Vandaag is rood…

De zomer ligt al weer een poosje achter ons en de
eerste stormen zijn al over ons land getrokken. De frisse
groene bladeren verkleuren naar rood- en geeltinten. De
herfst heeft zich aangekondigd, en de kleur die daar
helemaal bij hoort is rood. De winkels hangen er dit
jaar vol van. Het is de trendkleur van dit najaar.
Draag je graag rood, dan ben je niet bang om op te
vallen. Het is een kleur die aandacht trekt en energie
geeft. Het straalt ambitie, passie, daadkracht en macht
uit. Maar er is -door de vele verschillende tinten- wel wat
meer nuance aan te brengen.
Pastelrood (gemengd met wit = roze) is zacht en straalt lieflijkheid en vrouwelijkheid uit. Het is
informeler dan diep rood. Denk bijvoorbeeld aan een dieprode jurk die je prima kunt dragen op een
zakelijke bijeenkomst, maar waar een roze jurk al snel minder gepast is. Dit najaar komt het zachte
rood terug in de kleuren “Baked apple”en “Canyon sunset” en “Red bud”. (zie de kleurkaart
hieronder).

Vroeger was rood de kleur voor de rijke aristocraten. De kleurstoffen, die nodig waren om een stof te
kleuren, waren erg duur. Je moest dus rijk zijn om rode kleding te kunnen dragen. Die associatie heeft
de kleur nog steeds, denk bijvoorbeeld aan de rode loper voor belangrijke gasten en de mantel van
Sinterklaas. Voorbeelden van deze chique kleuren rood zijn “Tawny port” en “Syrah”. Ze geven een
gevoel van warmte en rijkdom weer. Het zijn krachtige, stoere en dramatische kleuren.
En dan is er nog de bruin rode kleur “Red clay”, die prachtig staat bij
vrouwen die mooi zijn met een warme ondertoon. Een echte herfstkleur,
die je ook in de natuur terug ziet in de bladeren die van de boom af vallen
en de aard roodbruin kleuren.

Wil jij weten welke van deze trendkleuren jou het meest flatteren? Waardoor jouw natuurlijke kleuren
in je huid, haar en ogen het beste tot zijn recht komen? Met behulp van een kleurenanalyse kom je er
achter welke van deze tinten rood bij jou het mooist staat. Zoals ik hiervoor al zei: met rood val je op!
Als jij door de kleurenanalyse de juiste tint rood kiest voor een nieuw kledingstuk dit najaar, zul je op
een positieve manier opvallen en zul je onthouden worden! Ik help je graag op weg naar jou mooiste
tint rood. Bel me gerust voor meer informatie: 06 – 3473 1114 of mail me om een afspraak te maken.

Tot slot geef ik je graag nog een aantal tips om de kleur rood op een goede manier te dragen:







Waar je de kleur rood draagt, daar trek je de aandacht naar toe. Heb je een grote buste en
zit er in je top, op bustehoogte een rode print, wees je er dan van bewust de aandacht juist
daar naar toe gaat. Een ander voorbeeld is wanneer je slanke benen hebt, je met een mooie
rode broek juist daar het accent kunt leggen.
Draag alleen het felle tomaatrood als je mooi bent in die kleur. Wanneer de kleur bij je past,
val je op en zul je onthouden worden. Maar wanneer hij minder mooi bij je is, dan trek je
negatieve aandacht en wordt het al snel schreeuwerig. Kies altijd voor de tint rood die in je
persoonlijke kleurenwaaier zit. Dat is de tint die bij jou past. Heb je nog geen analyse gedaan
en weet je niet welke tint rood bij je past, dan help ik je natuurlijk graag verder.
Vind je een rode jas of een rode jurk too much, dan kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een
rode tas, rode schoenen of een rode ketting om mee te doen aan deze trendy kleur.
Rood is mooi te combineren met een basiskleur, zoals zwart of grijs. Ook kun je
verschillende tinten rood bij elkaar dragen zoals “Red bud” met “Tawny port” of “Red clay”
met “Syrah”

