednią intensywność
nowościach, wie,
zapachu.
co się sprawdza,
Szybko zdałam sobie sprawę z tego, że Andrea jest
także urodzoną reporterką. Dziennikarski talent w redaki potrafi to zwęszyć
cyjnym zespole działu urody: zna się na nowościach, wie,
na odległość.
co się sprawdza, i potrafi to zwęszyć na odległość. Kiedy
Andrea została felietonistką w „Glamour”, zrozumiałam,
jak cenna jest jej dociekliwość. Potrafi ujrzeć gwiazdę w zupełnie innym
świetle i rozpoznać ten właściwy, nowy produkt. Podzieli się informacjami na temat tego, co jej się podoba, ale także ostrzeże przed produktami
i metodami, które nie są warte wydawania pieniędzy (na przykład – co
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przeczytacie w niniejszej książce – o nadużywaniu botoksu napisze:
„Jest mnóstwo sposobów na to, aby wyglądać dziwnie”).
Poza tym jest zajętą businesswoman, biegającą w tym samym
codziennym maratonie co my wszyscy, choć na ogół w dziesięciocentymetrowych szpilkach od Louboutina i bez wyraźnych śladów pocenia
się. Sensem jej życia są mąż i troje dzieci. Nie wierzy w nic, co wymaga
przebywania całymi dniami w salonie piękności lub wydania małej
fortuny, aby osiągnąć pożądany efekt. Używa serwetek ze Starbucksa
jako bibułek matujących do twarzy (zaklina się, że w ich strukturze
jest coś takiego, co sprawia, iż są idealne) i twierdzi, że nie ma żadnych
perfum (woli perfumowany balsam, który ma subtelniejszy zapach).
Jeśli zajrzysz do jej szuflady z kosmetykami (Andrea, jak myślisz, co
chciałam zrobić, kiedy zaprosiłaś mnie do swojego domu?), znajdziesz
tam bardzo drogie kremy obok okazyjnie kupionych produktów z drogerii, których cena była jednocyfrowa.
Właśnie dlatego od wielu lat miliony kobiet czytają felietony i artykuły Andrei. Kochają jej rozległą wiedzę o przemyśle kosmetycznym.
Gdyby nie ona, to nigdy nie dowiedziałabym się, że celebryci przed
długim lotem spryskują się samoopalaczem, aby ich ciało przybrało
ładny odcień, kiedy będą w powietrzu. Dzięki temu, gdy pojawiają się
na lotnisku przed paparazzi, ich skóra sprawia wrażenie muśniętej
słońcem, a nie pozbawionej snu jak w twoim czy moim przypadku. To
tylko pewne skrótowe informacje potrzebne do zyskania olśniewającego
wyglądu gwiazd, powodujące, że fanki Andrei tak bardzo za nią szaleją
– i o tym właśnie jest ta książka.
Według Andrei, aby wyglądać olśniewająco, wcale nie potrzebujesz
dermatologa z Beverly Hills i nie musisz należeć do najbogatszych ludzi
w Ameryce.
Wchodzę w to. Założę się, że ty też.
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Jak
wyglądać
olśniewająco
Wprowadzenie

Spędziwszy większość dorosłego życia na doradzaniu kobietom
w sprawach urody, wiem, że wygląd ma wpływ na dobre samopoczucie. Pomimo że uroda nie jest ani fizyką jądrową, ani nanotechnologią, to jednak ma ona znaczenie. Po poprawieniu swojego
wyglądu będziesz gotowa poprawić swoje życie. Aby łatwiej ci było
zrozumieć, do czego zmierzam, weź pod uwagę to, o czym piszę
poniżej. Kiedy aktorka dostaje pierwszą poważną rolę, wsiada do
hollywoodzkiego rollercoastera związanego z imprezami na czerwonym dywanie i całodobowym towarzystwem paparazzi. Straci
dużo czasu (i przeznaczy mnóstwo pieniędzy) na to, aby na co dzień
wyglądać tak jak na ekranie. Gdy zdobędzie najpotężniejszą broń,
czyli piękne włosy i makijaż, wówczas zacznie poprawiać się jej
wygląd. Im większe będzie odnosić sukcesy, tym więcej będzie wydawać, aby odpowiednio się prezentować. Właśnie tego chcę dla
ciebie… oprócz metki z taką samą ceną. Chcę ci pomóc poprawić
twój image, zachęcić cię do wystąpienia we własnej „metamorfozie
gwiazd”. Niniejsza książka to zbiór wartych fortunę porad w kwestii urody, które – mam nadzieję – odmienią twoje życie, a przynajmniej sprawią, że będziesz wyglądać i czuć się jak milion dolarów.

