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A színanalitika azon a megfigyelésen alapul,
hogy az évszakokra jellemző színek jellegzetesen
követik egymást: tavasszal (meleg típus) minden
meleg aranyban ragyog a nap előbújásával; nyáron
(hideg típus) az ég kékje és a tenger türkiz színe
a meghatározó; ősszel (meleg) a lehulló falevelek
ezernyi színe, míg télen (hideg) a hó fehérsége.
Ezeknek a színeknek a tónusait vették alapul az
emberek színanalitika szerinti csoportosításánál, a
haj, szempilla, szemöldök, szem színe és az arcbőr
tónusa alapján. Ha ismerjük saját színeinket,
sokkal könnyebben választhatjuk ki ruháinkat, és a
megfelelő, hozzánk illő sminket!

Az őSZ típus jellemzői
Az „ősz típusú” nő igazi színei a földszínek és az arany
árnyalatai. Az ősz típus arcszíne aranyalapú, meleg
és világos. A bőrszín lehet világos vagy rózsaszínes
elefántcsont, avagy arany-bézs, egészen a bronzszínig.
Gyakran szeplős. Az ősz nők a meleg alaptónusok ellenére
gyakran sápadtak. Nehezen barnulnak, könnyen leégnek.
A hajuk többnyire vörös vagy legalábbis vörösesen csillogó.
Minden árnyalat megtalálható közöttük a gesztenyebarnától
a rézszínen és vöröses szőkén át egészen a répaszínig,
de ott van a palettán a sötét aranyszőke és a sötétbarna is.
A hajszínnel összhangban többnyire a szem is meleg színű.
Lehet aranybarna, sötétbarna, mogyoró- vagy borostyánszín.
Színek
Az eredeti ősz a természet natúr alapszíneiben néz ki
igazán jól. Mivel a szempilla, a szemöldök, az ajak és az
orca meglehetősen színtelen, szinte elengedhetetlen a
megfelelő smink. Az ősz színei intenzívek, melegek, árnyaltak
aranyló alaptónussal – hasonlók az őszi természet, az erdő,
a föld színeihez. Kerülendők a fekete, hófehér, rózsaszín,
tengerészkék, szürke színek és minden hideg, éles tónus.
Az ősz sportosan elegáns típus, természetes, egyszínű vagy
magában mintás anyagok jellemzik: például nyersselyem,
lenvászon, buklé, mindenféle szőrme és vadbőrök.
Díszítésként szinte mindent viselhet. A szabás általában
bő, lazán ráncolt, kihasználva a természetes anyagok
sajátosságait. A sportos, laza, a jó értelemben vett hanyag
elegancia jellemzi.
Öltözködés, ékszerek
A cipő lapos vagy közepesen magas sarkú, színe barna,
olíva, rozsdabarna vagy elefántcsont. táskából az egzotikus
formák, a természetes anyagok vagy a bőséges díszítés
jellemző – lenvászon vagy vadbőr fával kombinálva. A
harisnya aranybarna, világos vagy sötét bézs, fahéj vagy
olívaszín. Ékszerként az arany, a sárga- és vörösréz anyagúak
a legszebbek, de rendkívül jól mutatnak a fa-, bőr- és
elefántcsont láncok, fülbevalók, afrikai stílusú ékszerek is.
Smink
Az ősz, ha világos bőrrel rendelkezik, a bézst, sötétebb
bőrrel pedig a bronzos, barnás alapozót használhatja.
Arcpirosítónak a korall, lazac, fahéj, terrakotta vagy a
meleg piros ajánlott, semmiképp sem rózsaszín. A rúzs
nem lehet világos, inkább az aranyos ragyogás áll jól egy
ősz típusnak. Szemhéjfestéknek minden meleg földszínű
árnyalat jó, de csak vékony rétegben, a jeges színek tiltottak.
Szemceruzáknál kerülendő a fekete, és a körömlakk színe
lehetőleg egyezzen a rúzséval. A hajfestéshez ajánlott
színek a rézvörös, mahagóni, vöröses szőke, aranyszőke,
gesztenyebarna és a meleg sötétbarna. A melír nem javasolt.
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