HELP, ik moet een nieuwe bril.

Als je een bril draagt, heeft dat grote invloed op hoe je eruit ziet, en welke uitstraling je hebt. Een
shirtje draag je ergens onder en wissel je vaak af. Maar een bril staat op je neus en je kunt er niet
omheen. Het is dus belangrijk dat het montuur goed bij je past. Er zijn maar weinig mensen die het
makkelijk vinden om een nieuw montuur te kiezen. Daarom hier een aantal tips die je kunnen helpen.
Wil je een harmonieus geheel, dan moet het brilmontuur passen bij de lijnen in je gezicht. Heb je
overwegend rechte lijnen, kies dan voor een montuur met rechte lijnen. Zijn de lijnen in je gezicht
meer rond of vloeiend, dan is een bril met wat meer rondere lijnen mooi .
Wanneer je nog verder naar het montuur kijkt, is het mooi wanneer de bovenkant van de bril meeloopt
met de lijn van je wenkbrauwen en de onderkant van het montuur globaal de vorm van je kaaklijn
volgt.
Pas het montuur ook aan bij de structuur van je gezicht. Ben je fijn gebouwd, kies dan ook voor een
fijn montuur. Wanneer je forser bent in je gezicht, mag het montuur ook meer aanwezig zijn.

Natuurlijk is de kleur van het montuur ook belangrijk. Deze moet in harmonie zijn met de kleuren van
je huid, haar en ogen. Wanneer je daar geen rekening mee houd, zien anderen eerst je bril, en
daarachter zit nog ergens een gezicht of persoon verscholen. Ook kun je met de kleur van je montuur
rekening houden met je favoriete kleur, of met de kleurcombinaties die je graag draagt. Alhoewel dat
laatste minder belangrijk is, want als de kleur van je montuur past bij je huid- haar en oogkleur, dan
matcht hij meestal ook wel met de kleding die je draagt.

Vraag je ook af wat je met een bril wilt uitstralen. Wat past bij jou persoonlijkheid? Heb je een bepaald
beroep waarbij je creatief moet zijn, of juist meer op de achtergrond moet blijven? Wees je ervan
bewust dat je brilmontuur dat kan onderstrepen, of juist onderuit halen.
Ben je binnenkort toe aan een nieuwe bril en ervaar je daar moeite bij, dan help ik je graag verder.
Bel me voor meer informatie over de mogelijkheden: 06 – 3473 1114.

