KLEUR ANALYSE

Wat is het precies
Een kleuranalyse?

Een kleuranalyse is een advies om u bewust te laten worden welke
kleuren passen bij uw huid,haar en ogen en daardoor uw uitstraling
versterken. Door middel van sjalen in verschillende kleuren wordt dit
verschil op de huid duidelijk te zien. Het allerbelangrijkste om te
onthouden is dat het een advies is en niks is een moeten!!
Het is een advies op basis van uw natuurlijke kleurenpallet van uw
huid, haar en ogen.

De bedoeling is dat de kleuranalyse u inzicht geeft welke kleuren het
beste staan en waar je van nature meer van gaat stralen. De juiste
kleuren zorgen namelijk voor meer harmonie en een krachtige
uitstraling als je in de spiegel kijkt.
Het is en blijft een advies
volg vooral uw gevoel als u
zin heeft in net iets anders
dan wat uit de kleuranalyse
kwam zoals bv. zwart of juist
een fel oranje jurk! Weet dat
dit kan, en als je de keuze
maakt voor een kleur buiten
je eigen kleurenstaaltje er
soms iets meer make-up
nodig is om de kracht in je
gezicht iets terug te brengen.
Hierin adviseer ik je ook
tijdens het consult.

Hoe werkt
Een kleuranalyse?

Het belangrijkste om te weten voordat we de kleurenanalyse
starten is dat ik werk vanuit het 4 seizoenen systeem met toevoeging
van mijn kennis over het 10 seizoenensysteem. Dit kan als u eerder
een analyse hebt laten doen of in de toekomst nog gaat doen qua
uitkomst iets afwijken. Omdat een ander systeem soms nog dieper
ingaat op verschillende combinaties tussen de warm en koele
ondertoon.
De basis van de kleuranalyse is opgebouwd uit vier verschillende
kleurtypes, die je terug zult zien in de vier sjalensets die ik tijdens de
analyse zal gebruiken. Het is een breed genomen type waarin je
bepaalde kenmerken kan plaatsen.
De vier kleurentypes zijn onderverdeeld in de 4 seizoenen.
Het Lente-type, Zomer-type, Herfst-Type en het Winter-Type.

Elk type bestaat uit zijn eigen kleurenpalet met bijbehorende
kenmerken waaruit dit kleurenpalet is opgebouwd. Hieronder
beschrijf ik de verschillende kenmerken. Zodat u het thuis altijd even
terug kunt lezen wat er tijdens het consult verteld is.

UITLEG OVER DE 4

Verschillende Kleur types
LENTE KLEURENPALET:
Dit kleurenpalet heeft als kenmerken dat de ondertoon van alle
kleuren warm zijn en daardoor dus is opgebouwd uit gele pigmenten.
De lente sjalen hebben als kenmerk WARM / LICHT & FELLE
HELDERE kleuren.
ZOMER KLEURENPALET:
Dit kleurenpalet heeft als kenmerken dat de ondertoon van de sjalen
LICHT , KOEL & GEDEMPTE , PASTELTINTEN zijn.
Wat betekent dat een koele ondertoon altijd uit blauw pigment is
opgebouwd en gedempte kleuren zijn de rustigere en zachte kleuren
zijn die niet ontzettend opvallen of super fel zijn.
HERFST KLEURENPALET:
Het kleurenpallet van de herfst hebben als kenmerken dat het
WARME , GEDEMPTE EN DONKER TOT MEDIUM kleuren zijn.
WINTER KLEURENPALET:
Het Winter kleurenpalet heeft als kenmerken dat het KOELE ,
HELDERE, FEL & DONKER kleuren zijn met uitzondering van
wit,fel geel en fushia.

Bron: https://www.ylonn.nl

De koele ondertoon in de kleursjalen zijn opgebouwd uit BLAUW En de
warme ondertoon in de sjalen zijn opgebouwd uit een GEEL pigment.
Deze ondertoon in kleuren heeft effect op de huid. Door de sjalen om te
hangen ziet u vanzelf verschil ontstaan welke kleuren beter passen.
Een juiste kleur zal zorgen dat de huid frisser lijkt, de onzuiverheden 		
vallen minder op. En met de juiste kleur is het meer in harmonie met uw
haar en gen. Ook zorgt een juiste kleur dat je uitstraling meer kracht
krijgt.
Door een verkeerde kleur te dragen zorgt het dat de
onzuiverheden meer opvallen, de huid wat bleker en vermoeider lijkt.
Soms de kringen rond de ogen wat meer zichtbaar worden. En het kan
ervoor zorgen dat je uitstraling juist wat fletser wordt en wat saaier ipv.
krachtig.