[ 13 ]

Jak wyglądać olśniewająco

Kiedy mówię ludziom, że od dziesięciu lat piszę dla „Glamour” felietony,
w których udzielam wskazówek w kwestiach urody (a ponadto wcześniej
przez dziesięć lat byłam redaktor naczelną działu poświęconego tego
typu zagadnieniom w „Cosmopolitan”), najpierw odczuwają zazdrość,
a potem zaczynają bombardować mnie pytaniami dotyczącymi wszystkich swoich problemów związanych z kosmetyką. Pytano mnie już
o wszystko: zapuchnięte powieki, pryszcze, płowiejącą szminkę, makijaż
w przypadku łzawiących oczu, wypełniacz Restylane do wygładzania
zmarszczek, zmarszczki, kremy nawilżające, produkty do pielęgnacji
włosów, kolor włosów, preparat do rzęs Latisse, przedłużanie rzęs… Do
wyboru, do koloru. Myślą, że jestem chodzącą encyklopedią urody, choć
prawdę mówiąc, uważam, że tak właśnie jest. To dlatego, że całe moje
życie zawodowe spędziłam na wdychaniu, dotykaniu i badaniu niemal
każdego produktu kosmetycznego na naszej planecie. To jednak wcale
nie jest najfajniejsza część mojej pracy!
Podczas pełnienia funkcji dziennikarki i oficjalnej blogerki magazynu
„Glamour” udało mi się stworzyć rewelacyjny wizytownik, zawierający
kontakty do mistrzów fryzjerstwa i makijażu, którzy dzwonią do mnie
z gorącym tematem kosmetycznym dosłownie chwilę po tym, jak on zaistnieje. Utrzymuję z nimi bliskie kontakty – odwiedzam ich w salonach,
piję z nimi kawę podczas przerw za kulisami pokazów mody, wymieniam
się wskazówkami przez Skype’a, Facebook lub telefon. Teraz już z pewnością rozumiesz, że porady kosmetyczne to złoty interes; niniejszą
książkę wypełniają bezcenne historie i wskazówki w kwestiach urody,
które udało mi się zebrać w ciągu całego życia.
Oczywiście aktorkom to całe kosztowne strojenie się fundują wytwórnie filmowe albo gwiazdy kina same mogą sobie odliczyć usługi
kosmetyczne od podatku jako koszty prowadzenia działalności (muszą
wyglądać jak milion dolarów za każdym razem,
kiedy wychodzą z domu, ostatecznie to część ich
Teraz już z pewnością
pracy). Ile musiałaby więc zapłacić zwyczajna korozumiesz, że porady
bieta, chcąc uzyskać superekskluzywne, wysokiej
kosmetyczne to złoty
klasy porady kosmetyczne, jakich udzielają mi każinteres; niniejszą książkę
dego dnia koledzy styliści? Dziewczyny, mówimy tu
o gazylionach dolarów!
wypełniają bezcenne
Obecnie wszyscy jesteśmy o wiele bardziej świa
historie i wskazówki
domi wydatków niż kiedyś. Płacenie mnóstwa
w kwestiach urody, które
forsy za włosy nie wydaje się rozsądne, biorąc pod
udało mi się zebrać
uwagę fakt, że zatankowanie samochodu kosztuje
więcej niż wizyta u fryzjera. To dowodzi, że istnieje
w ciągu całego życia.
ogromny rozdźwięk między ceną piękna a kwotą,
[ 14 ]
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jaką przeciętna kobieta może faktycznie przeznaczyć na
ten cel. Nie wspomnę już o olśniewających aktorkach,
znajdujących się na liście najlepiej zarabiających, które
postrzegamy jako przewspaniałe ideały piękna, wytworne nawet wtedy, gdy idą do supermarketu (z nieustannie
towarzyszącymi im paparazzi, za co ich nie winię!), i które
na każdej kolejnej okładce magazynu powinny wyglądać
coraz lepiej, nawet jeśli przybywa im lat (pozdrowienia dla Julianne Moore!). Nawet obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych ma własny
zespół specjalistów odpowiedzialnych za jej włosy i makijaż. Dotychczas
żony prezydentów tego nie robiły. Niewątpliwie wyznacza to nowe
standardy dla reszty z nas! I właśnie w tym momencie wykrzyknęłam:
„Eureka! Przecież mogę pomóc wypełnić lukę między tym, jak pragniemy
wyglądać, a tym, ile mamy pieniędzy”. Aby to zrobić, dzielę się z wami
ogromnymi zasobami mojej wiedzy o urodzie – wskazówkami, sztuczkami
i technikami, o których dowiedziałam się od moich najlepszych przyjaciół,
specjalistów od urody, oraz informacjami uzyskanymi przez ponad dwadzieścia lat spędzonych na gromadzeniu, testowaniu, oglądaniu, a także
słuchaniu najlepszych na świecie porad kosmetycznych.
Pragnę zatrzymać się w tym miejscu i podzielić się swoją filozofią,
chcąc was zapewnić, że niniejsza książka, pomimo swojego tytułu, nie
jest tylko o tym, jak być próżną i wyglądać na superbogatą (jakie to
płytkie!). Zawsze wierzyłam, że poprawienie wyglądu jest sposobem na
poprawę życia. Stosowny wygląd stanowi część procesu, dzięki któremu
dostaniemy pracę, awansujemy, znajdziemy faceta, a nasza egzystencja
się polepszy. Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że specjalizuję się
w informacjach, które dla wielu nieświadomych osób pozostaną bez
znaczenia – szminki, pudry, pryszcze – ale kiedy czujesz się jak milion
dolarów, to będziesz wyglądać jak milion dolarów. Przysięgam, że to
prawda i dzięki temu dalej robię swoje. Dlaczego? Ponieważ uważam, że
piękno ma w sobie moc. Gdy twoje włosy będą wyglądały olśniewająco,
to poczujesz się olśniewająca. Gdy twoja skóra będzie pod kontrolą,
wówczas uznasz, że kontrolujesz swoje życie. Właściwy kolor szminki
może poprawić nastrój bardziej niż prozac.
Ponadto uważam, że warto bliżej przyjrzeć się tytułowi tej książki:
Jak wyglądać olśniewająco. Zauważ, że nie zatytułowałam jej: Jak
wyglądać bogato. To było zamierzone, ponieważ dla mnie olśniewający
wygląd to szyk i subtelność, elegancja i profesjonalizm, to wszystko,
co w nas najlepsze. Nie mam tu na myśli ostentacji, bycia showgirl
(to inny rodzaj luksusu) czy popisywania się. Chodzi o elegancję, a nie
o krzykliwość. Bardziej Paris we Francji niż Paris Hilton.

