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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!

A tavasz típus jellemzői
Tavasszal a természet színeit a hosszú
tél után előbújó éltető nap arany fénye
kelti életre, a meghatározó szín ennél a
csoportnál tehát az arany. A tavasz típusú
emberek könnyen felismerhetők világos
jegyeikről: hajuk színe az aranyszőkevilágos aranybarna skálán található,
arcbőrük világos, könnyen barnuló,
szempillájuk és szemöldökük alig látható,
világos. Gyakran az első napsugarak
kicsalogatják szeplőiket. Szemük kék,
zöld vagy szürke.

108 soft ivory

Színek
A tavasz típusú ember színei melegek,
élénkek és világosak, legjobban a
132 french vanilla
drappok, a világos, meleg sárgák, a
türkizkék és a világos, barackos árnyalatok
illenek hozzájuk. Fekete helyett inkább
tengerészkék, a fehér szín helyett pedig a
krémszín viselése ajánlott számukra.
Ékszerek
A meleg típusú emberek ékszere az arany,
melynek sárgás, meleg színe élénkíti az
arcot és csillogóvá teszi a szemet.
A krémszínű vagy rózsaszínes gyöngyök
visszafogottan elegáns hatást keltenek,
a borostyánszínű kiegészítők is jól
passzolnak viselőjükhöz. Az ezüsttől vagy a
fehéraranytól azonban jobb távol maradni.
Smink
A tavasz típus haja, szeme, bőre világos,
ezért sminkje sem lehet túl erős, mivel a
határozott kontraszt közönségessé teheti
viselőjét. A finom bézs alapozóra sárgás,
áttetsző púdert tegyünk, a járomcsontra
finom barackos, alig leheletnyi arcpírt.
A szem kontúrozására a legalkalmasabb
a mogyoróbarna szín, a fekete, szürke
egyáltalán nem ajánlott! Szemhéjára
is csak meleg, nem túl sötét színek
kerülhetnek: bézs, barack, vanília, halvány
lazac, türkizkék, lombzöld, homokbarna.
A gyöngyházfényű szemhéjpor csak
alkalmi sminknél használatos, ugyanis
ehhez a típushoz a hűvös csillogás nem
illik. A száj barackos, narancsos árnyalatú
legyen, ne túl sötét és ne túl erős!

110 sunset beige

111 fawn

157 sienna

134 mink

112 butter

160 flare

137 barely there 138 cool breeze 139 maple syrup 141 cactus green 149 moonlight

117 peach fuzz

122 almond 123 pink champagne

175 cocoa

128 solid gold

181 golden shimmer

176
burnished brown
192 sunglow

153 sunfire

