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Como ter uma boa aparência
usando a mensagem das

CORES
Por Cíntia Cortez e Andrea Cassanha

A maioria das mulheres sentem-se insatisfeitas com o próprio corpo e
acham que apenas uma dieta resolverá, mas o segredo de uma boa
aparência não está nos quilos que você pretende perder.
Existem muitos fatores que contribuem para uma imagem coerente e
de sucesso, como entender o formato do seu corpo (o real e não o
desejo!), o caimento da peça e, sem dúvidas, as cores.

INTRODUÇÃO

Elas exercem uma forte influência em como as pessoas te veem e
também impactam o seu humor, seus sentimentos e até suas decisões.
E isso acontece pela forma que nosso cérebro reage às cores, que é
bem diferente do que escutamos por aí. O verde, por exemplo, não é
esperança e o amarelo não é riqueza. Pesquisas relatam que o verde
nos traz equilíbrio emocional, e o amarelo nos faz se sentir mais
otimistas. Misterioso isso não é?
Neste e-book ensinamos o verdadeiro significado das cores e se usálas da forma correta será um grande passo para conquistar uma
imagem confiante e mais bonita.
Boa leitura e seja bem vinda ao mundo das cores!!!

O estudo das cores é aplicado em várias áreas e na Consultoria de
Estilo é uma das ferramentas usadas na hora de adaptar a imagem
desejada.

A forma como reagimos às cores e como elas impactam nosso humor
podem ser usadas para alcançar algum objetivo ou amenizar algum
temperamento.

CONCEITOS
FUNDAMENTAIS

Também analisamos o impacto das cores na nossa aparência física,
principalmente ao redor do rosto. Este processo é chamado de análise
de coloração pessoal (ou análise cromática).
Na coloração pessoal, as cores são divididas nas temperaturas: quente,
frio e neutro. Estas classificações foram estudadas pelo psicólogo
alemão Wilhelm Wundt com intuito de designar as sensações geradas
no ser humano por cada bloco de cor.
Para descobrir as cores que irão harmonizar melhor com o seu rosto é
necessário realizar o teste cromático presencialmente, pois muda de
pessoa para pessoa, mesmo que elas sejam da mesma família e
tenham a mesma cor de pele.
Quer descobrir o tom da sua pele? Saiba mais aqui.

MENSAGEM
DAS CORES

Amarelo

Se a cor for clara ou escura, a mensagem
principal da cor ainda será a mesma.

Então, sempre que for avaliar uma cor se
atente a matiz, ou seja, a cor pura. Por
exemplo, a cor vinho é um tom de
vermelho, o militar é antes de tudo um
tom de verde, o mostarda é um tom do
amarelo.
Com este pensamento ficará mais fácil
compreender e aplicar a mensagem das
cores na hora em que estiver montando
o seu look.

Verde

Laranja

Vermelho

Azul

Rosa
Roxo

Thássia Naves

Blog PopGlam

AMARELO é uma cor alegre
e jovial, por isso facilita a
comunicação com o próximo.

Abuse em dias em que precisa aguçar
a criatividade.
Ideal também para os dias em que
você está cabisbaixa e sem iniciativas.

Annabelle Fleur

Criatividade
Jovialidade
Otimismo
Desinibição
A maioria das mulheres tem dificuldades
de combinar esta cor, mas na Consultoria
de Estilo você descobre que existem muitas
possibilidades.

Sequins and Things

LARANJA promove a
sociabilidade e é excelente para dias
de negociação e interações em
evento.
Mostra que a pessoa é organizada e
tolerante.

Energia
Organização
Cordialidade
Respeito
Coohuco

Ashley Madekwe / Ring My Bell

Também instiga a espontaneidade.

A maioria das mulheres tem dificuldades
de combinar esta cor, mas na Consultoria
de Estilo você descobre que existem muitas
possibilidades.

Memorandum.com

Popsugar

VERMELHO é estimulante,
promove a segurança em si própria.
Utilize em dias que precisa estar bem
ativa e enfrentar desafios.
E também é recomendado para os
dias de decisões.