Chodzi o elegancję,
a nie o krzykliwość.
Bardziej Paris we
Francji niż Paris Hilton.
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Nowy zbytek: cztery sposoby
na olśniewający wygląd
Naprawdę uważam, że istnieje wiele sposobów na osiągnięcie olśniewającego
wyglądu. W niniejszej książce przedstawiam wskazówki co do tego, jak dostosować
moje rady do konkretnego stylu. Spójrz na poniższe przykłady i zastanów się, który
styl najlepiej pasuje do twojej osobowości, lub zachowaj kilka z nich w pamięci.
Oczywiście można przeskakiwać między różnymi przedstawionymi przeze mnie
wizerunkami, tak jak to robią niektóre gwiazdy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
wybrać jeden idealny do pracy, kolejny na wieczorne wyjście, a jeszcze inny na
własną galę na czerwonym dywanie. Można nawet żonglować nimi w zależności od
nastroju lub miejsca. Ja się widzę we wszystkich tych stylizacjach!

ŚLICZNOTKA Z PARK AVENUE

To klasyczny, zawsze stosowny i olśniewający wygląd, który oddaje temperament eleganckiej dziewczyny z nowojorskiej dzielnicy Upper East
Side. Idealna fryzura, lśniące włosy, które wyglądają tak, jakby właśnie
zostały ułożone przez fryzjera, co może być prawdą lub nie. Wiesz, że
gdzieś tam kryje się nieskazitelny makijaż, chociaż jest ledwie widoczny.
W przeciągu ostatniej dekady ten styl przeszedł własną metamorfozę, pozostał klasyczny, ale jednocześnie się uwspółcześ- Przykłady: Kate Middleton,
Gwyneth Paltrow, Natalie
nił. Przeminęły perły i czarne jedwabne opaski, a zamiast nich
Portman, Kate Winslet, Anne
pojawiły się ekstrawaganckie naszyjniki czy też odważne ko- Hathaway, Jennifer Aniston,
lory lakierów do paznokci – oczywiście bez odprysków. Do tej Julianne Moore, Chanel Iman,
kategorii należą gwiazdy filmowe, odznaczające się subtelnym Olivia Palermo
[ 16 ]
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wyczuciem elegancji. Są to dziewczyny, które na czerwonym dywanie
noszą szykowne, ale skromne sukienki, w przeciwieństwie do laseczek
mających na sobie kreacje najmodniejsze w danym sezonie, w metalicznym kolorze, z jednym ramiączkiem, w stylu „patrzcie na mnie”.

