
ATT TÄNKA PÅ INFÖR DIN STIL- OCH FÄRGANALYS 

 

- Kom gärna osminkad eller ha lättare make på dig. Undvik att ha för 

tung makeup på ögon och hud. Ha sköna underkläder på dig, då vi 

kommer att mäta din kropp både på längden och på bredden. 

- Om du kommer direkt från arbetet och har en mage som kurrar, så 

behöver du ej oroa dig då det ingår en ”matig” smörgås med ett glas 

vin eller alkohol fritt alternativ. Om du är känslig mot att äta något 

är det bra att du meddelar oss detta innan du kommer till oss. 

- Vi kommer att göra en sammanställning av allt det vi berättat för dig 

då det kan vara svårt att hinna med att skriva ned allt samtidigt som 

du lyssnar på allt vi berättar och lär ut till dig. 

-  Du behöver inte heller lägga på minnet vilka färger du passar i, då 

det ingår en egen personlig bok där du har alla dina färger som 

representerar just din årstid. 

- Var beredd på att det kommer att gå åt minst ca 2,5 timme för att vi 

ska kunna ge dig en ordentlig och personlig färg- och stilanalys. 

- Vi kommer att vara två utbildade stylister som tar hand om dig,  

- Detta är en investering i dig själv, du kommer efter detta aldrig mer 

göra felköp, inga fler hyllvärmare. Du kommer att få fram din egen 

personliga stil, du kommer att få lära dig hur du på bästa sätt 

framhäver dina bästa sidor och dölja dina sämsta sidor. 

-  Om du vill passa på att handla vid detta tillfälle så lämnar vi dig en 

generös rabatt på 20 %. 
 

Vad är det då som händer under en färg- och stilanalys: 

 

Du börjar med att du får ta på dig en morgonrock och vi genomför en 

färganalys för att komma fram till vilken årstid du tillhör och vilka 

färger du ska använda dig av för att på bästa sätt kunna framhäva ditt 

bästa jag. 

Därefter så fortsätter vi med att mäta din kropp som vi delar in i 8 olika 

delar, 4 delar på längden och 4 delar på bredden. 

. 

Efter detta får du ta det lite lugnt och stilla din hunger, undertiden 

sammanställer de 2 stylisterna dina mått och presenterar detta för dig 

genom att prata, diskutera, visa bilder, berättar vad du ska tänka på när 

det gäller färger, snitt, längd, tyger och modeller på alla de plagg du 

använder från topp till tå.  Du kommer även att få tillfället att få prova 

kläder som vi tagit fram anpassade just för dig med de rätta snitten och 

färger som framhäver ditt rätta jag. 
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