Make-up Trends Voorjaar/Zomer 2013
Tekst bij presentatie
Slide 2:
Deze eerste trend legt de focus op een mooie, stralende huid.
Alles bij deze trend draait rond natuurlijke, zuivere schoonheid met als focuspunt een
gladde huid die als het ware gebeeldhouwd lijkt.
Slide 3:
Start met een hydraterende dagcrème waarna de All Day Foundation royaal over het gehele
gelaat verdeeld wordt.
Het gezicht wordt gecontourd en gehighlight met plaatselijk een beetje Compact Powder en
Blush, maar zonder harde vormen en rechte lijnen, eerder in de vorm van sluiers die
schaduwen en lichtstralen op het gezicht werpen.
Slide 4:
Tweede trend is een puriteinse en vitaal glanzende benadering van brons.
De gezonde goudbruine gloed doet het altijd goed in de zomer en ook dit jaar wordt de
bronzer niet gespaard. In plaats van deze volledig over het gezicht en de nek aan te
brengen wordt er nu geshaped met bronzer om zo het gezicht te contouren maar tegelijk
ook op te lichten.
Slide 5:
Gebruik hiervoor de Compact Powder nr. 30 – Elegant Tan of nr. 40 – Soft Mocha. Als
laatste of alleen na de All Day Founadtion breng je een blusher aan in een zachte natuurlijke
tint nr. 10 – Natural Chic of nr. 40 – Toasted Tan. Een perzik tint nr. 30 – Post Peach geeft
een natuurlijke, frisse look.
Slide 6:
In de derde trend zien we de veel metallics op de ogen.
Vooral grijze, groene en blauwe metallics voeren de boventoon. Bij elke kleur oogschaduw
wordt veel witte oogschaduw gebruikt.
Slide 7:
Breng Eye Shadow nr. 40 – Vivid Silver, nr.20 – Lush Green en/of nr. 30 – Bright Blue royaal
aan op het bewegend ooglid en vervaag dit richting je wenkbrauw met het grote
oogschaduwkwastje. Voor een nog intensere oogopslag gebruik je het zwarte oogpotlood
op het gehele bewegende ooglid, breng vervolgens vanaf een stukje boven de
wimperinplant de oogschaduw aan met het smalle oogschaduwkwastje waarna je het met
het grote oogschaduwkwastje naar boven richting de wenkbrauw toe vervaagt. De
oogschaduw kun je ook nat gebruiken voor een intense kleur. Omlijst je ogen met de
Automatic Eye Pencil nr.10 – Shiny Black en nr.40 – Vibrant Grey voor de perfecte trendy
oogmake-up.
Slide 8:
Verleidelijke wimpers!
De ogen zijn noemenswaardige blikvangers dit voorjaar. De wimpers mogen vol en
verleidelijk zijn.

Slide 9:
Begin zo dicht mogelijk bij de wimperaanzet en trek de borstel geleidelijk door de wimper.
Door een zigzaggende beweging bedek je de wimperhaartjes optimaal. Vergeet vooral niet
de haartjes aan het uiteinde van het oog. Gebruik het conische puntje van de mascara voor
de kleine wimperhaartjes. Breng meerdere laagjes aan voor verleidelijke, lange en volle
wimpers. Wacht niet totdat de eerste laag droog is als je meerdere laagjes mascara
aanbrengt. Het risico bestaat dan dat het gaat klonteren. Creëer een liftend effect door op
de buitenste ooghoeken een laagje extra mascara aan te brengen.
Slide 10:
De lippen mogen opvallen!
Helder gekleurde lip kleuren zijn de perfecte manier voor elk outfit de komende 2 seizoenen!
De trend is om je lip kleur mat te houden ... wat betekent laat de lipgloss thuis. Fel rood en
knalkleuren zoals fuchsia en oranje zijn kleuren die hot zijn! Deze trend is perfect voor zowel
dag en avond... Houd de oogmake-up overdag heel naturel, met slechts mascara en
misschien metallic gekleurde oogschaduw. Houd de focus op je lippen. Voor een avondje
uit kun je gaan een zwoele ‘smokey eye’ in een neutrale kleur zoals grijs, bruin of zwart.
Slide 11:
De lippen mogen opvallen, maar houd daarbij de rest van de make-up rustig.
Breng als eerste het lippotlood aan op de lipcontouren. Gebruik een van de lippotloden die
overeenkomt met de gekozen kleur Lip Fix. Breng het lippotlood met kleine zachte streepjes
aan. Begin met de bovenlip. Trek het liplijntje goed door tot in de mondhoeken. Breng
vervolgens een dun laagje Lip Fix aan op schone vetvrije lippen. Laten drogen zonder lippen
te sluiten gedurende een minuut.
Lip Fix kleuren: nr.35 – Icy Red, nr.40 – Fiery Red, nr.55 – Sunburst Orange, nr. 65 – Plump
Pink, nr. 75 Dreamy Rose
Automatic Lip Pencil kleuren: nr. 20 – Romantic Pink, nr. 40 Fiery Orange of nr. 50 –
Raspberry Red
Slide 12:
De rode draad van de make-uptrends van 2013; opvallende ogen of lippen.
Slide 13:
De rode draad van de make-uptrends van 2013; opvallende ogen of lippen.
Focus je op één gebied dan zit je altijd goed.
Naast de natuurlijke look zien we ook veel opvallende kleuren, vooral blauw, grijs en groen
in glanzende metaaltinten. Helemaal HOT een knalblauw oogpotlood zoals nr. 30 – Brilliant
Blue
Gebruik 2 kleuren oogpotlood over elkaar voor een verrassende nieuwe kleur. Zoals bv. nr.
30 – Brilliant Blue en nr. 20 – Olive Green.
Heel veel succes!!
Liefs, Miranda

