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STAPPENPLAN 1  
Glowy Glam 

Benodigdheden 
• Face Rejuvenating Primer of Anti-Polution Drops 
• Oxygen Foundation 
• No Trace Compact Powder 
• The Blusher Love en Chocolate 
• Trio Eyeshadow Sophi 
• Super Stay Kajal Ebony 
• Deep Black Extension Mascara Black 
• Eyebrow Pencil 03 
• Passe Partout Lip Pencil 
• Chubby Stick Chocolate Glow 
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STAP 1 - Face 
We beginnen altĳd met het klaarmaken 
van de huid. Kies voor een primer of 
anti-pollution drops. De keuze van het 
product hangt af van het huidtype van 
het model waarmee je werkt. 

STAP 2 
We kiezen voor de Oxygen Foundation. 
Bouw je coverage geleidelĳk aan op, we 
willen geen cakey-effect. 

STAP 3 
Breng de No Trace Compact Powder 
aan op de delen van het gezicht dat we 
willen matteren. Plaatsen op het gezicht 
waar het licht natuurlĳk op valt, hoef je 
niet te bedekken als je de look natuurlĳk 
en glowy wil houden. 

STAP 4 
Breng The Blusher Love aan op de 
punten waar we extra glans willen 
aanbrengen, zoals op de 
jukbeenderen. The Blusher 
Chocolate gaan we gebruiken om te 
shapen. 

STAP 5 - Eyes 
We gebruiken de Trio Eyeshadow in 
de kleur Sophi. De donkerste kleur 
gaan we aanbrengen op de 
oogcontour en blenden in het ooglid. 

STAP 6 
Breng de roestkleur (midden) in de 
arcadeboog. 
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STAP 7 
Breng de gouden kleur aan van het 
oogschaduw palette in de binnenste 
ooghoek. 

STAP 8 
Neem de Super Stay Kajal in de kleur 
Ebony en breng deze aan op de 
bovenste en onderste waterlĳn. 

STAP 9 
Gebruik de Deep Black Extension 
Mascara op de bovenste wimpers en 
eventueel een dunne laag op de 
onderste wimpers. 

STAP 10 - Lips 
Breng de Passe-Partout Lip Pencil 
aan op de lippen als een soort base. 
Dit doen we om de lippen een 
neutrale kleur te geven. Daarna 
gebruik je de Chubby Stick in 
Chocolate Glow om erover te gaan. 

STAP 11 
Doe een stapje achteruit en evalueer 
je look. Je kan nog enkele dingen 
bĳwerken of corrigeren indien nodig. 
 
Tevreden?  
Proficiat met het resultaat!


