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BEAUTY

EERSTE
HULP BIJ
BEAUTY
BLUNDERS
Wie niet handig is,
moet slim zijn.
Vijf tips & tricks om
beautyblunders op
een ludieke manier
te omzeilen.
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Er zijn van die dagen dat er niets mee aan te vangen is: haar met een eigen willetje dat alle kanten opstaat
of juist plat op je hoofd valt. Heb je geen tijd of zin in een uitgebreide wasbeurt en brushing, dan brengt
een droogshampoo raad. Het poeder absorbeert de talg waardoor je haar gewilliger wordt en er weer
‘proper’ uitziet. Spuit je haar in, goed masseren, even laten inwerken en dan uitborstelen. Onwillige lokken
pin je vast met een serie leuke haarspeldjes. Nog een tip: felle lipstick leidt de aandacht af.
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Rubriek

Teint: Le Blanc de Chanel, Vitalumière Eclat foundation N°10, Eclat Lumière N°10, Correcteur Perfection N°10, blush Caresse, alles van Chanel. Lippen: Rouge Coco in Charme van Chanel.
Ogen: Zelfklevende, herbruikbare eyeliner van Essence.

BAD HAIRDAY

Teint: Le Blanc de Chanel, Vitalumière Eclat foundation N°10, Eclat Lumière N°10, Correcteur Perfection N°10, blush Rose Glacier, alles van Chanel. Ogen: Illusion d’Ombre oogschaduw in Utopia van Chanel/
Lippen: Rouge Allure Exaltée van Chanel. Haar: Fresh Hair droogshampoo van Kevin Murphy, zilveren haarclips van & Other Stories.
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EYELINERDRAMA
De meeste mensen vinden het moeilijk om een perfect symmetrisch lijntje te tekenen boven de ogen. Zelfs
zonder rare oogvormen, bibberhandjes of een gebrek aan tekentalent. Gelukkig bestaan daar slimme
oplossingen voor, zoals eyelinerstickers. Aanbrengen op een gereinigde huid, zodat de sticker beter blijft
kleven. Begin bij je binnenste ooghoek en kleef hem zo dicht mogelijk bij de wimperrand. Eventueel
afwerken met flink wat zwarte mascara.
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Draag je een bril of heb je schrik om met een mascara in de buurt van je ogen te komen, zodat er meer
van het spul in je oog of ernaast eindigt dan op je wimpers? Dan is de wenkbrauwmascara jouw redding.
Minder griezelig en gemakkelijker om aan te brengen, maar net zo efficiënt om je gezicht te doen spreken.
Door minder begroeide plekjes in te kleuren, oogt het voller en verzorgder. Hoe donkerder de kleur, hoe
meer het opvalt. Niet overdrijven dus: kies een tint die nauw aanleunt bij je haarkleur voor een zo natuurlijk
mogelijk effect. Het is even wennen, maar beslist modern: de meeste make-upartists stuurden hun
modellen dit seizoen zonder mascara de catwalk op.
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Teint: Le Blanc de Chanel, Vitalumière Eclat foundation N°10, Eclat Lumière N°10, Correcteur Perfection N°10, Les Beiges Healthy Glow poeder N°20, alles van Chanel. Ogen: litters in 3D Silver van M.A.C.,
donkerbruin kôhlpotlood en Stylo Yeux waterproof Noir Intense van Chanel. Lippen: Rouge Coco Shine in Interlude van Chanel.

MASCARAVREES

Teint: Le Blanc de Chanel, Vitalumière Eclat foundation N°10, Eclat Lumière N°10, Correcteur Perfection N°10, alles van Chanel. Blush stick in Peach Glow van Laura Mercier. Highlight crèmev Golden Pink van Laura Mercier.
Lippen: Shu Uemura in Topaz Beige. Wenkbrauwen: wenkbrauwmascara Pro Longwear waterproof Brow set van M.A.C.
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PANDAOGEN
Te korte nachten, te weinig water drinken of gewoon genetische pech kunnen de oorzaak zijn van pandaogen. Wanneer je niet echt weg weet met concealer, rest er altijd nog een feestelijke oplossing om je
onkunde te verbergen: glans en glitter onder de ogen in plaats van op je oogleden. Smeer eerst wat
crème onder je ogen zodat de glitters beter blijven kleven. Gebruik een heel klein beetje en breng
telkens wat extra aan tot je het gewenste effect bereikt.
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NAGELKLUNZEN
Te onhandig om nagellak op je nagels te smeren in plaats van ernaast? Te ongeduldig om te wachten tot de
lak helemaal is uitgehard zodat je altijd eindigt met krassen en beschadigde lak? Te weinig gedisciplineerd
om niet meer op je nagels te bijten? Pimp dan je nagels met nail art: stickers of decoratie die je eenvoudig op
je nagels plakt, naargelang humeur of inspiratie.
Als je het volgens de regels van de kunst wilt doen, zorg dan dat je nagels proper en gevijld zijn. Even
ontvetten met wat dissolvant en een transparante basislak aanbrengen doet alles beter hechten. Decoratie
(zoals hier op de foto) breng je best aan met een pincet als je geen fijne vingers hebt. Nagelstickers plak je vast
wanneer de lak nog niet helemaal droog is, zodat hij als een soort lijm werkt. Kies er eentje die perfect past op
je nagel of knip hem bij in de juiste vorm. Plak hem zo dicht mogelijk tegen de nagelriem en wrijf hem glad
naar boven toe. Zo vermijd je rimpels en blaasjes. Vijl het teveel eraf (naar beneden in plaats van heen en
weer, anders gaat de sticker rafelen) en werk eventueel af met een transparante toplaag voor extra glans en
houdbaarheid.
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Teint: Le Blanc de Chanel, Vitalumière Eclat foundation N°10, Eclat Lumière N°10, Correcteur Perfection N°10, Les Beiges Healthy Glow poeder N°20, alles van Chanel.
Lippen: Rosebud Salve balsem. Nagels: Nailart van Pronails.
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