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ALLES BEGINT BIJ EEN FRISSE HUID
“Als je je huid leert kennen en ze verzorgt met wat ze echt nodig 
heeft, zal ze er op termijn beter uitzien, waardoor je minder make-
up moet gebruiken”, zegt Ines Borgonjon, senior make-upartist 
bij M.A.C. Als visagiste hecht Ines veel belang aan huidverzorging. 
“Wanneer de basis goed zit, geeft je dat veel meer zelfvertrouwen. 
Ik zie make-up als iets om jezelf mooier te maken, om zaken in 
de verf te zetten. Wanneer je wallen hebt, kun je een concealer  
gebruiken, maar die zal pas helemaal tot zijn recht komen wan-
neer je mascara aanbrengt. Mensen kijken dan naar je wimpers en  
letten niet meer op de concealer.” 

EGAAL WILLEN WE ALLEMAAL
Licht weerspiegelt het best op een glad oppervlak. Daar zorgt een 
primer voor: die legt een film op je huid die oneffenheden ver-
doezelt en opvult. Bovendien doet een primer make-up ook beter 
hechten, waardoor je make-up langer houdt. Sommige primers 
kunnen nog meer: ze geven je een gloed of absorberen het te veel 
aan talg zodat je niet gaat glimmen. 
Kleurverschillen in je huid werk je weg met foundation. Ines 
raadt aan om een lichte textuur te kiezen in een kleur die met 
je eigen teint versmelt voor een zo natuurlijk mogelijk effect.  
“Wanneer je een heel mooie huid hebt, of een heel dekkende foun-
dation gebruikt, dan kun je hem alleen in het midden van je gezicht 
gebruiken, omdat daar vaak meer verkleuringen zitten.” Heel mo-
dern is een matte foundation, vindt ze. “Door het contrast doet hij de 
glansaccenten beter uitkomen. Je wilt immers niet dat álles glanst 
in je gezicht, dan lijkt het alsof je transpireert. Gebruik zo’n matte 
foundation lokaal: rond je neusvleugels, op je kin en een beetje op 
je voorhoofd. Vergeet ook je ogen niet. Als die zone wat matter is, 
dan vallen wallen minder op. Want alles wat je licht en glanzend 
maakt, eist aandacht op.” Als je een natuurlijk type bent, dan kun je  
alleen concealer gebruiken. “Die mag wat dekkender of kleurcor-
rigerend zijn. Breng hem plaatselijk aan, rond je neusvleugels of in 
je ooghoeken.” 
Tip van Ines: “Kies geen te lichte concealer om donkere kringen onder je 
ogen te camoufleren. Dat maakt die zone grauw en grijs, en dat is abso-
luut niet flatterend. Kies een kleur die je eigen huidtint benadert, met 
een tikje koraal erbij om het blauwe van je kringen te neutraliseren.” 

GLOED OF GLANS?
Mag het iets meer zijn? Dan raadt Ines aan om een strobe cream 
te proberen. “Dat is een redelijk rijke crème met glanspigmenten, 
die je onder je huidverzorging gebruikt of in de plaats van je dag-
crème, met wat foundation eroverheen.” Wanneer je een vettere 
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Er stralend uitzien wil iedereen, zeker tijdens de feesten. En zelfs met 
een niet zo perfecte huid hou je nu de schijn hoog. Ines Borgonjon, senior 

make-upartist M.A.C, gidst je naar die Hollywood glow. 
D O O R  S O F I E  A L B R E C H T . 
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‘Een matte foundation laat 
door het contrast glansaccenten 

net beter uitkomen’

Een goed verzorgde huid 
is de basis van een ge-
slaagde make-up.  
Clinique Even Bet-
ter Clinical Dark Spot 
Corrector & Optimizer 
serum (30 ml: € 101,35, 
parfumerie en www.
clinique.be) vervaagt be-
staande vlekjes en houdt 
nieuwe tegen. Caudalie 
Resveratrol Lift Crème 
Cachemire  
(50 ml: € 49,50, apo-
theek & parafarmacie, 
www.caudalie.com) is 
een voedende crème die 
je huid gladder en stevi-
ger doet aanvoelen. Soft 
focus-pigmenten laten 
haar stralen.

Bobbi Brown Intensive 
Skin Serum Concealer  
(€ 44,50, via  
www.cosmeticary.com) 
heeft een lichte textuur 
die een natuurlijk resul-
taat geeft.

M.A.C pailletten (€ 21, 
www.maccosmetics.be) 
brengen durvers meteen 
in partymood.