HOLLYWOODZKI STYL BOHO

Przykłady: Zoe
Saldana, Taylor
Swift, Nicole Richie,
Alexa Chung, Chloë
Sevigny, Jessica Alba,
Kate Hudson, Drew
Barrymore, Elizabeth
Olsen, Rihanna,
Kristen Stewart,
Christina Hendricks

Ta mieszkająca w centrum miasta hipsterka emanuje luksusem na
luzie i bez najmniejszego wysiłku. Nie jest zaniedbana, czy też zbyt
wystylizowana, pozostaje totalną indywidualistką, mającą własne zdanie. Jej styl można określić bardziej jako boho niż „zła dziewczynka”,
trochę jak Nicole Richie po metamorfozie. Ma włosy w szykownym
nieładzie, a nie jakby zapomniała ich uczesać. Chętnie bawi się swoją
urodą, tak oryginalną jak jej poglądy. Bez totalnie niekrzykliwych cieni
do powiek, długich, czarnych kresek namalowanych eyelinerem, asymetrycznie cieniowanej fryzury lub niecodziennego koloru ust demonstruje
powściągliwość i pozostaje śliczna. To właśnie sprawia, że boho zbliża
się bardziej do stylu funky czy punk niż do eleganckiego wizerunku.
Spójrzmy na Taylor Swift na czerwonym dywanie: jej usta są zawsze
w kolorze fuksji, a nie czerwone; eyeliner na powiekach granatowy,
a nie czarny; a kręcone włosy upięte z tyłu głowy są odpowiednio rozwiane, aby aktorka wyglądała znakomicie, a nie jak osoba przesadnie
wymuskana czy nadęta.
[ 17 ]

Jak wyglądać olśniewająco

WYTWORNA GLOBTROTERKA

To bogini podróżująca po całym świecie, która nie zadając sobie wiele
trudu, wygląda tak szykownie, że można by pomyśleć, iż obudziła się
taka olśniewająca. Jest królową makijażu neutralnego,
bez koloru, ale nigdy nie wygląda blado lub na wycień- Przykłady: Angelina Jolie,
czoną. Jej fryzura nie wymaga wiele wysiłku i nigdy nie Kate Winslet, Georgina Chapman, Gisele Bündchen, Keira
jest przesadnie wystylizowana. To klasyka ujęta w nowoKnightley, Mila Kunis, Miranda
czesnym, eleganckim i szykownym europejskim stylu – ro- Kerr, Kate Moss,
dzaj kobiety, która wychodząc z samolotu po całonocnym Marion Cotillard,
locie, wcale nie wygląda na zmęczoną (i ma niezmiennie Sienna Miller
doskonałą fryzurę!).

BOGATA SUKA
Jest jeszcze jeden rodzaj wyglądu, który zdecydowanie odradzam,
a mianowicie „bardzo–się–staram–aby–wyglądać–jak–bogata–dziewczyna!”. To styl osób, które próbują sprawiać wrażenie zamożnych, ale
ostatecznie prezentują się tandetnie (przychodzą mi do głowy Paris
Hilton, Lindsay Lohan, Tara Reid i Christina Aguilera). Pamiętaj, że
w olśniewającym wyglądzie chodzi o subtelność, a nie o pokazywanie,
ile masz pieniędzy! Wiele kobiet popełnia ten sam błąd, domagając się
u fryzjera, aby farba, za którą zapłaciły, była widoczna, podczas gdy tak
naprawdę dobrze dobrany kolor włosów powinien wyglądać naturalnie.
Czy zaczynasz już rozumieć, o co w tym chodzi?
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WSPÓŁCZESNA GWIAZDA KINA

Jest to rodzaj ekskluzywności w rodzaju „od-kopciuszka-do-królowej”. To dziewczyna, która wygląda zupełnie normalnie za
dnia (możesz jej nawet nie zauważyć, przechodząc obok ulicą),
ale która wie, jak zyskać wdzięk na wieczorną galę. Czerwona
szminka. Fale Veroniki Lake. Połysk odbijający światło. Kusząca sukienka, biała lub w kolorze szampana, liliowa, zielononiebieska lub krwistoczerwona! Oczywiście, taka osoba prezentuje dużo
bardziej wymyślny rodzaj olśniewającego wyglądu, jednak nigdy nie
posuwa się za daleko. To stylowa klasyka, jaką dziewczyna chce uzyskać
podczas wyjątkowych okazji.