CONTRAST WAARDES
& Haarkleur advies

Het verschil tussen de kleur van de huid, haar en ogen bepaald het
contrasat niveau. Dit is onderverdeeld in 3 niveaus: Licht , medium of donker.
Wat effect heeft op het advies over welke combinatie van kleding en
haarkleur u als klant het beste kan dragen.
Hoe groter het verschil in de kleuren van uw huid, haar en ogen , hoe
meer diepteverschil u kunt hebben in de haarkleur en bij het dragen van
de kleding. Als u juist een heel klein verschil heeft tussen kleur van uw
huid haar en ogen is het belangrijk erop te letten dat u niet te donkere
kleding draagt. Dit kan ervoor zorgen dat de kleuren te hard zullen staan
waardoor uw gezicht wat bleker zal lijken.
De uitkomst van de contrast waarde analyse die ik aan het begin van het
consult toepas isook van belang bij het uitkiezen van de haarkleur. Wat
bepaald of u juist veel kleur en diepte verschillen in het haar kan
gebruiken. Of dat er beter gekozen kan worden voor een medium tint.
Dit advies is gebaseerd op basis van de kleur van de huid, het natuurhaar en de ogen.
Dit staat nog los van het advies of u beter kunt kiezen voor koele en of warme tinten.

UITKOMST DONKER :
Dan hebben het haar, de huid en ogen hebben zowel lichte als
donkere tinten. De beste kleurencombinaties zijn lichte en donkere
tinten te dragen met een helder accent. U kunt zowel lichte als
donkere kleuren alleen uitstekend dragen. Als advies voor de
haarkleur betekent dit dat u het beste kunt kiezen voor donkerdere
tinten. En zelfs hele krachtige/felle tinten zoals een duidelijke
krachtige donkere kleur of juist hele heldere blonde kleur zal ook
mooi staan.Ook kan er gebruik gemaakt worden van een diepere
aanzet en grote kleurverschillen door de lengtes heen. Hele lichte
highlights of lichtepunten met een grotere donkere aanzet zou ook
kunnen.
UITKOMST LICHT :
De huid haar en ogen hebben bijna een zelfde lichte tint, er zit niet
veel verschil tussen. De beste kleurencombinaties om te dragen zijn
licht tot medium kleuren. U kunt zowel lichte als medium kleuren
uitstekend alleen dragen. Het advies voor de haarkleur zou dan
kunnen zijn dat een lichte of medium kleur het beste bij uw huid en
ogen past. En als u kiest voor een hele diepe aanzet of een donkere
kleur kan dit zorgen dat het uw gezicht wat bleker maakt en de kleur
te hard wordt op de huid waardoor er minder harmonie ontstaat
tussen huid,haar en ogen.
UITKOMST MEDIUM:
De natuur haarkleur, de huid en ogen hebben een medium tint. De
beste kleurencombinaties zijn medium tot donkere tinten. De
kleuren die u het beste staan zijn dan ook de medium kleuren, en
vaak gecombineerd met donkere tinten. Dat er zoveel mogelijk
nuance verschillen te zien zijn. In plaats van hele egale medium
tinten. Voor de haarkleur betekent dit dat als u kiest voor een hele
lichte egale tint het de uitstraling minder sterk maakt omdat het haar
eigenlijk weg valt in het geheel. De beste keuze qua haarkleur is
diepte bij de aanzet en zoveel mogelijk verschillende diepte en
nuance verschillen in de punten. Dmv. lowlights en higlights.

HOE GEBRUIKT U UW

Kleurenkaart / Waaier?
Niet alle kleuren staan op uw persoonlijke kleurenkaartje. Het is
vooral een sfeerbeeld qua ondertoon van kleuren die bij u passen.
Heeft u een kledingstuk wat niet precies zo is als het staaltje? Dan is
het vooral belangrijk om te kijken of de kleuren in harmonie zijn met
uw persoonlijke advieskaartje. Leg het kleurenkaartje op het kledingstuk en kijk wat er gebeurd. Mengt de kleur samen met het kaartje of
steekt de kleur echt af?
Bij het eerste geval is het een kleur die bij uw pallet past. In het tweede geval is het verstandig te kijken naar een iets andere ondertoon
van de kleur om te zorgen dat het in uw kleurenpallet valt.
Stel u wilt bijvoorbeeld een rood kledingstuk kopen, leg het
kledingstuk dan naast uw kleurenpalet om te kijken of deze kleur
rood zich bij de kleuren voegt.
Gaan de kleuren in elkaar op?
Harmoniëren ze? Maakt u zich
geen zorgen als u het misschien
niet ziet want als het niet matcht
dan ziet u dat meteen! Wilt u
een groen jasje kopen en als je
het jasje naast je kleurenpalet
houd en ze lopen min of meer in
elkaar over? Zo ja, dan is het een
prima kleur voor u.

