
Hoor jij daar ook bij? Op zoek naar een nieuwe zomergarderobe, 

maar weet je niet welke kleuren jou het beste staan? 

Laat dan een kleurenanalyse doen.

Aan de hand van de kleurenanalyse krijg je een kleur-, haarkleur- en 

make-upadvies, dit duurt ongeveer anderhalf uur. Ik werk met 12 

kleurtypes in plaats van de gangbare 4 of 6. Hierdoor krijg je een heel 

persoonlijk advies. Ik besteed veel tijd aan het ‘uitleggen’ van het 

advies, zodat je in het vervolg echt weet hoe je make-up, kleding en 

haarverf kunt kiezen passend bij jouw kleurtype. Daarom mag je ook 

een paar kledingstukken meenemen, zowel een echte favoriet als een 

paar miskopen, zodat we die aan de hand van jouw kleurenpalet kunnen 

bespreken.

De analyses doe ik bij mij thuis bij daglicht in Den Haag.

Op verzoek en bij goede lichtomstandigheden is een analyse op locatie 

ook mogelijk.

Een kleurenanalyse (inclusief haarkleur- en make-upadvies en 

bespreking van de door jou meegebrachte kledingstukken) kost 90 euro 

per persoon. Dit is exclusief een persoonlijke kleurenwaaier met jouw 48 

beste kleuren ter waarde van 30 euro. Deze waaier is niet verplicht en 

mag je ook altijd later nog bestellen.

Bel voor meer informatie of een afspraak met Laura de Jong op 

06-21283389 of mail naar info@lauradejong.com

Laura de Jong - fashion consultant

Hanenburglaan 24 

2565 GS Den Haag

70% vAn DE 
nEDErLAnDSE vrOuwEn 
DOEt mAAnDELIJkS 
EEn mISkOOp 

EFFECt kLEurEnAnALYSE

* mensen zien als eerste JOu en niet alleen jouw kleding, 

omdat jouw natuurlijke kenmerken worden versterkt door 

complementaire kleding, haarkleur en make-up

* een persoonlijke & levendige uitstraling, doordat je meer kleur 

durft te gebruiken

* meer combinatiemogelijkheden, omdat alle kleuren uit jouw 

persoonlijke palet onderling te combineren zijn

* het voorkomen van (trendgevoelige) miskopen

* een duurzamere garderobe, omdat je durft te investeren in goede 

basisstukken die bij je passen en daardoor blijf je je kleding langer 

dragen
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analyse

90 euro


