Framhäv ditt rätta jag med en färg- och stilanalys
Man brukar dela in människor i de fyra årstiderna; vinter, vår, sommar och höst. Det som avgör vilken
årstid en människa tillhör är färgen på huden, håret och ögonen. Vintern och sommaren tillhör de ”kalla”
årstiderna och våren och hösten tillhör de ”varma”. Många människor tror att de ser trista och bleka ut av
naturen och att det inte går att göra något åt det. Det finns inga ”fula kvinnor” bara lata. Om de skulle bära
sina rätta färger så skulle de bli förvånade över hur bra de kan se ut. Om man bär fel färger så framträder
färgerna och ansiktet hamnar i bakgrunden. Man ser blek och tråkig ut. När man bär rätt färger blir hyn
klarare och ansiktet får mer färg. Man ser piggare och fräschare ut. Dessutom lägger man mindre märke
till rynkor och finnar.

FEL .................................... FEL ........................................ RÄTT

Tonåring eller tant?
Vad passar min ålder och hur klär jag mig på jobbet? Och hur undviker jag att tappa stilen fast
jag precis blivit mamma?
Vad passar just din kropp – hur ska du klä dig för att du ska få en tipp till tå känsla.
Låt oss på Boutique Diva bli din egen personliga stylist, vi hjälper dig att klä dig med stil
oavsett om du är kort eller lång, smal eller kraftig, har kort eller lång hals, sluttande eller breda
axlar, lång eller kort överkropp, korta eller långa ben, smal midja med breda höfter, mullig över
magen, stora fötter, tjocka lår mm. Om skjortor och trendiga toppar, om byxor och kjolar för alla
ben, Om oönskade glipor och djupa dekolletage, om kostymen och den lilla svarta, från bekväma
”stilettstövlar” till sexiga gummistövlar, det allra heligaste – plaggen närmast kroppen som gör
underverk om man grundar rätt.
Alla människor ser olika ut i kroppen och har olika förutsättningar att klä sig, vi här på Boutique
Diva ska hjälpa dig med att förvilla och framhäva med färg, form och stil.

Vi erbjuder dig en investering för livet som du endast behöver göra en gång i ditt liv.
Boka en tid hos oss så hjälper vi dig med att bygga upp den perfekta garderoben
med en bra bas och där din stil med de rätta snitten för just din kropp
återspeglas.

Köp ett presentkort eller gör en bokning hos oss
Pris: Färg- och stilanalys 1895 kr
Tid: ca 2,5 timme
Ingår: Ett glas vin + en matig smörgås
Ett färgpass med dina rätta färger
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