Przykłady:
Sandra Bullock, Penelope Cruz,
Reese Witherspoon, Scarlett
Johansson, Jennifer Lopez, Sofia
Vergara, January Jones,
Eva Longoria

I jeszcze jedna sprawa…
Zanim przejdziemy do następnego rozdziału, chcę podkreślić, że wystające kości policzkowe lub opasła celebrycka książeczka czekowa nie są
konieczne do tego, aby uzyskać wygląd, o jakim piszę. Moim celem jest
pomóc ci wyglądać jak najlepiej, abyś mogła tak się poczuć. I właśnie do
tego mają posłużyć wskazówki zawarte w kolejnych rozdziałach.
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1
Twoje włosy
Symbol statusu społecznego

Olśniewające włosy. Od razu takie rozpoznajesz, kiedy widzisz je
u modelki w telewizyjnej reklamie lub w kolorowym magazynie
(błyszczą i sprawiają, że pragniesz wyciągnąć rękę i dotknąć ekranu
lub strony w gazecie); aktorki na czerwonym dywanie, u której lśnią
one prawie tak jasno jak warte miliony dolarów diamenty wiszące
na jej szyi; Kate Middleton, która jest po prostu sobą, a jej królewska grzywa wręcz faluje podczas chodzenia, dając mi nadzieję
na jasną przyszłość puli genów rodziny Windsorów! Olśniewające
włosy można przeczesać dłonią, falują przy potrząsaniu głową, odbijają światło, wyglądają na mocne i zdrowe.
A jakie są tandetne włosy? To takie, które nie wyglądają na zdrowe,
nie falują, nie można przeczesać ich dłonią i nie odbijają światła. Są
za bardzo natapirowane, przesadnie wycieniowane, zbyt napuszone – kiedyś nazywano to fryzurą „na Tinę Turner”, a teraz można określić jako „na Warsaw Shore”! Mają rozdwojone końcówki
i poszarpaną strukturę łuski. Są tłuste u nasady. I, co zabawne, to
także zbyt wystylizowane włosy snobek. Tak się dzieje, kiedy ktoś
za bardzo się stara (ale o tym później).
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Często zdarza się to przez nieuwagę, bo nie sądzę, aby jakakolwiek
kobieta chciała wyglądać w ten sposób. Panie do swoich włosów nieświadomie używają za dużo wszystkiego – zbyt wielu kosmetyków, tapirowania, cieniowania i suszenia. Można zatem mieć „tanią” fryzurę
niezależnie od grubości portfela. W rzeczywistości kobiety z dużą ilością pieniędzy są nierzadko największymi winowajczyniami. Naprawdę,
dobry gust nie zawsze idzie w parze z platynową kartą kredytową.
Pamiętasz wygląd „na bogatą sukę”, o którym pisałam wcześniej?

Cała prawda o wspaniałych włosach,
które oglądasz w czasopismach
Dlaczego więc każda gwiazda w Hollywood ma wspaniałe włosy, które
wyglądają tak, jakby wydano na nie mnóstwo pieniędzy? Nie każda
ma. Tylko tak wyglądają. Gwiazdy wydają majątek na fryzury oglądane i podziwiane przez opinię publiczną, nie wspominając o mnóstwie
doczepianych włosów! Nic więc dziwnego, że nie da się z nimi konkurować. Te kobiety podnoszą stawkę dla reszty z nas, począwszy od
tysięcy wydawanych przez studia filmowe na długie pukle włosów dla
najlepszych aktorek na premiery i gale, a skończywszy na grubej forsie inwestowanej przez firmy tworzące produkty do ich pielęgnacji na
New York Fashion Week. Patrząc na Blake Lively, dowiadujemy się, co
dzięki temu można osiągnąć. Jej wspaniała grzywa w serialu Plotkara przyciągnęła uwagę redaktorów „Vogue’a” oraz Karla Lagerfelda,
a ostatecznie doprowadziła do uzyskania przez aktorkę najwyższego
poziomu akceptacji, czyli do podpisania kontraktu z Chanel! Chociaż
marka nie oferuje produktów do pielęgnacji włosów, to niewątpliwie
piękna, ekskluzywnie wyglądająca, płowa grzywa Blake Lively wpływa
na sprzedaż wielu torebek i kosmetyków marki Chanel. Skupmy się
jednak na tym, do czego prowadzi uzyskanie tych poufnych informacji
na temat włosów, oprócz zastanawiania się, czy nie lepiej
jednak rzucić robotę i zostać dobrze opłacaną stylistką.
Można mieć
Jak większość kobiet, prawdopodobnie ty także w duchu
„tanią” fryzurę
bardzo pragniesz mieć olśniewające włosy. Chcesz tego i jeniezależnie od
steś gotowa dać się za to zabić, więc kupujesz każdy szampon na naszej planecie, aby tak się stało. Dobra wiadomość grubości portfela.
jest taka, że naprawdę można nauczyć się być swoją własną
stylistką. Pozwól, że opowiem ci o swojej transformacji. Nie jestem
w stanie wyrazić słowami, jak bardzo byłam kiepska w samodzielnym

