
Vanaf het moment dat je hoorde dat je 
borstkanker had, heb je maandenlang 
meegelift op een voortdenderende trein 
waar je niet meer afkon. Alles vloog aan je 
voorbij. Je werd geleefd. Nog steeds zit je 
op die trein, maar inmiddels mag je zelf de 
route en het tempo weer bepalen. Je zult 
moeten leven met de gevolgen van borst-
kanker, maar je hoeft je leven er niet door 
laten te beheersen.

De weg naar een 
krachtige en 

kleurrijke toekomst

Colour2you
Bianca Brakenhoff
Frederik van Eedenstraat 21, 6824 PK Arnhem
06-22963893  •  www.colour2you.nl

Toch valt het niet altijd mee om de draad weer 
op te pakken. Maandenlang was er zorg om je, 
werd je behandeld, vroeg iedereen hoe het met 
je ging. Inmiddels ligt die periode achter je en 
lijkt het alsof je in een gat bent gevallen.  
Het is net alsof je jezelf een beetje kwijt bent. 
Alsof je niet goed meer weet wie je bent, wat je 
kunt en waar je kracht ligt.

Kleurenanalyse
Wanneer je spiegelbeeld ‘s morgens kracht 
uitstraalt, voel je je gelijk al een stuk beter dan 
wanneer je er moe en flets uitziet. Kleuren 
kunnen daar een grote rol bij spelen. Misschien 
krijg je wel eens complimenten als je bepaalde 
kleuren draagt of juist de opmerking dat je er 
moe uitziet, terwijl dat helemaal niet zo is. 
Een kleurenanalyse kan je helpen om de juiste 
kleuren te kiezen. Je ziet meteen resultaat! 
Door het dragen van de juiste kleuren zie je er 
stralender uit. 

Hoe gaat een kleurenanalyse in zijn werk?
Hoe gaat een kleurenanalyse in zijn werk? 
Met behulp van kleurstroken en doeken wordt 
gekeken welke kleuren het beste aansluiten 
bij jouw uiterlijke kenmerken, dus je huid, 
haar en ogen. Deze worden vastgelegd in 
een persoonlijke kleurenwaaier met jouw 42 
mooiste kleuren, die speciaal voor jou wordt 
samengesteld. Ga je nieuwe kleren kopen? Met 
deze waaier bij de hand weet jij precies welke 
kleuren je het best kunt dragen en combineren. 
Dat geldt overigens niet alleen voor je kleding, 
maar ook voor je accessoires en make-up. In 
het vervolg ga jij, vol zelfvertrouwen, kleurrijk 
de deur uit!

Communiceren met kleur

Wist je dat je onbewust beïnvloed wordt 
door kleuren en dat iedere kleur zijn eigen 
betekenis heeft? Het is wetenschappelijk 
bewezen dat we ons binnen 90 seconden 

een beeld vormen over een persoon, 
omgeving of product op basis wat we zien. 

Kleur is daarin heel belangrijk.

‘Een kleur staat goed als deze 
in harmonie is met de kleur 
van je huid, haar en ogen’


