
CORES
CARTELA

INVERNO INTENSO

CLIENTE:

CONSULTORA: 



Oi agora que você já conhece as suas melhores 

cores vamos aprender a melhor forma de utilizá-las 

e sair colorindo esse mundão afora com muita cor e 

estilo.

Explicando a análise de Coloração pessoal    

Nesse método descobrimos as cores que te 

valorizam e que harmonizam com sua beleza 

natural. 

Nele encontramos 12 cartelas, que são definidas de 

maneira individual através da análise de pele, olhos 

e cabelos, contraste e pelo teste das dimensões.

Profundidade: cores claras ou escuras 

Intensidades: cores intensas ou opacas

Temperatura: cores quentes e frias.

Conhecendo as cores que te valorizam vai facilitar 

muito nas escolhas de looks, maquiagem, acessórios 

e cores para o cabelo.

INTRODUÇÃO

ESSE
   ESPAÇO
 É SEU...



A CARTELA

INVERNO
INTENSOEssa cartela tem cores com a temperatura neutra e 

com intensidade é intensa.

Mensagem da cartela

A mensagem das cores dessa cartela é, de uma 

maneira geral, de jovialidade, descontração e 

proximidade. Porém, nem todas as pessoas que são 

inverno intenso apresentam ou querem transmitir 

essa imagem. Assim, existem maneiras de usar as 

cores e harmonias de acordo com o que quer 

transmitir.
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Mensagens das cores e desejo de imagem

Você sabia que podemos alinhar a mensagem das 

cores da nossa cartela ao nosso desejo de imagem?

Quando quiser transmitir

Casualidade, informalidade, acessibilidade:

use as cores claras e vivas.

Quando quiser transmitir

Formalidade, elegância e responsabilidade:

use as cores suaves e profundas.

Informações importantes 

A análise de coloração não é para limitar, ao 

contrário serve para te ajudar a valorizar a sua 

beleza natural. Se tiver vontade de usar uma cor que 

não estar na cartela, existem formas de neutralizar o 

efeito negativo das cores, mais uma vez não se 

limite.

MENSAGEM
DAS CORES

CORES VIVAS CORES CLARAS CORES OPACAS CORES PROFUNDAS



Como amenizar o efeito negativo de 

determinada cor?

Dê preferência em usar essa cor na parte de baixo 

do look (em calças, shorts e saias), pois estão longe 

do rosto e não irá refletir.

Caso queira usar uma blusa com uma cor que não 

esteja na sua cartela, use uma terceira peça ou 

acessório próximo ao rosto com cores da sua 

cartela, assim como a maquiagem.

E por último mas não menos importante se a cor do 

seu cabelo estiver alinhada com a sua cartela, você 

já ameniza bastante o efeito negativo da cor já que 

ele funciona como a moldura do rosto.

EFEITO

NEGATIVO ESSE
   ESPAÇO
 É SEU...



HARMONIA
DE CORES



HARMONIA

MONOCROMÁTICA

Harmonia monocromática: é quando utilizamos a 

mesma cor no look podendo ter variações de tons 

da mesma família. Transmite elegância e alonga a 

silhueta.  
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HARMONIA

ANÁLOGA

Harmonia análoga: é quando combinamos cores 

vizinhas no círculo cromático. Exemplos: rosa e 

vermelho, azul e verde, amarelo e laranja, azul e 

violeta. Forma uma combinação de baixo contraste 

com mais informalidade que o monocromático, 

porém continua trazendo elegância ao look.  
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HARMONIA

COMPLEMENTAR

Harmonia complementar: é quando usamos cores 

opostas no círculo cromático. Exemplo vermelho e 

verde, laranja e azul, amarelo e roxo. Essa 

combinação tem alto contraste e transmite ousadia 

e criatividade.
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HARMONIA

TRÍADE

Harmonia tríade: é quando usamos cores com 

distância de 3 casas no círculo cromático é por isso 

forma um triângulo dentro do círculo é só ir girando 

o triângulo para conseguir encontrar todas as 

combinações possíveis. Exemplos: azul + vermelho + 

amarelo, verde + roxo + laranja.  

-VIOLA ES TO AR



SOBRE

CONTRASTE

Seu contraste é alto ou médio alto isso significa que 

você possui uma diferença grande entre cor de pele, 

cabelos e olhos, isso te ajudará na escolha de cores 

de cabelo, estampas e combinação de cores.

BAIXO CONTRASTE     

MÉDIO CONTRASTE     

ALTO CONTRASTE

Exemplos nos

diferentes contrastes: 
Exemplos deestampas em

cada contrastes:

BAIXO CONTRASTE     MÉDIO CONTRASTE     ALTO CONTRASTE



SOBRE

CABELOS

Como nas estampas, é interessante respeitar seu 

contraste nos cabelos. Caso queira mudar mais de 2 

tons na coloração opte por deixar as raízes na cor 

natural assim, não ficará desarmônico. Exemplos em 

coloração de cabelos na sua cartela;



SOBRE

ACESSÓRIOS

Partindo da mesma ideia de proximidade com o 

rosto dê preferência aos acessórios das cores da 

sua cartela que irão te valorizar. Exemplos de 

acessórios com cores da cartela;



SOBRE

METAIS

Nos metais dê preferência a ouro ou pratas 

brilhantes , ouro branco.



SOBRE

MAQUIAGEM

Abuse dos tons de violeta até vinho favorecem, 

vermelhos com fundo azulado e ameixa, de 

preferência a acabamentos mais brilhantes e vivos. 

Lembrando que você pode se basear e usar 

qualquer cor da sua cartela na maquiagem. 



Essas foram as indicações de como aplicar as cores 

da sua cartela no seu dia a dia.

Lembre-se não se sinta limitada só a essas cores se 

sentir vontade de usar outras cores é só aplicar as 

compensações sugeridas. 

Agora e só sair colorindo esse mundão afora com 

muita cor e estilo.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS ESSE

   ESPAÇO
 É SEU...
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