DE BASIS KLEUREN UIT UW KLEURENKAART.
De basiskleuren zijn kleuren die dagelijks gecombineerd kunnen
worden met alle andere kleuren uit het kleurenpalet. De beste
basiskleuren zijn vaak de kleuren die overeenkomen met de kleur van
uw natuurlijke haar en de ogen. Donkerblauw het donkerste groen en
bruin. (natuurlijk wel die kleuren uit uw eigen persoonlijke
kleurenpalet)
De beste lichte basiskleuren zijn de witte kleuren, de huidskleur en
de lichte grijze kleuren. Dit is een hele brede omschrijving en uitleg
over wat de basiskleuren inhouden. Na dat u de kleuranalyse ervaren
heeft is het belangrijk te kijken naar welke kleuren in uw palet vallen
en welk contrast er nou precies bij u past.
DE ACCENTKLEUREN UIT UW KLEURENKLAART
Dit zijn de opvallende sprekende
kleuren uit uw kleurenpalet.
Deze kunt u met de basiskleuren
combineren zodat u er steeds
verrassend en anders uit ziet.

HET HAARKLEUR

Advies en de kleuranalyse
Na de kleurenanalyse is het de bedoeling dat het voor u duidelijk is
geworden welke kenmerken van kleuren voor u het beste in harmonie
zijn met de huid en de ogen.
Het advies over de haarkleur is vaak een inspiratie. Om te kijken wat
mogelijk is, laat u zich goed adviseren door uw haarstyliste. Want met
haarkleuringen hebben we altijd te maken met de ondergrond van het
al eerder gekleurde haar. Dus zal alles zeker niet in een keer haalbaar
zijn.
Het is belangrijk samen met de kapster te gaan kijken welke ondertoon
de kleuren hebben die u kiest als haarkleur. Heeft de kleur een koelere
ondertoon of juist warm. En is het een hele opvallend felle tint of meer
een wat rustigere gedempte kleur? Dit zijn de belangrijke factoren waar
rekening mee gehouden moet worden tijdens het beslissen van de
juiste haarkleur

Liefs,

Demi

FOLLOW ME
@the_colourstore

www.demiwillemsen.ino
contact@demiwillemsen.info
Kleijweg 10
2635 BR, Den Hoorn
GRATIS parkeren

06-27185379

PRIJSLIJST
Mijn prijzen zijn gebaseerd op de tijd die ik nodig heb voor een behandeling. En de technieken die ik gebruik.
Voorafgaand aan je behandeling neem ik altijd de tijd voor persoonlijk advies. Hierin bespreek ik de mogelijkheden
en de prijs.Deze kan dus iets afwijken van de reguliere prijslijst omdat ik op maat gemaakt advies geef!
En zo weet je altijd van te voren waar je aan toe bent!

HAIRCUT:
Mannen
Basic Haircut man

€26,50

Dames
Basic Haircut Dame -Kort Haar
Max. 10 cm - 35 minuten

€28,50

Special Dry Haircut - Vanaf schouderlengte haar
35-50 minuten

€38,50

Exclusive Dry Haircut - Dik Haar
Langer bezig dan 50 min

€45,00

Jongeren
Kind <12 30 min
Studenten korting man 30 min
Studenten korting dames - Dry Haircut 50 min

€18,50
€21,50
€28,50

KLEURBEHANDELINGEN:
Basic Colour
Uitgroei behandeling of de punten in 1 kleur in kort haar

€34,90

Special Colour
Highlights tot schouderlengte + toning

€76,90

Exclusive Colour
Highlights in lang haar+toning

€96,90

Exclusive Colour XXL
Balayage kleuring of highlights in dik & lang haar + toning

€119,90

* alle prijzen zijn inclusief wasmassage, drogen en Styling
IMAGE - CONSULTING
Inner beauty boost training
Kleurpersoonlijkheids sessie
Kleuranalyse 60-90 min
1 op 1 coaching

€24,50
€55,€77,Prijs op aanvraag

