
Roze, rood, geel of een leuke combinatie van deze kleuren?

Zie jij wel eens pips?
Ja. Zelfs met de donkere huid kun je de opmerking krijgen dat je er pips 
uitziet. Je kunt op dat moment echt niet lekker in je vel zitten, maar het 
kan ook liggen aan de kleur(en) van de kleding en/of accessoires die je 
draagt.
 
Een verkeerde kleur kan het volgende met je doen:
• je ziet er vermoeid uit;
• je hebt een grauwe, fletse huid
• en de haarkleur lijkt dof.
 
Draag je de juiste kleuren, dan gebeurt het volgende:
• je ziet er uitgerust uit;
• je hebt een gezonde uitstraling
• en je haarkleur ziet er fris en verzorgd uit.
 
Tijdens een kleurenanalyse kijken we samen welke kleuren je het  
mooiste staan. Je krijgt een kleuradvies waarbij rekening wordt gehouden 
met je persoonlijke voorkeuren en etnische achtergrond. Eigenwijze 
klanten zijn het leukst; de analysedoeken spreken voor zich. Denk je  
dat zwart jouw kleur is, maar zie je tijdens het advies dat deze kleur  
je bleek maakt, dan kan goudbruin een mooie basistint zijn en is  
bijvoorbeeld een goed alternatief. 

Afrikaanse vrouwen die rond de evenaar wonen, combineren heldere en 
gedempte tinten. Denk daarbij onder andere aan de Vlisco-stoffen.  
Het valt me ook op dat Dutch waxes in verschillende tinten verkrijgbaar 
zijn, zoals goudbruin met flessengroen en hemelsblauw met appeltjes-
groen en oranje. Wil je zelf iets maken van deze stof,  zorg dan dat het  
patroon van de stof goed bij je past. Ben je klein, kies dan een fijn 
patroon en ben je iets forser, dan staat een groter patroon mooi.
De roots van Tatiana liggen op de Antillen. Haar ogen zijn donkerbruin; 
haar haren hebben gouden lokjes, maar ze verft ze zwart. Doordat ze 

haar haren donkerder verft, kan ze iets donkerdere kleuren dragen.  
De huid van haar moeder is diep donkerbruin; haar vader heeft een 
blanke huid.

De kleuren op de linkerfoto geven Tatiana een rustige en natuurlijke 
uitstraling. Dit zijn haar basistinten. De accenttinten - zie de rechtse foto 
- zijn de tinten waarmee Tatiana haar basiskleuren mee kan opvrolijken; 
deze ondersteunen haar uitstraling. De gedempte tinten staan haar veel 
mooier. Goud, brons en koper zijn edelmetalen die haar mooi staan.  
Na het advies komen de kleuren diep donker koraal, goudbruin en  
turquoise naar voren als kleuren die haar erg mooi staan.

Haar lievelingskleuren zijn zeegroen, turquoise en rood. 
Ze draagt graag de exotische stijl - denk hierbij aan  
kralen en schelpjes -, klassiek sportief: jasjes van  
corduroy of gamine. Denk dan aan ‘eigenwijs’: een  

vrouwelijke jurk gecombineerd met stoere schoenen.

Jij hebt ook recht op een persoonlijk advies!

Firmamentlaan 18   |   5632 AB Eindhoven   |   styling@yebba.nl   |   t 06 39492719   |   www.yebba.nl   

jouw kleuR, jouw stijl; Yebba helpt je eRbij!

wil jij ook af van kledingstRess? boek dan net  
als tatiana een kleuR- kleding- en stijladvies.
als je een kleuR-, kleding- en stijladvies ‘isis’ 
boekt vòòR 15 decembeR a.s., dan maak je kans op 
een gRatis fotoshoot. vooR boekingen, stuuR  
een email naaR stYling@Yebba.nl.


