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               Herfst 
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                  Winter 

 

Wilt u……. 

Tijd besparen? 

Door sneller te kunnen winkelen en niet 

zolang meer voor uw kledingkast te 

staan. 

Geld besparen? 

Géén miskopen meer doen. 

Met minder kleding méér kunnen 

combineren. 

Er mooi én jonger uitzien? 

Door de kleuren te dragen die bij u 

passen. 

In kleding en make-up.   



 

Ieder mens is uniek en mooi. 

Wat is er mooier dan die schoonheid te 

accentueren? 

Hoe komt het toch dat die ene kleur u 

absoluut niet staat. En dat u bij een andere 

kleur helemaal opfleurt? 

Het is belangrijk dat er harmonie is in de 

huidteint, de ogen en de haren met de  

kleuren die u draagt. 

Als u de goede kleuren draagt ziet u er  

jonger, gezonder en zelfverzekerder uit! 

 

Kleuren, u hebt er elke dag mee te maken. 

Als u wilt weten welke kleuren u jonger, 

gezonder en zelfverzekerder maken, laat  

dan een kleurenanalyse doen. 

 

U weet dan voor altijd welk seizoentype  

u bent en wat u goede kleuren zijn! 

 

Wilt u weten welk seizoentype u bent? 

Bent u een winter-, zomer-, herfst-, of 

lentetype? 

Elk seizoentype heeft zijn eigen specifieke 

kleuren. Koel of juist warm, helder of 

gedempt.  

 

De voordelen. 

• Geldbesparing: u doet géén miskopen 

meer. 

• Tijdbesparing: u kunt sneller uw 

kleding kopen, omdat u weet welke 

kleuren bij u passen. 

• U hoeft niet lang meer voor de kast te 

staan, de meeste kleding past bij 

elkaar. 

• U kunt met minder kledingstukken 

meer combineren. 

• U weet welke make-up het beste bij u 

past. 

• U voelt u zelfverzekerder en komt 

prettiger over. 

• Als u de juiste kleuren draagt, maakt 

dit u leven kleurrijker. 

 

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen om 

een kleurenanalyse te laten doen in mijn 

schoonheidssalon. 

 

Ook leuk om cadeau te geven! 

  

 

Wat houdt een kleurenanalyse in? 

• Een korte uitleg over de kleuren. 

• In ongeveer 2 uur gaan we bekijken, 

met behulp van 72 sjaals, welk 

seizoentype u bent. Welke kleuren u 

het mooist staan en welke 

combinaties u kunt maken. 

• U wordt, als u dat wilt, opgemaakt in 

de kleuren die bij u passen. 

• U krijgt een kleurenwaaier met uw 

kleuren. 

• Een boekje met adviezen op het 

gebied van o.a. kleding en accessoires. 

 

 

 


