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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 nyár típus jellemzői
A hideg típusú „nyár-személyiség” első ránézésre
színtelennek tűnik: hajszíne a világosszőkétől
(ami hamvas, ezüstös tónusú, ún. „kese”, nem
aranyszőke) a sötét hamvasbarnáig terjedhet.
Szemöldöke, szempillája hamuszínű, sosem
arany. Bőrszíne világos, hűvös rózsaszínes
árnyalatú, szeme is világos: kék, zöld vagy szürke.
Hajszínével sohasem elégedett, az ő haja nem
csillog aranyszőkén, szinte biztos, hogy festeti!
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Színek
A nyár típus színeit – bármily fura – a hideg,
árnyalt színek jellemzik, néha kék tónussal.
Nekik a világos, árnyalt pasztell színek előnyösek.
A tiszta, sötét, éles színek – arany, rozsda,
narancs, fehér és fekete – nem állnak jól nekik.
Öltözködés, ékszerek
Leginkább a finom anyagok, a selyem, csipke,
angóra állnak jól a nyár nőknek. A fazon
rafináltan nőies. A különböző díszekkel ellátott
cipőket is nekik találták ki, különösen, ha szürke,
sötétkék vagy borvörös színűek. A finom,
elegáns, kicsi táskák illenek hozzájuk, semmi
esetre sem lakkbőr! Harisnyaválasztáskor
mindig figyelni kell a teljes harmóniára, a
világosszürkés és rózsaszínes árnyalatok
ajánlottak. Ékszerválasztásnál a fehérarany és
az ezüst emelheti a nyár típus fényét, az arany
viszont fakó árnyalatba vonhatja az arcát, ezért
kerülendő.
Smink
A „nyár” szelíd, bájos és játékos. Ennek
megfelelően kell a sminket is kiválasztani. Világos
bőrhöz az alapozó lehet világos bézs, olíva,
szürkésrózsaszín bőr esetén pedig rózsaszínes
árnyalatú bézs. A sárgás árnyalat tilos! A pirosító
lehet pink, mályva, halvány málnapiros, de
legszebb a tompa rózsaszín. A nyár lányoknak
a matt rúzs áll jól, ebből is a kékes rózsaszín.
Ugyanúgy, mint a „tél”, a „nyár” is könnyen
túlsminkeltnek látszhat, ezért nem ajánlott a
sok festék. A szemhéjon a hűvös pasztellszínek
és a gyöngyházfény a legszebb. Ha a nyár típus
hajfestésre szánja magát, ajánlott a sötét vagy
világos hamvasszőke, hamvas barna, kékesszürke
vagy a platinaszőke. A vöröses árnyalatok közül
igen különleges lehet a padlizsán és a borvörös.
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