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Dior Vernis N°791 Darling Blue. 
27 euro, parfumerie

O.P.I. Be There in a Prosecco.  
14,80 euro, bij parfumerie 
en schoonheidsinstituten
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M.A.C. Paint Pots in Black-
ground.   
20 euro, maccosmetics.be

Clarins Ombre Matte N°08 
Heather.   
22,50 euro, parfumerie

Ellnett Liss Supreme. 
5,49 euro (250 ml), 
drogisterij en super-
markt

Redken Satinwear 02 
Prepping Blow-dry 
Lotion.  
22,80 euro, kapper

Dior.

Nagels zijn een heus modeac-
cessoire. Als je ze lakt, doe het 
dan in een opvallende tint. Bij 
O.P.I. vallen ijspastels en wit-
tinten op, metallic blauw vind 
je bij Essie, Chanel en Dior.

Zelfs de grootste make-
upklunsen kunnen deze 
trend met gemak aan: een 
smokey eye die je zo vervaagt 
dat het lijkt alsof je gefeest én 
geslapen hebt in je make-up.
Tip: kies voor zwart of ‘vuile’ 
aardetinten.

Er waren weinig korte kopjes te bespeuren op de 
catwalk. Lang haar wordt bij voorkeur gedragen in een 
paardenstaart of een dot. Topkapper Guido Palau vatte 
voor Victoria Beckham twee trends in een kapsel samen 
door een paardenstaart als een halve dot vast te zetten. 
Zo doe je het: Breng een prepping lotion aan en brush 
het haar met een platte borstel glad naar achteren. Geef 
het wat textuur met haarlak en kam het strak naar 
achteren. Zet het haar vanachter op het hoofd vast met 
een elastiekje en laat de uiteinden uitsteken, zodat de 
strakke look doorbroken wordt door zacht pluishaar.
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HAAR:  
LANg & OPgESTOkEN

OgEN (2):  
SMOkEy  
& gELEEfD

NAgELS:  
OPVALLEND


