Dress to impress!
Dertig seconden, meer tijd krijg je niet om een eerste positieve indruk na te laten. Lifestyleconsulente Marleen Laureys van Ingenior:” Je uiterlijk speelt hierbij
een enorm belangrijke rol. Wie de juiste kleding draagt, straalt. Met aangepast
advies in je achterhoofd voorkom je dure miskopen!”
Marleen: “Ik kom in mijn eigen omgeving vaak
mannen en vrouwen tegen die verkeerd, kleurloos of saai gekleed zijn, ook zakenmensen en
zelfs verkopers. Terwijl studies duidelijk de link
aantonen tussen er goed uitzien en succes. Je
hebt de sterkste uitstraling als je kleding draagt
in je eigen kleuren, aangepast aan je figuur en
persoonlijke stijl. Welke functie je ook bekleedt,
passende kledij is een must! ”
Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke uitstraling en specifieke lichaamsbouw. Om er elegant uit te zien, moet je weten wat je wel en
niet staat.
Marleen: “Ik maak een onderscheid tussen
kleur- en stijladvies. In een eerste sessie bepaal
ik je persoonlijk kleurtype inclusief haarkleur,
haarsnit, make-up en parfumadvies. Ik vertrek
van de kleur van je huid, haar en ogen. De helderheid en intensiteit daarvan bepalen of een
kleur je al dan niet flatteert.”
“Ik werk met de klassieke indeling in vier soorten types: winter, herfst, zomer en lente. Vanuit
Amerika komen ingewikkelde, nieuwe methodes overgewaaid. Ik rem die bewust af. De
bedoeling is dat mensen een simpele, maar
juiste uitleg krijgen waar ze zelf mee aan de
slag kunnen. Na afloop krijg je een persoonlijk
kleurenpasje mee als geheugensteun in een
stijlvol, lederen etuitje.
“In een tweede consultatie, meestal enkele
weken later, gebeurt de figuuranalyse. Bij stijladvies baseer ik mij op de lichaamslijnen en
breng ik de lichaamsproporties in kaart. Hoe lijk
ik optisch bijvoorbeeld groter of slanker? Doel
is je troeven te benadrukken en je minpunten
te verdoezelen. Ook met een maatje meer
kan je er elegant en stralend uitzien.”
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Wie met kennis van zaken shopt, voorkomt miskopen en heel wat stress!
Marleen: “Een kleurensessie van drie uur kost je
120 euro, voor 2 uur stijladvies betaal je 80 euro.
Dit lijkt misschien een groot bedrag, maar een
foute jas die jarenlang in de kast blijft hangen
is pas weggegooid geld. Bovendien spaar je
veel tijd en energie, omdat je veel kledingrekken zo voorbij kunt lopen, recht op je doel af.
Ten slotte geldt kleuradvies voor de rest van je
leven!”
Een streepje kleuradvies:
Rood straalt zelfzekerheid en assertiviteit uit
en is een ideale kleur om voor een groep te
staan.
Wie roze draagt, komt vriendelijk en toegankelijk over. Je collega’s zullen vlugger denken dat
ze over je heen kunnen lopen.
Als je wilt tonen dat je betrouwbaar bent, kies
dan voor blauw.
Vermijd groen, als je gaat voor een baan waar
teamspirit belangrijk is. Groen staat voor onafhankelijkheid!
Wil je het vertrouwen van je collega’s of klanten winnen, ga dan voor huiselijk bruin.
Purper staat synoniem voor creativiteit.
Geel is de ideale kleur voor wie met kinderen
werkt.
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