Rond gezicht
Het gezicht is ongeveer even lang als breed.  

Vierkant gezicht
Het voorhoofd en de kaken zijn even breed en de
kaakzijlijn is zwaar.

Ovaal gezicht
Hoge jukbeenderen en smal toelopende kin.
De lengte komt overeen met de 1,5 maal de breedte.

Driehoekig gezicht
Een smal voorhoofd met brede mond en kin.

Hartvormig gezicht

Het best bij deze vorm is een bril met rechte, hoekige
lijnen. Vermijdt monturen met gekleurde of versierde
onderrand.
Een ronde/ovale bril met een bevestiging van de
zijstangen bovenaan het montuur.
Iedere vorm van montuur is mogelijk. Let alleen op
dat de grootte overeenkomt met de proporties van het
gezicht.
Het best is een sterk breed montuur met een dunne rand
en het accent op de verticale lijn.

Een breed voorhoofd en brede jukbeenderen.
De mond en kin zijn smal.

De brillenglazen moeten beduidend breder dan hoog
zijn. Een simpel of smal montuur met lager ingezette
zijkanten is aan te raden.

Omgekeerd hartvormig gezicht

Een breed krachtig montuur is hier de beste optie.

Het voorhoofd en jukbeenderen zijn smal in
vergelijking tot de kaaklijn.

Lang gezicht
Het gezicht is langer dan het breed is.

Een vierkantig gebogen montuur, met een krachtige
bovenrand.

Enkele algemene suggesties
1. Schaf een montuur aan in een kleur die past bij
veel kleuren in uw kleding. Dit is natuurlijk hele
maal van belang als u over slechts één bril
beschikt.

2. Het is het mooiste als de kleur van uw sieraden
passen bij uw montuur. Dat wil zeggen:
zilverkleurig bij zilveren sieraden en goudkleurig bij
gouden sieraden. Hierboven heeft u al gezien dat
ook hier een koppeling te maken is naar uw
kleurentype. Bij de zgn. warme kleurentypen staan
goudkleurige sieraden het allermooiste. En bij de

zgn. koele kleurentypen staan zilverkleurige
sieraden het mooiste.

3. De onderkant van het montuur mag de huid
van het gezicht niet raken, dit is om huidirritaties te
voorkomen.

4. Het montuur moet niet boven de wenkbrauwen
zitten.

5. Uw ogen moeten precies in het midden van het
glas te zien zijn.
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