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Mijn eerste nieuwsbrief !

Opening

Voorstellen

Kleuradvies

Stijladvies

Opening:
Couleurs Monique geeft 
kleur, kleding, sieraden, 
make-up en stijladviezen 
aan mannen en vrouwen 
die door persoonlijke of 
werk omstandigheden 
hulp kunnen gebruiken bij 
hun kleding, uitstraling en 
voorkomen. In eerste 
instantie een persoonlijk
kleuren advies. Dit staat 
los van mode trends en u  

kunt er jaren mee vooruit.  U leert de juiste 
kleuren te gebruiken en creatieve combinaties 
te maken. Dat valt de mensen in uw omgeving 
op en u krijgt complimentjes. In een zakelijke 
omgeving wordt u gewaardeerd vanwege uw 
representatieve verschijning.

In tweede instantie volgt een analyse van het 
lichaam. Ik bied een rustige omgeving zodat u 
zich op uw gemak voelt om eerlijk naar uzelf te
kijken. Na deze uitgebreide analyse, komen we 
op de persoonlijkheid en volgt de vertaalslag 
naar uw kleding. 

Volg modetrends op uw eigen wijze!

Voorstellen:

Creativiteit is mijn passie. In Groningen heb ik 
alweer meer dan 20 jaar geleden de 
modevakschool gevolgd en afgerond als 
costumière. Na een korte omzwerving heb ik 
me gevestigd in Amersfoort. In de hobby sfeer 
ben ik altijd creatief bezig geweest. Ik speel 
viool, ik maak mijn eigen kleding en ik ontwerp 
en maak sieraden. Mijn mode opleiding is 
enigszins verouderd en ik ben diverse 
opleidingen en cursussen in deze branche 
gaan volgen. 

Inmiddels ben ik recent gediplomeerd mode-
& kleuren adviseuse en ik volg momenteel de 
stijlopleiding.

Zelfverzekerd uw kleuren dragen.

Kleuradvies:

Het Colours For You kleurensysteem is 
gebaseerd op de kleurenleer van Albert 
Munsell. Voor iedereen is er het juiste rood, 
geel, blauw, groen en violet. Ook u kunt deze 
kleuren dragen, mits u rekening houdt met de 
wijze waarop deze kleur gemengd is. 

De kleurenanalyse is gebaseerd op de 
ondertoon van uw huid, de kleur van uw ogen 
en op de kleur van uw haar. Aan de 
ondertoon van uw huid bepaal ik of u een 
warme of een koele huidskleur heeft. Als de
kleur van uw kleding in harmonie is geeft u dat 
een gezonde en frisse uitstraling. U zult merken 
dat vlekjes en kleine oneffenheden in de huid 
of in het gezicht, minder opvallen. Duur: 2 uur.

Kieskeurig? Kies kleurig!
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Welk type bent u?

Bij het wintertype passen de intense en 
ijzige kleuren van de winter. 

Het lentetype kan zich kleden in de 
kleuren van een bloembollenveld in de 
lente. 

Bij het zomertype passen de vergrijsde 
kleuren van een warme zomer en de 
pastels van zomerfruit. 

Het herfsttype ziet er prachtig uit in de 
kleuren van een herfstbos. 

Hoe bent u op uw mooist?

Make-up of sieraad?
Na de kleuren analyse kunt u kiezen uit een 
persoonlijke dag make-up of een sieraad 
passend bij uw seizoen. Om u te helpen met 
het kopen van kleding, krijgt u na afloop van 
de analyse een prachtige kleuren waaier met 
96 kleuren mee naar huis. 

Stijladvies
Kleding maakt u mooi, laat u stralen en kan uw 
onvolkomenheden verdoezelen. Kleding 
beschermt tegen kou en warmte en om in 
weg te kruipen als u zich even niet zo lekker 
voelt. Door het gebruik van de juiste kleuren, 
de stijl en de vorm van kleding en sieraden leer 
ik u om de illusie te wekken van het perfecte 
figuur. U bent mooi in uw eigen kleding en zult 
daarmee persoonlijkheid en kracht uitstralen. 
Ik maak voor u een persoonlijk stijlwerkboek 
waarmee u thuis, in uw eigen tempo kunt 
werken aan uw garderobe. Duur: 3 ½ uur.

Een kledingkast met een persoonlijke 
collectie, biedt eindeloos veel mogelijkheden 

tot combineren.

Service: 
Na het verstrekken van een advies is het altijd 
mogelijk om langs te komen bij twijfels over 
een kledingstuk, aanschaf van een brilmontuur 
of feestkleding. Afhankelijk van de tijd kan 
hiervoor een uurvergoeding in rekening 
worden gebracht. Indien het 10 minuutjes 
betreft, wordt dit als service beschouwd en zal 
het u niets kosten. Mijn werk is geslaagd als u 
(nogmaals) tevreden de deur uitgaat.

Geen spijt meer van uw aankopen!

Voordelen
U bent u bewust van hetgeen u het beste staat, 
dus eenvoudiger en doelgericht kleding kopen, 
geld besparen en minder kleding weggooien. 
Het is elke ochtend eenvoudiger om een leuke 
outfit uit te zoeken, wanneer alles goed op 
elkaar is afgestemd.

Kosten

Kleurenadvies voor de vrouw € 90,-

Kleurenadvies voor de man* € 75,-

Stijladvies € 110,-

*geen make-up of sieraden

Persoonlijk kleuren- of stijladvies,
leuk om cadeau te geven!

De cadeau bon van Couleurs Monique, 
in elk gewenst bedrag.


