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STAPPENPLAN 2  
Intense Glam 

Benodigdheden 
• Face Rejuvenating Primer 
• Absolute Perfection Foundation Warm Beige 
• Brightflash Liquid Concealer 
• The Blusher Chocolate 
• Trio Eyeshadow Sophi 
• Super Stay Kajal Ebony 
• Deep Black Extension Mascara Black 
• Chubby Stick Chocolate Glow 
• Mister Strobe 
• EW2 Eyebrow Kit 

 

International Course Denia

STAP 1 - Eyes 
Breng de donkerste kleur aan op het 
bewegend ooglid, maar maak je borstel 
eerst een beetje vochtig. Blend dit 
vervolgens uit in de arcadeboog. 

STAP 2 
Breng de roestkleur aan en blend uit in 
de donkere kleur. Daarna blend je de 
gouden kleur (vochtig) van de binnenste 
ooghoek tot halfweg de arcadeboog. 

STAP 3 
Teken een lĳntje met het oogpotlood 
Ebony aan de volledige wimperlĳn. 
Daarna gaan we met hetzelfde potlood 
ook nog zacht in de onderste waterlĳn en 
onder het oog een lĳntje maken. Onder 
het oog breng je ook de roestkleurige 
oogschaduw aan. 

STAP 4 
Uiteindelĳik brengen we de Deep Bl. 
Ext. Mascara zeer sterk aan op de 
bovenwimpers en zacht op de onder 
wimpers. Met de EW2 eyebrow kit 
gaan we nog de wenkbrauwen zacht 
shapen. 

STAP 5 - Face 
Om het gezicht de verzorging te 
geven dat het nodig heeft, brengen 
we eerst de Face Rejuvenating 
Primer aan. 

STAP 6 
Breng de Brightflash Concealer aan 
onder het oog en blend naar buiten 
uit vanaf het binnenste ooghoek. 
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STAP 7 
Breng nu de foundation aan. We kiezen 
vandaag voor Absolute Perfection in de 
tint Warm Beige. Vergeet niet de 
schudden! 

STAP 8 
Op de wangen brengen we The Blusher 
in de kleur Chocolate, hier gaan we 
subtiel mee contouren. Breng aan onder 
de bovenste kaaklĳn van buiten naar 
binnen. Blend dan goed uit naar 
beneden.  

STAP 9 
TIP — Als je wil gewoon voor een 
glowy, “post facial look”, meng dan een 
klein beetje Mister Strobe met je 
foundation. Dit gaat ervoor zorgen dat 
de teint mooi gaat oplichten. 

STAP 10 - Lips 
Gebruik de Brightflash concealer om 
zacht over de lippen te gaan met een 
fluffy brush. We willen dat de base 
kleur van de lippen zo neutraal 
mogelĳk is. 

STAP 11 
Kleur nu de lippen in met de Chubby 
Stick Chocolate. Zorg dat je eerst de 
contouren van de lip netjes hebt 
afgelĳnd en kleur dan de binnenkant 
in. 
 
Tevreden?  
Proficiat met het resultaat!


