Kleur- en make-up advies
Weet u welk kleurentype u bent?
De kleurenanalyses kunnen op afspraak gemaakt
worden, zodat ik alle tijd voor u kan nemen.
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LENTE ZOMER
WINTER HERFST

KLEURENANALYSE
Kleuren, je hebt er elke dag mee te maken.
De ene kleur staat je absoluut niet, en bij de andere
kleur fleur je helemaal op. Hoe komt dat?
ONTDEK
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ONTDEK

welke kleuren het beste bij u passen.

ONTDEK

dat uw eigen natuurlijke kleuren in uw huid,
ogen en haren mooier uitkomen door uw kleding
aan te passen aan uw kleurtype.

DRIE GROTE VOORDELEN

• Geldbesparing (geen miskopen meer)
• Tijdbesparing (bij het kiezen en kopen van uw kleding)
• Ontelbare kleurencombinaties (alle kleuren uit uw palet
passen bij elkaar)

Om dit alles te ondervinden, behoeft u slechts eenmaal een
kleurenanalyse te laten maken door de kleurenconsulent.

WAT DOET EEN KLEURCONSULENTE
PRECIES?
Een kleurconsulent laat u zien welke kleuren u nodig heeft
om er altijd goed uit te zien. Hiervoor wordt er gebruikt
gemaakt van zo’n zeventig drapeersjaals van
verschillende kleuren uit de vier kleurtypen. U zult zelf
ontdekken, dat u er gezonder en jonger uit kunt zien in de
kleuren, die bij u kleurtype horen.

WARM OF KOEL

Tijdens de anderhalf uur durende kleurenanalyse zowel
voor mannen als vrouwen wordt het duidelijk of u kleuren
nodig heeft op basis van goud en geel (warm) of op basis
van zilver en blauw (koel).
Deze warme of koele kleuren komen namelijk overeen
met de teint van uw eigen huid, ogen en haren, die ook
warm of koel van ondertoon zijn.
Na de kleurenanalyse ontvangt uw een kleurenwaaier met
uw eigen kleurenpalet en waardevolle tips voor, haarkleur,
kleding en accessoires.
Speciaal voor de vrouwen: na de kleurenanalyse krijgt u
advies van de kleurconsulent over uw make-up en wordt u
mooi opgemaakt in de kleuren die het beste bij u passen.