[ 22 ]

1. twoje włosy

zajmowaniu się swoją fryzurą, kiedy zostałam redaktorką działu urody.
Jednak z biegiem lat i dzięki kontaktom z wieloma mistrzami dbającymi
o włosy gwiazd posiadłam sekrety ich niewiarygodnie olśniewającego
wyglądu. Wiele z nich to małe, choć ważne poprawki i szczególiki, które
należy uwzględnić w robieniu tego, na czym już się znasz;
stosowanie niektórych technik tylko początkowo będzie dla
Posiadłam
ciebie trudne. Fryzjer jest w stanie czesać i strzyc od dziesekrety
sięciu do dwudziestu lub więcej klientek dziennie. Czytaj
niewiarygodnie więc dalej, nie poddawaj się, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz.
olśniewających W końcu co może ci się przydarzyć w najgorszym wypadku? Nie będziesz zadowolona ze swoich włosów i zwiążesz
włosów.
je w koński ogon? Następnego dnia złap znów za suszarkę
i spróbuj od nowa. Takie postępowanie nie zaprowadzi cię do Carnegie Hall czy na Festiwal Filmowy w Cannes, ale gdy tylko zakochasz
się w swoich włosach (lubię nazywać ten stan „szczęściem na głowie”)
i ogarnie cię euforia, uzależnisz się od tego.

Jak wyjść z fryzurą wartą 500 złotych z salonu,
w którym strzyżenie kosztuje 50 złotych
• Przeprowadź „kampanię marketingową” w salonie fryzjerskim,
do którego chodzisz. Poproś swojego fryzjera o wizytówkę i umów się
z nim na bezpłatne strzyżenie za
każdych dwóch nowych klientów,
których mu przyprowadzisz.
• Polub swój salon (lub inny, do
którego możesz pójść) na Facebooku. Następnie zwracaj uwagę na
posty dotyczące promocji i rabatów.
Sprawdź również strony internetowe, takie jak Groupon.pl oraz inne,
na których można zapisywać się na
wizytę i robić zakupy online.
• Udawaj biedną. Poważnie. Niektórzy fryzjerzy pójdą ci na rękę albo
obniżając cenę, dopóki z powrotem nie staniesz na nogi, albo

dobierając ci taką fryzurę, która
nie będzie wymagała częstego
odświeżania.
• Zapuść włosy. Fryzura utrzyma się
dłużej. Ja mam włosy do ramion,
więc udaje mi się wymigać od ich
podcinania i robię to tylko dwa razy
w roku.
• Zostań modelką u fryzjera.
W salonach sieci Chichi zwykle
są organizowane wieczorne pokazy
i zajęcia dla asystentów i początkujących fryzjerów. Można zapisać się
do nich na darmowe strzyżenie pod
okiem profesjonalisty. Upewnij się,
czy można wybrać rodzaj i styl
strzyżenia oraz długość włosów
(czasami nie ma takiej możliwości).
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Jak wyjść z fryzurą wartą 500 złotych z salonu,
w którym strzyżenie kosztuje 50 złotych
Nie mieszkasz w Nowym Jorku ani w Los Angeles, a nawet jeśli, to
nie możesz sobie pozwolić na opłacenie wysokiego rachunku w drogich
salonach. Co w takiej sytuacji powinnaś zrobić? Przeprowadzić małe
śledztwo! Tak jak Kate Middleton odkryła ekskluzywnie wyglądające
ubrania sprzedawane w tanich londyńskich sieciówkach, tak i ty możesz
znaleźć niedrogiego stylistę, który świetnie strzyże włosy.
•

Zadaj pytanie na swoim Facebooku lub przejrzyj
propozycje stylistów na stronach internetowych, na której
fryzjerzy opisują zasady swojej pracy, umieszczają zdjęcia
stworzonych przez siebie fryzur i informują o promocjach
online. To także możliwość przeczytania komentarzy, zarezerwowania terminów i skorzystania ze specjalnych cen i ofert
promocyjnych, dostępnych online.

•

Czytaj internetowe opinie na stronach internetowych.

•

Zapytaj przyjaciółek, których włosami się zachwycasz,
gdzie chodzą do fryzjera.

•

Zagadaj do dziewczyny spotkanej na ulicy, jeśli podobają ci się jej włosy.

