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 Inleiding 

 Stijladvies 

 Persoonlijkheden 

 Service & kosten 

Inleiding: 

Volg uw eigen innerlijke kracht en laat deze zien 

aan de buitenkant door uw eigen persoonlijkheid 

te benadrukken met uw kleding. Bij het vorm 

geven van uw imago gaat het om meer dan kleuren 

alleen. Weten welke kleuren u staan is al een flinke 

stap vooruit.  

De juiste kleuren dragen is al een klus op zich. 

Gaande weg zult u merken dat er een groot 

verschil is in het dragen van een warme, grove 

wollen trui of een fijn gebreid vestje. Een zwierige 

tuniekjurk of een mantelpak. Sportschoenen of 

naaldhakken. Ook al gaat het om exact dezelfde 

kleur, het roept een andere sfeer op. 

De tweede stap is de (pas)vorm van de kleding en 

de derde stap is het leren kennen en uitdrukken 

van uw persoonlijkheid door middel van uw 

kledingstijl. 

Mode verdwijnt, stijl blijft. 

-Coco Chanel- 

Stijladvies: 

Stijl?! Wat is stijl? Wanneer bent u stijlvol gekleed?  

Couleurs Monique opent voor u deuren met 

eindeloos veel mogelijkheden, waarvan u tot nu 

toe alleen maar van heeft durven dromen. 

Stijladvies in de praktijk, erg leuk en leerzaam. 

We maken een afspraak voor een stijladvies en u 

neemt  een flinke tas van uw eigen kleding mee. 

Zoveel mogelijk verschillende modellen en 

variaties: shirts, blouses (diverse 

halslijnen/mouwen), truien, vesten, broeken (wijd 

en smal), rokken, jurken, sjaals, sieraden, riemen, 

schoenen. Denk ook aan kleding toppers en 

floppers. Genoeg om veel uit te proberen. 

Misschien wordt uw flopper met een kleine 

aanpassing ineens een topper. In ieder geval met 

de bedoeling om te achterhalen waarom het ene 

kledingstuk een topper is en het andere een 

flopper lijkt.  

 

Hoe bent u op uw mooist? 

 

We starten met de analyse van uw lichaam. Tijdens 

de analyse draagt u onderkleding, eventueel een 

nauwsluitend hemdje en/of een maillot. In een 

rustige omgeving, maken we de balans op van uw 

sterke punten en de aandachtspunten. Vervolgens  

formuleren we eventueel een doelstelling. Ik houd 

voor u een persoonlijk stijlwerkboek bij die u mee 

naar huis neemt. Thuis kunt u deze op uw gemak 

nalezen en raadplegen. Dan gaan we aan de hand 

van uw kleding goed in de spiegel kijken naar alles 

wat we zijn tegengekomen in de analyse. Met mijn 

persoonlijke adviezen leer ik u begrijpen wat er 

gebeurt ( en waarom) als u dat korte, lange, wijde, 

leuke, getailleerde, hippe of trendy kledingstuk 

aantrekt. Waarom staat het ene beter dan het 

andere?  

Ik zal niet alle onzekerheden uit de weg kunnen 

ruimen, maar gaandeweg hoop ik veel twijfels met 

u te kunnen bespreken. 
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Persoonlijkheden: 

De dramatische vrouw is duidelijk aanwezig en kan 

zich kleden volgens de laatste modetrends. De 

sieraden kunnen groot en opzichtig van vorm zijn 

met grote gedrapeerde sjaals. Schoenen met hoge 

hakken horen bij haar garderobe. Ook haar kapsel 

mag apart en gevarieerd zijn. Kortom een vrouw 

met veel dynamiek en persoonlijkheid. 

Verder onderscheiden we het natuurlijke type, het 

romantische type en het klassieke type. De meeste 

vrouwen zijn een combinatie van twee of meer 

types. Meer in de volgende nieuwsbrief. 

Geen spijt meer van uw aankopen! 

Misschien heeft u binnenkort een belangrijke dag, 

waarvoor we uw kleding kunnen bespreken. Bent u 

de bruid of de moeder van de bruid of weet u niet 

wat u aan moet trekken voor zakelijk gesprek of 

sollicitatie? Heeft u een uitnodiging voor een feest 

met kledingvoorschrift? Maakt niet uit, alles is 

bespreekbaar. 

Kleur- en Stijladvies op een dag: 

Omstreeks 10.00 uur, na de koffie/thee met iets 

lekkers erbij, starten we met de kleurenanalyse. Na 

de analyse kunt u uw kleuren seizoen even op u 

laten inwerken met een tweede kopje koffie/thee, 

waarna ik vragen kan beantwoorden. 

Dan starten we met de analyse van uw lichaam, 

terwijl ik uw werkboek bijhoudt. Na de lunch gaan 

we door met het showen van de meegebrachte 

kleding. Na de thee pauze gaan we aan de slag met 

de persoonlijkheden. Aan het einde bepalen we uw 

gezichtsvorm en breng ik de make-up aan. 

Inmiddels is het circa half vijf en bent u moe en 

voldaan van alle nieuwe indrukken. 

Een kledingkast met een persoonlijke 

collectie, biedt eindeloos veel 

mogelijkheden tot combineren. 

Service: 

Laat het thuis rustig op u inwerken. Blader het 

stijlwerkboek regelmatig door en lees de 

aanwijzingen. Probeer de adviezen toe te passen 

op uw eigen kleding door te letten op de kleur, de 

stijl en vooral, draag ik dit met plezier? 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. Indien het 10 minuutjes betreft, 

wordt dit als service beschouwt en zal het u niets 

kosten.  

 

Persoonlijk kleuren- of stijladvies, 

leuk om cadeau te geven! 

De cadeau bon van Couleurs Monique, in 

elk gewenst bedrag. 

Voordelen 

U wordt zich bewust van hetgeen u het beste staat. 

Als u bij de aanschaf van uw kleding rekening 

houdt met de kleur, de stof, uw persoonlijkheid en 

de pasvorm, worden miskopen gereduceerd tot 

een minimum. Het is elke ochtend eenvoudiger om 

een leuke outfit uit te zoeken, wanneer uw 

garderobe goed op elkaar is afgestemd. 

Kom en laat u inspireren met de spetterende 

combinatie aanbieding!  

Kosten 

 Kleurenadvies voor de vrouw €90,-  

voor de man* € 80,- 

 Stijladvies voor vrouwen € 75,- (tot 1 juli 

2009) 

 Spetterende combinatie aanbieding voor 

vrouwen: Kleur- en stijladvies € 150,- (tot 

1 juli 2009)! 

*geen make-up of sieraden 


