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sjiekbeauty

Zachte oogschaduwtinten in 
satijnglans zijn het meest flat-
terend. Vermijd glitters, want die 
accentueren je kraaienpootjes.

Clinique Wear everywhere  
Neutrals (8 tinten, 5 versies),  
49,65 euro, clinique.be

Teken met wenkbrauwpotlood 
of -poeder je wenkbrauwen bij 
en vul de lege plekjes in.

Maybelline Brow satin duo, 9,99 
euro, in supermarkt & drogisterij

Schakel over op een 
bruin oogpotlood, dat 
oogt minder hard dan 
zwart. Vervaag de lijn 
een beetje, want 
scherpe strepen 
op een minder 
strakke huid 
verouderen.

Be Creative eye 
pencil (7,95 
euro),  
bij ici Paris XL 

Met een lippotlood in dezelfde kleur als 
je lippen teken je de contour bij die met de 
jaren vervaagt.

Rimmel Moisture Renew Lipliner, 6,49 euro

Een verdik-
kende 
mascara 
geeft het 
gewenste 
volume aan 
wimpers 
die met de 
jaren dunner 
worden.

L’Oréal Paris 
False Lash 
Wings intenza, 
16,99 euro, in 
supermarkt en 
drogisterij

Een gloss of een 
glanzende lipstick 
in lichte tinten 
doet je dunner 
wordende lippen 
voller ogen.

Clarins joli Rouge 
Briljant N°23 Rose 
Pétal, 23,50 euro, in 
de parfumerie

Een lichte textuur zoals een 
CC cream, die een vale 
teint opfrist en imperfecties 
camoufleert, is een betere 
optie dan het cake-effect van 
een dekkende foundation.

Les Couleurs de Noir CC cream 
(3 tinten), 21,90 euro, in de 
apotheek

Teken met 
of -poeder
en vul de lege plekjes in.

Maybelline Brow 
euro, in supermarkt & drogisterij

Met een lippotlood in dezelfde kleur als 

ntenza, 

supermarkt en 

Rimmel Moisture Renew Lipliner, 6,49 euro

10 jaaR 
jONgeR
dankzij 
make-up

 
Met een paar slimme 
truukjes en goed gekozen 
producten kan make-up je 
jaren jonger doen lijken. 
Dit zijn de producten 
die je in je make-uptasje 
moet hebben.

Door  SofiE AlbrEchT

Schakel over op een 
bruin oogpotlood, dat 
oogt minder hard dan 
zwart. Vervaag de lijn 
een beetje, want 
scherpe strepen 
op een minder 
strakke huid 
verouderen.

Be Creative eye 
pencil (7,95 
euro), 

ci Paris XL 


