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sjiekbeauty>>>

Ook dit seizoen komen verschillende beautyklassiekers 
weer terug, maar altijd net even anders. Dit zijn de tien 
belangrijkste trends.
DOOr SOfie Albrecht

het nAjAAr 

geur:  
eAu chAuDe
Fris en warm tegelijk, dat zijn 
de eau chaudes, die een mooie 
overgang zijn tussen zomer 
en najaar. Blikvanger is Alaïa 
Paris, het eerste parfum van 
modeontwerper Azzedine Alaïa. 
Deze bloemengeur ruikt als een 
plens koud water op een warme 
kalkmuur.

lippen: rOOD
Een rode lipstick blijft een eeuwige klassieker. 
Ook dit seizoen. Kies voor warme, diepe 
tinten zoals baksteenrood of ossenbloed, die 
mooi passen bij de seventiestrend. 
Tip: Mat is hip, maar wanneer je dunne lippen 
hebt staat een satijnglans of gloss mooier

Black is back! In je garderobe én in je 
make-up tasje. Zwart geeft een ‘glunge’ 
effect: glamoureus grunge. Chic, niet punk 
of gothic. Wie durft, gaat voor zwarte lippen 
zoals op de catwalk bij Giles en Marc Jacobs. 
Maar ook op de ogen of de nagels zorgt 
zwart voor een hedendaags accent.
Tip: Baltasar Gonzalez Pinel, oppervisagist 
bij M.A.C., raadt wel aan om een zwartrode 
lipstick te kiezen en de rest van je make-up 
sober en clean te houden. 

Wenkbrauwen zijn al verschillende seizoenen belang-
rijk en de vorm is onderhevig aan trends. De laatste 
hype komt uit beautymekka Korea en werd meteen 
geadopteerd door hip Hollywood: van Kate Mara tot 
Rihanna. De catwalks volgden en toonden zachte, rechte 
wenkbrauwen die een tikje androgyn ogen en niet teveel 
ingekleurd worden voor een natuurlijk effect. 
Tip: Gebruik een potlood of kleurloze mascara om ze in 
vorm te houden 

wenkbrAuwen:  
zAcht & recht

burberry.
sjiekbeautykbeautyk >>>

burberry effortless eyebrow Definer. 
31 euro, parfumerie

l’Oréal paris brow Artist genius kit. 
16,99 euro, drogisterij en supermarkt

Alaïa paris, eau de parfum. 
92 euro (50 ml), parfumerie

frederic Malle, eau d’hiver. 
115 euro (50 ml),  
bij senteursdailleurs.com
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lancôme l’Absolu rouge 
n°165 rouge grand 
coeur  
34 euro, parfumerie

giorgio Armani rouge 
ecstasy n° 400  
34 euro, parfumerie

aanraders

aanraders aanraders
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Alaïa paris, eau de parfum.
92 euro (50 ml), parfumerie

frederic Malle, 
115 euro (50 ml), 
bij senteursdailleurs.com

aanraders

Rihanna. De catwalks volgden en toonden zachte, rechte 
wenkbrauwen die een tikje androgyn ogen en niet teveel 

Gebruik een potlood of kleurloze mascara om ze in 
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