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STAPPENPLAN 3
Natural Glam
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Face Rejuvenating Primer
Oxygen Foundation
The Blusher Chocolate
Trio Eyeshadow Sophi
Super Stay Kajal Ebony
Deep Black Extension Mascara Black
Chubby Stick Chocolate Glow
Weightless Liquid Concealer
Brightflash Concealer
Compact Bronzer

STAP 1 - Face
De eerste stap is altĳd het gezicht verzorgen
en het de voeding geven dat het nodig
heeft adhv een primer, wĳ nemen de Face
Rejuvenating Primer.

STAP 4
Om het gezicht te shapen, gebruiken we
de Compact Bronzer. De manier waarop je
een gezicht shapet, hangt af van de vorm.
Als je niet zeker bent, vraag het dan
even! ;-)

STAP 2
Werk nu met de Weightless Concealer
eventuele walletjes weg onder de ogen.
Breng het aan van binnen de ooghoek naar
buiten en blend goed uit.

STAP 3
De foundation die we voor deze look
gebruiken is de Oxygen Foundation. We
brengen deze enkel aan op de “naakte”
huid, dus niet waar we net concealer
hebben aangebracht. Maak cirkelvormige
bewegingen met je penseel voor een dunne
applicatie en blend daarna overtollige
makeup weg.
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STAP 5 - Eyes
Breng de gouden tint van het Trio
Eyeshadow Palette Sophi aan op het
ooglid en ook onder het oog.

STAP 6
Hierna gaan we de roestkleur en de
donkerste van hetzelfde oogschaduw
palette blenden in de arcadeboog om het
oog van de nodige diepte te voorzien.
Denk eraan - soft en light is wat we willen!
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STAP 7
We maken de ooglook af met de Deep
Black Extension Mascara. Deze mag je wel
intenser aanbrengen op de bovenste
wimpers en weer iets zachter op de
onderste wimpers.

STAP 8
Indien nodig kan je de Brightflash concealer
in de kleur C3 gebruiken om blauw onder
de ogen te verdoezelen.

STAP 9
Om de wangen extra diepte te geven,
gebruiken we The Blusher Chocolate om te
contouren. Hier ook weer, probeer de vorm
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van het gezicht te “zien” en accentueer de
natuurlĳke schaduwen om het gezicht vorm
te geven.

STAP 10 - Lips
Om de lippen de nodige warmte te geven,
gebruiken we de Chubby Stick Chocolate
Glow. Breng deze ook weer soft aan, we
willen gaan voor een natuurlĳke look.

Tevreden?
Proficiat met het resultaat!

