De trendkleur voor de zomer: Primrose Yellow
Elk jaar zijn er nieuwe fashiontrends van inrichting tot en met eten en nog vele andere.
Desondanks is er altijd een rode draad in deze trends: de trendkleur. Stylelounge.nl
stelt de meest voorjaarsachtige trendkleur aan je voor: Primrose Yellow.
(in Nederlands: Sleutelbloem Geel)

Een gele kleur die ieder staat!
De gele trendkleur van dit jaar is veel helderder, stralender en zuiverder dan die van
vorige jaren. In tegenstelling tot de wat viezige mosterdgele kleur van de vorige jaren
kan Primrose Yellow door veel meer verschillende typen mensen gedragen worden.
Wij laten je zien hoe je Primrose Yellow het beste kunt combineren.

All Over!
Wie staat er ´s ochtends vroeg niet voor de
kledingkast en zoekt iets wat makkelijk te
combineren is? Met een jumpsuit is dat heel
makkelijk en in deze voorjaarskleur is men toch nog
een eyecatcher! Gecombineerd met slechts een
paar eenvoudige sandalen of hakken en een
natuurlijke make-up, en men is volledig in stijl.
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Als statement broek!
Voor degene die ervan houden om verschillende
stijlen en kledingstukken te mixen is deze outfit
van blogger Verena ( : Whoismocca) precies
goed. Zij laat zien hoe men een Primrose Yellow
broek heel makkelijk kan combineren met een wit
shirt en een gebloemd vest. Doordat het vest
details in hetzelfde prachtige geel heeft is de
gehele outfit harmonisch en roept de outfit zowel
Streetstyle als Fashionchick.

Een accessoire om je outfit op te leuke!
Karlie Kloss laat ons met haar look zien hoe
makkelijk men een simpele zwart witte outfit kan
opleuken met een tas in Primrose Yellow. Door zo
een combinatie is men met weinig moeite direct
gestyled en kan men echt niets in fout doen!
Deze

stijl

is

met

name

geschikt

voor

modebeginners. Want het maakt niet uit of het nou
gecombineerd is met een hoed, tas of schoenen,
als de outfit simpel blijft kunnen de accessoires nog
meer stralen!
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Wat voor effect heeft de kleur Primrose Yellow op andere?
Al sinds de oudheid staat de kleur geel voor de zon en het licht. De kleur van een
bloem, zoals de Gele Sleutelbloem, geeft ook het begin van de zomer aan. Met deze
trend kondigt men de zomer aan en verspreidt men vrolijkheid en een goed humeur,
die zelfs tot in de herfst kan duren!

Over StyleLounge
StyleLounge is het eerste internet platform voor een direct prijsvergelijking en beschikbaarheid
van fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting heeft het in Hamburg gevestigde bedrijf
meer dan 300 online shops, met meer als drie miljoen producten op de website verenigd.
Onder leiding van Johannes Heinen en Guido Lange werkt een team van 45 medewerkers
eraan om klanten door middel van een makkelijk en prijsgericht systeem toegang te verlenen
tot meer dan 5.000 merken.
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