Givenchy La Paillette 
Ors Audacieux Prisme 
(€ 57,50, Ici Paris XL) 
brengt het klassieke 
goud en zilver met een 
twist. 
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huid hebt, suggereert ze om hem eerder lokaal dan over je hele ge-
laat te gebruiken. “Bijvoorbeeld op de zones die meer naar voren 
mogen komen zoals je cupidoboog, neusbrug, jukbeenderen, kin en 
een beetje op je voorhoofd. Het geeft je huid een mooie glow, die 
door de foundation heen schemert.”  
Ook een highlighter is handig om plekjes op te lichten. Een high-
lighter vind je als stift, potlood of compactcrème en bevat minus-
cule glanspartikels die het licht weerkaatsen.
Tip van Ines: “Wanneer je een highlighter in een tintje lichter dan je 
eigen teint aanbrengt, licht je gezicht op een natuurlijke manier op.” 
Highlighters bestaan in huidskleur, maar ook in verschillende 
(paarlemoer)kleuren. Ines is grote fan van M.A.C. Cream Colour 
Base, een crèmetextuur waarmee je ook je wangen, lippen en oog-
leden kleurglans kunt geven. “Crèmetexturen hebben het voordeel 
dat ze versmelten met je huid, zodat je enkel een gloed ziet. Dat 
geeft een natuurlijker effect dan poeders, die je vaak ziet liggen.” 
Is poeder dan uit den boze wanneer je een stralende huid wilt? 
“Ik zou poeder nooit over heel mijn gelaat gebruiken”, zegt Ines. 
“Slechts hier en daar om te fixeren of te matteren.” Ze maakt de 
vergelijking met kleding: “Wanneer je je helemaal in het zwart 
kleedt, dan geven verschillende texturen diepte, wat andere dingen 
mooier doet uitkomen. Dat is net hetzelfde in je make-up.” Ze raadt 
aan om de rest van je make-up natuurlijk te houden. “Wanneer je 
focust op je huid, dan merken mensen vaak op dat je straalt. Maar 
als ook je ogen of lippen opvallend zijn opgemaakt, dan zul je com-
plimenten over je make-up krijgen.” 

HOE MINDER, HOE MOOIER
Kleuraccenten geven een levendige, gezonde indruk, zegt Ines. 
“Niets mooier dan een beetje blush. Geef de voorkeur aan blush in 
crèmevorm, omdat die mooi versmelt met je huid en dus natuur-
lijker oogt.” 
Goud, zilver en brons zijn klassiekers die geen feestje overslaan, 
maar als je het modern wilt houden, volstaat meestal een accent. 
“Even met wat brons over je eyeliner gaan, geeft al een heel mooi 
effect op een subtiele manier.” Dat geldt ook voor pailletten. “Ik 
vind het heel mooi als accent, zoals een precies eyelinerlijntje van 
glitters bij een verder heel natuurlijke make-up met wat mascara 
en mooi aangezette wenkbrauwen.” Als je voor smokey eyes kiest, 
raadt Ines aan om wat glitters in het midden van je bewegende 
ooglid aan te brengen, net boven je iris. “Het valt niet meteen op 
wanneer je je ogen open hebt, maar wanneer je knippert, zie je iets 
fonkelen.” Ook met zwaar geschut als 3D-glitters kan dat volgens 
haar. “Wanneer je ze spaarzaam aanbrengt op een transparante 
huid, krijg je meteen iets feestelijks, zonder er als een dragqueen 
uit te zien.” 
Tip van Ines: “Wanneer je glans en glitters in natuurlijke kleuren kiest, 
zoals je eigen haarkleur of hoogstens een paar tinten lichter, kun je niet 
veel fout doen.” 
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‘Subtiele glitters op een 
transparante huid geven iets 

feestelijks, zonder 
dragqueen-effect’

Sommige primers heb-
ben nog iets extra’s: 
zo geeft Laura Mercier 
Foundation Primer Ra-
diance (€ 39, via www.
cosmeticary.com) een 
mooie gloed aan een 
vale teint, terwijl L’Oréal 
Paris Infaillible Priming 
Base (€ 15,99, Di) over-
tollig sebum absorbeert 
en de (vettere) huid mat 
houdt.
Estée Lauder Double 
Wear Nude Cushion 
Stick Radiant Makeup 
(€ 40,35, parfumerie en 
www.esteelauder.be) laat 
je huid stralen en kun je 
heel subtiel aanbrengen.
Urban Decay All Nighter 
Liquid Foundation  
(€ 36,50, www. 
iciparisxl.com) is een 
matte foundation.

Bourjois Sculpt Light 
Illuminateur-Strobing  
(€ 13,99)  en M.A.C  
Strobe Cream (50 ml: 
€ 33, www.maccosme-
tics.be) kun je lokaal 
gebruiken of onder je 
foundation.

M.A.C Prep + Prime 
Highlighter (€ 23, www.
maccosmetics.be) is een 
handige stift die licht 
brengt waar het nodig 
is. M.A.C Cream Colour 
Base (€ 21, www. 
maccosmetics.be) is een 
multifunctionele glans-
crème die in verschillen-
de kleuren bestaat en die 
je als highlighter, blush, 
lippenstift of oogscha-
duw kunt gebruiken.

Chanel Rouge Allure Ink 
(€ 35) geeft een velours-
achtige intense kleur 
die je de lippen niet uit-
droogt en lang houdt
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