
FACE

Stap 1) Perfection UV Multi Base Primer SPF50 50 ml

Stap 2) Roodheden op de neusbrug en wangen wegwerken met  Perfection Base Corrector Look green. Aanbrengen 
in een deppende beweging met de davinci rondo brush 9465.

Stap 4) Weigtless concealer (sand) aanbrengen in de jeugdigheids driehoek van ooghoek naar neushoek .

Stap 4) Absolute foundation sand met davinci face brush 925-14, finish met bronzing powder water resistant spf 15 .

Stap 5) Breng de bronze glow nude serum aan met davinci brush Luna 9765 om te contouren en Mr. Strobe als 
highlighter .

Stap 6) Breng de golden freckles aan met een vochtig doekje op de neusbrug en wangen.

EYES

Stap 1) Breng op het bewegend ooglid de liquid eyeshadow caribbean aan als waterproof basis.

Stap 2) Breng met makeup fixer de gouden kleur van de trousse all over aan in een deppende beweging met NEE 
brush N°6

Stap 3) Werk in een V shape de donker bronze kleur uit van de trousse al over om intensiteit aan de zijkant van het 
oog te krijgen ,dit kan met of zonder makeu-up fixer.

Stap 4) Als smokey liner neem je in een V shape de stay cream eyeshadow espresso voor boven en onder het oog.

Stap 5) Werk de trousse all over gouden en bronze kleur ook uit onder het oog.

Stap 6) Breng zeer intenst de iconic lashes mascara aan met davinci brush 6064.

Stap 7) Highlight met Mr.strobe in de ooghoek en onder de wenkbrauw.

LIPS

Stap 1) Kies voor een glanzende voedende textuur zoals de clear shine gloss all the stars .

Stap 2) Verwerk Mr strobe in de clear shine gloss in de pruillip en in de cupido boog.

BODY

Meng perfect skin precious milk spf 50 high protetction met de NEE body shimmer

TIP! Vergeet het sleutelbeen en de schouders niet te bronzeren of highlighten indien zichtbaar



Golden girl: products 



FACE
Stap 1) Perfection UV Multi Base Primer SPF50 50 ml
Stap 2) Breng liquid bronze b154 aan met de davinci brush rondo 9465
Stap 3) Weightless concealer (sand) aanbrengen in de jeugdigheids driehoek van ooghoek naar 
neushoek .
Stap 4) met de synique kwast 97747 van davinci breng je sterk de cream blush coral aan op de wangen 
tot aan de wenkrbauw voor het blush bomb effect
Stap 5) Om een dimensie in de blush te creeeren net zoals in de ogen gebruik je THE blusher goldorange
voor extra highlight en kleurovergang
Stap 6) Werk nu de roze kleur van de trousse al over als highlighter uit op het jukbeen ,deze geeft het 
koele holografische effect dat later perfect matched met de enlightning gel
EYES
Stap 1)Als waterproof basis breng je de super stay eye shining warm sand aan op het bewegend ooglid
Stap 2) Gebruik NEE brush n°6 met make-up fixer voor een  sterk effect en meng mini cotto purple met 
de oranje cotto van pallet 844
(Eyeshadow mono e78 festival fuxia en M52 coral rose /M53 shell coral kunnen ook maar zijn mat ) 
deze verdeel je over het ganse ooglid .
Stap 3) in de ooghoek breng je de cotti pink aan als extra highlight 
Stap 4) aan de buitenste ooghoek dep je extra oranje cotto met fixer op het ooglid
Stap 5) Voor een soft blending gebruik je NEE brush n°88 en blend je de M53 shell coral in de 
arcadeboog om de ogen op te warmen 
Stap 6) om het holografische van de blush bomb mee door te trekken blend je over het oranje in de 
arcadeboog de roze tint van de trousse al over voor het oplichtende effect
Stap 7) als eyeliner nemen we het high definition lip pencil festival fuxia L4
Deze gebruiken we onder en boven het oog in een V shape.
Stap 8) breng de oranje tint oogschaduw onder het oog aan van binnenhoek tot midden het oog .
LIPS
Stap 1) Breng THE blusher goldorange aan als highlighter basis op de lippen 
Stap 2 )Hierover breng je de chubby stick bubblegum aan
Stap 3) in de pruillip en cupidoboog leggen we een extra holografisch accent met de hologram lipstick
BODY
Zorg voor maximale zonbescherming zodat de face en body jewels niet in de huid gebruind staan 
perfect skin precious milk spf 50 high protetction
Plaats de face jewels en werk de enlightning gel uit rond de jewels
Je kan de enlightning gel ook op de blush bomb en in de ooghoek aanbrengen .



Blush bomb/face & body jewels products


