Christel

0495 54 86 66
KLEUR- EN STIJLADVIES
VOOR DAMES EN HEREN

Wie is Christel ?
Christel is een gediplomeerde styliste met veel interesses
en passie voor het leven en heeft meer dan 7 jaar ervaring in
kleur-en stijladvies.
Haar levensmotto: wie zich verliest in zijn passie, is minder
verloren dan wie de passie verliest!
De opleiding kleur, stijl en imago heeft haar leven drastisch
veranderd. De juiste kleuren en de gepaste stijl veranderen
je leven in de positieve zin. Iedereen kan beter worden, meer
bereiken en het beste van zichzelf naar buiten brengen!
Specialisatie Stijladvies 50+
Wat gebeurt er tijdens een kleuradvies?		
€125
•
Korte kennismaking
•
Studie van ogen en haarkleur
•
Aan de hand van huidstalen en goud/zilver bepalen
we koel of warm type
•
Studie met analysedoeken of kleurenkragen om het
seizoenstype definitief te bepalen
•
Kennismaking met het eigen kleurenpalet
•
Kleuradvies make-up (geen maquillage)
•
Overhandigen kleurenpasje

Wat gebeurt er tijdens een stijladvies?		
€135
•
Korte kennismaking
•
Opmeten van de gelaatsvorm, welke juwelen,
bril, kapsel passen jou het beste?
En voor de heren: welke bril, welke baard,
welke das draag je best?
•
Meten van de botstructuur, voeg je fijne, medium
of zware accessoires toe aan je garderobe?
•
Bepaling silhouettype en stijltips
•
Toekennen van verschillende stijlen, gelinkt aan
levenssituatie (beroep, gezin, hobby’s,….)
•
Conclusie
Hoe gebeurt uw afspraak?
U telefoneert met Christel en checkt beschikbare data.
De juiste datum wordt u bevestigd na overleg met Scarabee.
•

Wanneer u op kleuradvies komt,
komt u best niet gemaquilleerd
en niet of weinig gebruind. Dit
kan de analyse beïnvloeden
• Wanneer u op kleuradvies komt, komt u best niet gemaquilleerd
•
Wanneer u op stijladvies komt,
en niet of weinig gebruind. Dit kan de analyse beïnvloeden
mag u 1 miskoop en 1 favoriete
• Wanneer u op stijladvies komt, mag u 1 miskoop en 1 favoriete
kledingstuk meebrengen.
kledingstuk meebrengen.

SAMEN SHOPPEN

Altijd al eens willen winkelen met een personal shopper?
Ga twee uur met mij op stap en we passen zoveel mogelijk
kledingstukken, zodat je weet welke stijlen en kleuren bij jou
staan.

KLEDING DOORSPITTEN

Samen bekijken wij je kledingkast en maken nieuwe combinaties
met jouw eigen kledingstukken. Zo zie je ook wat er ontbreekt
en weg mag. De perfecte manier om je kast eens uit te ruimen.

STYLING WORKSHOPS

Voor grote en kleine groepen geef ik presentaties over styling,
trends, vormen, kleuren en stoffen. Deze presentaties kan ik ook
geven in de interactieve vorm, dus als een workshop styling.

STYLING HUWELIJK

Het is bijna zover: jullie gaan trouwen. En daar hoort natuurlijk
een stralende outfit bij. Ik kan jullie adviseren over trouwjurken,
trouwpakken, kapsels, trouwschoenen en meer.
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