Mia Mia Mine

Ousadia
Decisão
Coragem
Sensualidade
Se você já é uma pessoa de temperamento
forte tome cuidado com esta cor, pois ela
causa irritação. Na Consultoria de Estilo
você descobre um truque para amenizar.

Pinterest

Juliana Goes

Victoria Beckham / Vogue

ROSA é uma cor que ressalta a
beleza feminina.
Excelente para ocasiões românticas,
pois passa delicadeza, vaidade e
carinho. Ou seja, é a cor perfeita para
o primeiro encontro.
Se usada nos detalhes pode trazer
refinamento ao look.

Feminilidade
Refinamento
Gentileza
Acessibilidade
Cuidado com esta cor no ambiente de
trabalho, se seu formato de rosto for
delicado poderá passar a mensagem de
infantilidade.

Cynthia.fashion

Pacificcoastnews

ROXO acalma e transmite
aconchego.
É associada ao exótico e também à
nobreza.
Deve ser evitado nos dias de trabalho,
mas é excelente para os dias de
descanso.

Cichic.com

Espiritualidade
Diplomacia
Confiança
Sinceridade
Evite esta cor se você já for uma pessoa
muito calma.

Pink Blush

Fashionhippieloves.com

AZUL transmite segurança,
tranquilidade e representa clareza de
pensamento.

Estimula a produtividade e transmite
sucesso, por isso é ideal para reuniões de
trabalho.
Também é considerada a cor de maior
preferência.

Style Du Monde

Honestidade
Fidelidade
Tranquilidade
Determinação
Esta cor é perfeita para a primeira
impressão, principalmente para uma
entrevista de emprego.

Cashmere in Style

Bob Store

VERDE é uma cor equilibrada,
e associada à renovação.
No trabalho reforça a ideia de coerência
e ponderação.
Também é associado ao carinho e
compaixão, pois sugere equilíbrio
emocional.

Just Jared

Responsável
Perseverante
Amigável
Saudável
O verde não é indicado para uma primeira
impressão, pois pode passar a sensação de
que ainda não está maduro.

thevivaluxury.com

HawtCelebs

BRANCO transmite confiança,
calma, pureza e inocência.
Uma cor responsável pelo pensamento
lógico e competência comunicativa.
É elegante e muito usado em produções
minimalistas.

Memorandum

Calmaria
Esperança
Sensível
Inocência
Para quem tem o subtom de pele quente
prefira os brancos mais amarelados, como o
tom pérola. Quer descobrir o tom da sua
pele? Saiba mais aqui.

Moda it

uasz.com.br

PRETO traz força, sofisticação e
autoritarismo, mas pode causar
distanciamento e intimidação.

Steal The Look

É a cor mais versátil e a preferida das
brasileiras, porém não favorece todos os
tons de pele, destaca as imperfeições de
quem tem subtom de pele quente.

Seriedade
Formalidade
Sofisticação
Elegância
Quem já tem uma aparência séria e é
introspectiva deve evitar essa cor. Na
Consultoria de Estilo mostramos como
equilibrar essa reação.

Brooklyn Blonde

Brooklyn Blonde / Keith Hodne

CINZA ressalta outras cores.
É uma cor diplomática, sugere imagem
flexível, estável, confiável e bem
sucedida.

PacificCoastNews.com

Também indica profissionalismo,
responsabilidade e conhecimento.

Neutro
Flexível
Agradável
Conservador
Esta cor é ideal para compor looks mais
formais.

Miroslava Duma

MARROM transmite conceitos
associados à seriedade, como
maturidade, solidez e disciplina.

É uma cor neutra e traz refinamento aos
looks.
Também representa comprometimento
no ambiente de trabalho.

@Oliviaculpo

Harper's Bazaar

Cautela
Estabilidade
Simplicidade
Concentração
Se combinada com peças sérias pode deixar
a produção conservadora e antiquada.

STEAL THE LOOK

nanushka.com

DOURADO é a representação
da riqueza e do luxo.
Traz energia e passa a mensagem de
suprema inteligência.

