
Kiểu tóc thích hợp với từng khuôn mặt  - UGroup | UG Health
Thứ hai, 21 Tháng 9 2009 09:22

Kiểu tóc thích hợp nhất cho bạn là gì? Kiểu nào dễ cắt nhất? Hay kiểu tóc thời trang nhất là gì?
Kiểu tóc thích hợp nhất gắn liền với khuôn mặt và ngoại hình của bạn.        

Trong cách kết hợp kiểu tóc với ngoại hình, sự hài hoà đòi hỏi không có sự tương phản. Một cô
gái có phong cách thể thao với mái tóc rối bù hay một quý bà sang trọng với mái tóc hơi hoang
dã đầy táo bạo, cả hai kiểu tóc trên đều rất đặc biệt nên có thể gây ác cảm hơn là có những
hiệu quả cao.

  Nhưng nếu kiểu tóc quá đơn giản (có thể nó đòi hỏi sự thay đổi về cách ăn mặc hay kiểu tóc)
thì cắt tóc là việc bạn nên tiến hành thường xuyên. Khi chọn kiểu tóc bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng
xem kiểu tóc đó có hợp với khuôn mặt của bạn hay không. Nguyên tắc đơn giản để áp dụng là:
Các khuôn mặt xương xương hay có góc cạnh nên để tóc che bớt đi và không nên nhấn mạnh
quá.         

  
      

Khuôn mặt tròn – Tóc ngắn

  

Đặ điểm của kiểu tóc này là khuôn mặt tròn. Khuôn mặt mềm mại không có góc cạnh gì. Kiểu
tóc ngắn và cuộn thành lớp thích hợp nhất vì mái tóc có thể làm cho khuôn mặt mảnh hơn và gò
má nhỏ đi. Hai lựa chọn tốt nhất là: kiểu tóc thẳng dài đến cằm với tóc cắt ngang trán và ôm lấy
khuôn mặt hay mái tóc xoăn dài không để mái.

  Nếu bạn muốn giữ cho tóc vẫn dài, có hai kiểu tóc thích hợp là mái rẽ sang hai bên hoặc mái
rẽ không đối xứng.   

Khuôn mặt hình ôvan – Mái tóc ôm lấy mặt nhiều hơn

  

Khuôn mặt hình ôvan hài hoà nhất với các đặc điểm cân đối như trán hẹp, xương gò má rộng và
cằm nhỏ. Mái tóc ôm lấy mặt là đặc điểm quan trọng nhất với mái tóc dành cho khuôn mặt này.
Những người phụ nữ có tóc xoăn tự nhiên rất may mắn. Đơn giản bạn chỉ cần dùng một chút
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keo xịt tóc với chân tóc và sửa cho các lọn tóc đan xen vào nhau để kết thúc kiểu tóc này.

  

Mái tóc thẳng dài tới cằm thích hợp nhất với khuôn mặt này nếu rẽ tóc sang hai bên. Với mái tóc
dài thẳng, bạn trông sẽ rất xinh xắn.

  

Khuôn mặt vuông - Kiểu tóc đối xứng 

  

Khuôn mặt này có trán rộng và quai hàm vuông với nhiều góc cạnh. Trong trường hợp này, bạn
nên chọn lựa kiểu tóc đối xứng trông nhẹ nhàng để nó làm thanh mảnh đi những chỗ rộng nhất
của khuôn mặt và giúp cân bằng khuôn mặt. Mái tóc có sóng lớn trông sẽ rất tuyệt vời đấy. Mái
nên để dài và dày và để hở tai. Một kiểu thích hợp khác là mái tóc ngắn dần về đằng sau và có
đuôi tóc nhỏ.
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Khuôn mặt hình tam giác – Tóc không để mái 

  Cằm nhỏ và trán rộng là các đặc điểm nổi bật của khuôn mặt hình tam giác. Có nhiều kiểu tóc
thích hợp với khuôn mặt này và hầu hết những kiểu tóc ấy đều dễ cắt. Để giúp hài hoà sự chênh
lệch giữa cằm nhỏ và trán rộng, lựa chọn một mái tóc dài đến cằm và ngắn dần về đằng sau và
để tóc ôm chặt lấy tai. Để xoá đi những góc cạnh trên khuôn mặt, sử dụng gel xịt tóc. Khuôn
mặt hình tam giác trông sẽ rất xinh xắn nếu không có góc cạnh. Rẽ tóc sang hai bên cũng thích
hợp với khuôn mặt này hoặc tóc gợn sóng vì nó có thể thu hẹp những góc cạnh xung quanh cổ.
 
 
Hãy ghi nhớ rằng kiểu tóc thể hiện tính cách của bạn. Tại sao bạn lại không chọn lựa một kiểu
tóc hoàn hảo nhỉ?
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