Nieuwsbrief Color Connecting Lente 2018
•
•
•

Wat vrouwen over kleding willen weten: de 7 meest gestelde vragen!
Nieuw: update van je kleur- en of stijladvies
Winkels vol met kleurrijke kleding: kleurenkeus of kleurenstress?

De 7 meest gestelde vragen:
Elke week ontvang ik vragen over kleuren voor zowel kleding, make-up, haar, modellen,
roklengtes en stylingsvragen. Omdat deze vrouwen hier niet uniek in zijn geef ik hierbij
een overzicht van de meest gestelde vragen met een korte algemene reactie. Want voor
iedere vrouw is er een persoonlijk passend advies met praktische antwoorden.
1 Hoe komt het dat ik iets koop en het vervolgens niet aan doe?
Wanneer je bewust kleding koopt en impulsieve aankopen vermijdt, zal je minder
miskopen hebben. Je hoeft niet altijd met iets thuis te komen. Je kleurkaartje en je do’s
en dont’s van een stijladvies zullen je zeker helpen om iets te kopen waar je heel lang blij
mee bent.

2 Mijn kast hangt veel te vol, maar wat kan ik weg doen?
Mooie basics die passen bij je figuur en je kleurtype nooit weg doen! Veel te vaak zie ik
prachtige kledingstukken bij vrouwen in de kast hangen die ze nooit aan doen. Als ik
vraag waarom ze dat nooit dragen is het antwoord dat ze niet weten hoe ze het moeten
combineren of te vertalen naar de trends van nu.

Met voor jou goede jasjes en bloesjes kan je veel

3 Hoe verdoezel ik mijn minder mooie punten?
Allereerst door te weten welke deze zijn. Veel vrouwen denken dat ze aan het
camoufleren zijn maar accentueren het juist per ongeluk waardoor je tegenovergestelde
effect krijgt.
Gebruik ook kleur om de aandacht te verleggen naar je sterke punten.

4 Welke patronen passen mooi bij mijn figuur?
Dit is afhankelijk van je figuur. Heb je van nature veel rondingen dan is het mooi om dessins te
kiezen met ronde vormen zoals b.v. bloemen. Wanneer je figuur zich kenmerkt met overwegend
rechte lijnen dan zijn strakke lijnen zoals strepen en blokjes mooi.

5 Waar moet ik op letten als ik accessoires kies?
Niet iedere accessoire past bij jou. Je botstructuur is hierbij van belang.
Wanneer je een grove bot structuur hebt zullen grotere sieraden mooier staan. Ook je lichaamsomvang speelt hierbij mee

6 Word ik na een kleur- en of stijladvies iemand anders?
Je blijft jezelf maar met meer lef. Door jou een andere kijk op kleur en kleding te geven zie je
wat jouw sterke punten zijn. En hoe verrassend anders je eruit kunt zien! Een veel gehoorde
reactie is ”had ik dit maar eerder geweten”

7 Houd ik mijn leven lang dezelfde kleuren en modellen?
De kleuren die jij van nature hebt- en daarmee jouw kleurtype – kunnen namelijk veranderen
tijdens een zwangerschap, de overgang, als je ernstig ziek bent geweest of als je grijs wordt.
Ook je figuur verandert hierin mee.
Let op wat je aantrekt- grijs of zilver haar is alleen mooi bij de juiste kleuren.
Soms zie ik vrouwen met koel grijs haar gekleed gaan in een warme kleur, zoals terra of beige.
Dan is dat grijze haar beslist geen pareltje.
Zo ook de modellen voor kleding veranderen naar mate je ouder wordt. Je merkt dat je steeds
minder vaak slaagt in de voor jou bekende winkels en je op zoek gaat naar een andere jij! Wat
niet meevalt, je wil er toch jong en vlot uit blijven zien zonder dat het te meisjesachtig wordt.

Nieuw: update van je kleur- en of stijladvies
Nu ik meer dan 11 jaar adviezen geef zie ik dat klanten
ervaren dat er toch het een en ander is veranderd bij
hunzelf in de loop der jaren. Ze hebben nieuwe
concrete hulpvragen. Ik had hier nog geen echte
mogelijkheid voor maar Monique inmiddels ‘grijs’ bracht
me op dit idee: een update van je kleur- en of
stijladvies. Zo hebben we opnieuw Moniques lipstick
en kleuren bekeken en bracht ze enkele kledingstukken
mee om te bespreken. (Op mijn website vind je meer
informatie over de update)

Kleurenkeus of kleurenstress?
Hoeveel kleur kan je hebben. Als je in de stad loopt is daar
geen twijfel over mogelijk, keus genoeg! Prachtige heldere
kleuren, met of zonder bonte patronen. Maar wat ga je
kiezen?
Helemaal in jouw mooiste rood? Of toch maar iets fel
groens?
Afgelopen periode waren er veel aanvragen voor een
kleuradvies.
Van veel klanten hoorde ik dat ze moesten wennen aan
zoveel kleur. En moeilijk een keus konden maken. Dat kan ik
mij goed voorstellen. De kleuren en bonte prints zijn zo lang
weg geweest dat je er echt aan moet wennen.
Tip:
1 Kies een voor jou veilige basiskleur en combineer dit met
een voor jou “heftige” kleur zoals je ziet bij het donkerblauw
met oranje.
2 Ga alleen voor één kleurrijke accessoire! b.v. een sjaal of
ketting
3 Koop in een winkel waar je het ook kunt retourneren, zo
kan je er eerst even rustig aan wennen.

In mijn volgende nieuwsbrief: een overzicht van de nieuwe herfst en wintertrends.
Maar dat duurt gelukkig nog heel lang, eerst genieten van de lente en hopelijk zonnige
zomer.
Ik wens je een zonnige periode toe.
graag tot ziens,
Marisa