Lala Rudge / We Pick

Por ser uma cor chamativa, deve ser
usada com cautela no ambiente de
trabalho.

Vigor
Superioridade
Poder
Os acessórios dourados são excelentes para
quem tem subtom de pele quente. Quer
descobrir o tom da sua pele? Saiba mais aqui..

Awa Guimarães

PRATA transmite modernidade e
inovação.
É associada ao sucesso e promove força,
resistência e firmeza.

Sheila Rose Hiber

STEAL THE LOOK

Assim como o dourado, deve ser usado
com cautela em ambientes mais formais.

Novo
Sucesso
Distinção
Solidez
Os acessórios prateados são recomendados
somente para quem tem pele fria. Quer
descobrir o tom da sua pele? Saiba mais aqui..

Mesmo cada cor tendo a sua mensagem, quando combinadas no look
as sensações visuais podem ser amenizadas e até mesmo alteradas.

CONCLUSÃO

Por isso existem técnicas diferentes de combinação de cores e na
Consultoria de Estilo utilizamos a forma mais adequada para alcançar o
objetivo de cada cliente.
Na composição do look também há influências dos outros elementos
citados no começo desse e-book: o formato do seu corpo e o
caimento da peça.
Por isso se quiser cuidar da sua aparência como um todo é
recomendado que busque a Consultoria de Estilo completa,
podendo ser individual ou em grupo.

Para saber mais sobre a Consultoria de Estilo Individual: clique aqui.

A Consultoria de Estilo em Grupo vai
te ajudar a se conhecer melhor, se
sentir mais bonita, confiante e
poderosa.

Clique aqui para saber mais!

A maneira mais rápida
e de baixo investimento
de aprimorar sua imagem.

QUEM SOMOS NÓS?
Este e-book é resultado de uma parceria entre duas Consultoras de Estilo:

Olá, sou ANDREA CASSANHA, tenho 34 anos, por muitos anos me
dediquei ao mundo corporativo, mas por amor a moda, mudei de
carreira para me dedicar ao universo feminino. Hoje sou formada
em Consultoria de Imagem pelo SENAC, Personal Stylist pela Escola
de Moda Sigbol e Certificada em Coloração Pessoal.
Por acreditar que a Beleza é única e para me sentir completa me
formei em Maquiagem Profissional pelo SENAC.

Oi, sou a CÍNTIA CORTEZ, tenho 32 anos e iniciei minha carreira no
universo fashion, aos 10 anos, quando me tornei modelo. Aos 18 fiz
faculdade e comecei a trabalhar em grandes corporações com foco
no universo feminino. Aos 29 anos apostei em nova formação,
dessa vez em Consultoria de Imagem e Estilo, pelo SENAC, e me
especializei em Colorimetria e Visagismo. Há dois anos me dedico
inteiramente a ministrar cursos, palestras e atender clientes.

WWW.JEITODEVESTIR.COM

WWW.CINTIACORTEZ.COM.BR

Se você gostou do conteúdo deste e-book que tal compartilhá-lo
com suas amigas?
Basta copiar este link aqui:
https://www.cintiacortez.com.br/lp-e-book-cores
E mandar por e-mail, mensagem ou WhatsApp para quem desejar.

DISCLAIMER

O conteúdo teórico deste livro foi pensado com carinho e
desenvolvido pela Cíntia Cortez e Andrea Cassanha, por isso não é
permitida a sua réplica e o mesmo é protegido pela Lei nº9.610/98,
mantendo todos os direitos reservados. A cópia parcial ou total só é
permitida se tiver a nossa autorização prévia e por escrito.
Se, por acaso, você quiser citar algum trecho deste livro em texto que
não tenha fins comerciais fique à vontade. Pedimos apenas que faça a
indicação da nossa autoria.
Para entrar em contato, acesse www.cintiacortez.com.br/contato
ou 11 99482-3212.
Observação: as fotos usadas neste e-book foram retiradas do Pinterest e possuem diferentes autorias.
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Obrigada!
Ficamos felizes em compartilhar
nosso conhecimento com você!