•

Odwiedź niedrogi salon osobiście albo zajrzyj na jego
stronę internetową i popatrz na fryzury stworzone przez
stylistów. W ten sposób będziesz mogła się przekonać, który
fryzjer kreuje wizerunki najbliższe temu, który chcesz
uzyskać. Przyjrzyj się jego/jej włosom,
makijażowi i stylowi ubierania się, aby sprawdzić,
czy macie podobny gust.

Olśniewające włosy
podkreślają,
a nie określają to,
kim jesteś.
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Kiedy znajdziesz odpowiedniego fryzjera, przygotuj na wizytę w salonie
fotografie fryzur, które ci się podobają (i których nie znosisz). Wytnij je
z gazety lub wygoogluj gwiazdę, której uczesanie bardzo ci się podoba,
i wydrukuj jej zdjęcie. Zanim fryzjer zacznie strzyżenie,
podziel się z nim listą swoich priorytetów, czyli tego, co
Zanim fryzjer
koniecznie musisz mieć lub czego absolutnie nie możesz.
zacznie strzyżenie, Na przykład stylista fryzur Creighton Bowman mówi,
podziel się z nim listą że ma taką listę dla wszystkich gwiazd, które są jego
swoich priorytetów. klientkami. Wie, czy chcą mieć grzywkę na bok, czy też
wszystkie włosy zaczesane na jedną stronę, czy nie znoszą
grzywki za długiej lub tak krótkiej, że odsłania ich brwi.
Kierując się tymi priorytetami, dodając coś lub odejmując, może wykreować różne fryzury. Oto moja lista: włosy puszyste po bokach, ale nie
na górze, przedziałek z lewej strony, końcówki wywinięte na zewnątrz
zamiast pod spód. A jaka jest twoja lista? Musisz to wiedzieć, jeśli chcesz
odnaleźć swoje „szczęście na głowie”, nawet u najdroższego fryzjera.

Nowa definicja ekskluzywności
w przypadku współczesnych fryzur
„Dla kobiet minionych epok modna fryzura oznaczała spędzanie długich godzin w salonie, gdzie mogły poudzielać się towarzysko i pobyć
razem podczas cotygodniowego siedzenia pod suszarką lub z włosami
nawiniętymi na wałki. Dążyły one do uzyskania takiego wyglądu, «żeby
było widać, że wydały pieniądze na robienie fryzury». Myślę, że obecnie
olśniewająco wyglądające włosy to te, które są dobrze obcięte” – mówi
David Babaii, stylista gwiazd i mój dobry przyjaciel (więcej uwag Dawida w dalszej części książki). Jest różnica między zamożną mężatką
z telewizyjnego reality show a gwiazdą filmową. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to wspaniała fryzura jest tylko jednym z aspektów jej subtelnego
wizerunku, podczas gdy w pierwszym przypadku nie można dojrzeć
prawie nic oprócz włosów. Są tak efektowne jak pierścionek z gigantycznym brylantem na palcu.
Pamiętaj: olśniewające włosy podkreślają, a nie określają to, kim
jesteś.
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Pięć fryzur z górnej
półki cenowej, które może
ułożyć niedrogi fryzjer
Chciałabym przedstawić kilku swoich przyjaciół, profesjonalistów,
którzy spędzają czas na czesaniu najznakomitszych osobistości w Hollywood.
Wyobraź sobie, że jesteś Anne Hathaway lub Natalie Portman (lub wstaw
w tym miejscu imię i nazwisko swojej ulubionej aktorki), i przygotuj się
na otrzymanie bezcennych rad w kwestii tego, co będzie najlepsze dla twoich włosów.
Możesz pokazać jedną z tych pięciu wspaniałych i nowoczesnych fryzur w swoim
salonie, w którym ceny są umiarkowane, i poprosić, aby fryzjer ci ją zrobił!

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE…
DAVID BABAII
gwiazda fryzjerstwa w Hollywood
Jego pierwszą szczęśliwą klientką była Kate Hudson. A właściwie
drugą. Tuż po ukończeniu szkoły piękności David poznał przez
swoją znajomą specjalistę od public relations pracującego dla Hudson i obciął mu włosy. Następnego dnia piarowiec Kate zadzwonił do
Davida i umówił go na sesję zdjęciową z aktorką. Sam fryzjer wspomina
to następująco: „Kate i ja zakochaliśmy się w sobie. Dwa dni później ułożyłem
jej włosy na galę wręczenia Oscarów, po czym moja kariera potoczyła się błyskawicznie.
Trzecią i czwartą klientką były Gwyneth i Angelina”. Lista gwiazd, które obecnie czesze,
mogłaby wprawić cię w osłupienie.

