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A főemlősök színlátása viszont arra fókuszál, hogy
felismerje a partner pirulását, amikor az érzelmek hatására
a vér elönti az arcát, mert például párosodásra készül.
Vagy azt, amikor kifut a vér az ellenfél arcából, mert fél.
Az is nyilvánvaló, hogy a jó oxigénellátás azt jelenti, jobb
formában vagyunk. Talán erre vezethető vissza, hogy az
emberek nagyra értékelik a piros ajkakat.
Az elmélet egyik bizonyítékának tartják, hogy csak
azoknál a főemlősöknél fejlődött ki a színlátás,
amelyeknek nem szőrös az arca.
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