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SJIEKbeauty

SJIEKbeauty///

Een flatterende outfit en dito make-up 
zijn een goed begin, maar een slap, 
slordig kapsel doet al je inspanningen 
teniet. Geen tijd voor een kappersbe-
zoek of een uitgebreide wasbeurt? 
Gebruik dan een droogshampoo op 
de wortels en borstel je haar onderste-
boven uit voor instant volume.

Met het communieseizoen in zicht stijgt het risico op onvermijdelijke 
familieportretten en onflatterende snapshots. Fotogeniek of niet, je kan 
er het beste van maken met deze slimme (make-up)trucs.

Brede heupen als Beyoncé? 
Een strategisch geplaatste 
tas of een hand leiden de blik 
meteen af van je zwaartepunt.

POSEREN ALS EEN PRO
HOE JE BETER OP FOTO PAKT

Een smile als Ruby Rose?  Duw je tong tegen 
de achterkant van je voorste tanden. 
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DOOR SOFIE ALBRECHT

LAAT JE VAN JE 

BESTE KANT ZIEN

Bekijk foto’s om te zien welke houding jou 
het meest flatteert. Iedereen heeft een ‘betere 
kant’. Let maar eens op de foto’s van celebs, die 
staan haast altijd in dezelfde pose. Vermijd 
foto’s vanuit kikvorsperspectief, neem ze bij 
voorkeur van boven. Zo valt het licht automa-
tisch het meest flatterend op je gezicht en zo 
vermijd je (in de mate van het mogelijke) een 
dubbele kin. Een modellentrucje: duw je tong 
tegen je gehemelte om je kin aan te spannen.

Draai je gezicht in de richting van het 
licht zodat je zo weinig mogelijk scha-
duwen krijgt. Spaarzaam aangebrachte 
highlighter - net onder de buitenkant 
van de wenkbrauwen en op het bovenste 
deel van de jukbeenderen - trekt licht 
aan, wat de contouren van je gezicht 
beter aflijnt. Vermijd producten met een 
uv-filter, die laten je er als een spook 
uitzien bij flitslicht.

LET OP HET LICHT

Een duckface is passé Modellen duwen 
hun tong tegen de achterkant van de 
voorste tanden, wat de mond naar 
voren duwt en de jukbeenderen beter 
doet uitkomen. Rode lipstick doet je 
tanden witter lijken en je huid helder-
der. Hou je niet van felle kleuren, zet 
je lippen dan aan met een potlood in 
dezelfde kleur en werk af met lipgloss.

VERGEET JE 
LIPPEN NIET

FAKE EEN  
PERFECTE TEINT
Een goed gehydrateerde, gladde huid is 
de basis. Concealer helpt om donkere 
kringen en andere onvolmaaktheden 
te verdoezelen en een egalere teint te 
faken. Gebruik wat losse poeder of een 
tissue om glans te vermijden. En vergeet 
je blush niet!

EEN SPREKENDE BLIK

Een laag mascara (of twee, drie) is de 
snelste manier om er ‘wakker’ uit te 
zien. Gebruik ook een potlood om je 
ogen aan te zetten. Gegroomde wenk-
brauwen geven een gepolijste look.

MIND THE HAIR