Dla większości kobiet włosy są formą uwodzenia,
najważniejszym dodatkiem.
Traktują je jak coś w rodzaju ochrony.
– David Babaii

Sprytne sztuczki Davida
Podrabiany bob. Oto metoda, która
skłoniła paparazzi oraz redaktorów
działów urody do nerwowego poszukiwania informacji na temat
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nowinki fryzjerskiej, kiedy na takie
uczesanie zdecydowały się Scarlett
Johansson, Uma Thurman i Nicole
Kidman.

1. twoje włosy

POZORNIE NIEUFRYZOWANE WŁOSY
według Davida Babaii

fryzjera, czy zna słynne uczesanie Vidal Sassoon z włosami
ciętymi na planie koła. W ten
sposób ułatwisz mu pracę.

Właśnie tak powstają prawie
niewidoczne warstwy i linia
w kształcie łuku, dzięki czemu po wysuszeniu końcówki
będą puszyste i sprężyste.

2. ŁUK

Prosta, ale mimo to wyrafinowana
fryzura Angeliny Jolie z włosów
ciętych na planie koła

Taką fryzurę, z włosami cieniowanymi na planie koła,
prostą, ale wyszukaną, inspirowaną latami siedemdziesiątymi, David zrobił Angelinie Jolie, Nicole Kidman
i Kate Hudson. Włosy są tej
samej długości na całej głowie. Babaii najbardziej lubi
takie uczesanie, ponieważ
jest ono uniwersalne i zawsze modne. „To doskonała
fryzura, jeśli nie możesz sobie pozwolić na obcinanie
włosów co sześć tygodni” –
mówi David. Potwierdza, że
mniej zawsze oznacza więcej. Takie klasyczne, subtelne
cięcie nada długim włosom
nowoczesny i elegancki wygląd dzięki zwykłemu podwinięciu końcówek.

Fryzjer unosi partię włosów
ze środka głowy. Ich długość
będzie stanowić punkt odniesienia. Następnie powinien obciąć końcówki danego pasma po lekkim łuku.
W ten sposób należy ciąć
włosy wokół całej głowy,
unosząc i tnąc kolejne pasma
cały czas po łuku. Gdy pochylisz głowę, z włosów powinna powstać aureola okalająca ją niczym idealna kula.

STYLIZACJE
Wypróbuj dowolną stylizację
opisaną w niniejszej książce lub jakąkolwiek inną. Bez
względu na to, czy włosy
będą upięte, rozpuszczone,
proste, pokręcone czy pofalowane – to jest najbardziej
uniwersalne cięcie.

lekko wywinięte
końcówki
niewidoczne
warstwy

1. CIĘCIE
NA PLANIE KOŁA
Gdy już ustalisz pożądaną
długość włosów (każda pasuje do tej fryzury), zapytaj
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UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE…
ADIR ABERGEL
Oscarowy fryzjer
Jeśli jesteś pewna, że otrzymasz nominację do Oscara, skontaktuj się ze swoją mamą. Do kogo musisz następnie zadzwonić? Do
swojego fryzjera. Jeśli z kolei uważasz, że masz szansę na otrzymanie
statuetki, to lepiej wybierz numer Adira Abergela. Ten były tancerz, który porzucił szkołę baletową, aby zostać stylistą włosów, obecnie pozostaje
jednym z najbardziej rozchwytywanych fryzjerów w Hollywood, a na dodatek jego
rzecznikiem jest Frédéric Fekkai. Abergel stworzył chłopięcą fryzurę klasycznej piękności,
czyli Anne Hathaway, której włosy wyglądają kobieco i olśniewająco, są miękkie w dotyku,
maksymalnie szykowne, ale nie przesadnie wystylizowane.

Mniej, mniej i jeszcze raz mniej kosmetyków
do włosów. Włosy wyglądają bardziej olśniewająco,
kiedy jest na nich mało różnych świństw.
– Adir Abergel
Sprytne sztuczki Adira
Szczoteczkę do zębów spryskaną
lakierem do włosów można wykorzystać do wygładzenia przedniej
linii włosów i włosków odstających
na czubku głowy.
Bądź sknerą w dozowaniu kosmetyków do włosów. Adir sugeruje,
aby produkty do układania włosów
stosować na końcu, a nie na początku stylizacji. Twierdzi, że większość
kobiet nie wie, jak prawidłowo
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korzystać z jakichkolwiek kosmetyków do włosów i nie zna następującego sekretu: produkt należy
rozprowadzić na dłoniach jak krem
do rąk, dobrze go zemulgować,
pocierając dłonie o siebie, a następnie wetrzeć we włosy od spodu, tuż
u nasady, i przeczesać je palcami.
Pomoże to rozprowadzić dany kosmetyk równomiernie
i nie doprowadzi do zbytniego natłuszczenia włosów.

