
kaip stilisto, parasas - del to mano alter ego ir gavo Spalvij 
Tetusio vard^. 

Spalvos uztaisas - ant siaip jau neutralaus ar tamsaus fono 
uztisk^s ryskiaspalvis lasas - yra tarsi stilingas mirktelejimas, 
rafinuotas, uz savo veiksmus atsakancio zmogaus pasirink-
tas spalvinis akcentas. Tai sauktukas fuksiji^ spalvos salikelio 
pavidalu ant siferio pilkumo palaidinukes, akj dziuginantys 
raudoni bateliai ir apyrankes prie juodos sukneles. 

Spalvos uztaisas patraukia demesj ir padeda jums suspin-
deti. Tai isskirtinis sprendimas, kai santiiriame fone tvyksteli 
ryski spalva. Prisiminkite vyrisk^ aprangq,: pavyzdziui, dabi-
ta dzentelmenas devi tamsij kostiumq, bet jo fone issiskiria 
spalvingas akcentas - kaklaraistis, nosinaite virsutineje k i -
seneje arba kojines. Tokie akcentai - lyg dviprasmis mirkte-
lejimas, subtiliai santiirus biidas pasakyti: „As nereikalauju 
jusij demesio - bet jo sulaukiau; ar ne?" Toks stilius jkiinija 
tam tikr^ atodair^, apskaiciuot^ vyliij oficialiame kontekste. 
Jus nenuejote paprasciausiu keliu, jljsdama j turkio spalvos 
marskinelius, o pagalvojote apie detales. 

Toks aprangos derinimo biidas traukia alqkontrastu i ryra 
kur kas subtilesnis, sudetingesnis nei sprendimas nuo galvos 
ik i kojq apsirengti ryskiaspalviais, akj rezianciais drabuziais. 
Tai puiki iseitis bijancioms spalvij: pradekite nuo spalvingq 
palaidiniq, marskineliq detaliij, avalynes, aksesuarij, o kai pa-
sijusite drqsiau ir laisviau, pereikite prie kelniij, sukneliq ir 
spalvingij lauko drabuziij. 

Taikydamos sj metodq, galesite pagyvinti garderob^ per 
daug nenusidedamos savo biudzetui, ypac jei dar tik ruosia-
tes jsigyti padorij gerai pasiut^ baziniij drabuzixj komplekt^, 
apie kurj rasiau ankstesniame skyriuje. Jei jusq spintoje vyrau-
ja beribiij deriniij galimybf teikiantys tamsiq ir neutraliij tonv} 
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GERIAI/SIOS jOSV SPALVOS 
Sveika atvykusi j nuostabij spalvij pasaulj! Tolesniuose pus-
lapiuose ketinu jus supazindinti su labiausiai jums tinkancio-
mis spalvomis - su tais tonais, kurie nuskaistina ir pagyvina 
jiisi4 veidq, del kuriq poveikio jus spindite. Sios paprastos sis-
temos pagrindas yra plaukq spalva - tai svarbiausias kriteri-
jus, lemiantis jiisq spalvij palet§. Vis delto kiekvienam zmogui 
budingas savitas odos atspalvis, jis labai jvairuoja, tad teks pa-
eksperimentuoti ir patikrinti, kas jums labiausiai tinka. 

StaijiSj visugrazumu issiskleidqs spalvt{ spektras! 
Priespriesiais atsidurusii{ spalvij pora sudaro labiausiai i akis 
krintantj kontrastq, jos ryskiausiai tvyksteli viena salia kitos. 



Sviesiaplaukiij. palete 

t4k 
vt&ios 

Pirmiausia sviesiaplaukems reikia saugotis, kad neuzgoztq 
savo prigimtiniq spalvq paletes. Tai nereiskia, kad teks atsi-
sveikinti su ryskiomis spalvomis, - tiesiog reikia atkreipti de
mesj, kad tai butt} jums tinkancios spalvos. Svarbiausias spalvq 
meniu apribojimas: kai tik galite, juod^ ismainykite \i 
melyn^. 



Klasikiniq bruneciq palete 

Bruneciq valdose viespatauja ryskios ir sodrios spalvos. 
Venkite pasteliniq atspalviq (geriau pagalvokite apie sodrias 
brangakmeniij spalvas), atsargiai rinkites sviesius neutralius 
tonus. Sniego baltumo ir pilka spalvos jums tinka labiau nei 
gelsvai rusva. 



4 

Raudonplaukitf. ir sateniii palete 

Itin sodrus jusv} plaukq pigmentas jpareigoja rinktis spal-
vas atsakingai, bet kartu teikia daug galimybiq jomis zaisti. 
Stenkites kuo labiau atkreipti demesj j prasmatni^ plaukq ku-
pet^ - kurdama kontrastq (prie raudonos derinkite zalius arba 
melynus atspalvius) arba monochrominius derinius (raudona 
ir raudona, burgundiska ir raudona). 


