
“ Sexy of zakelijke lippen “  40 plus 

 

 

Deze week behandelen we lip make-up. Veel vrouwen die wat ouder zijn liggen vaak 

overhoop met de make-up voor hun lippen. Wat voor kleur? En welk product gebruik ik dan? 

In deze masterclass geven we je tips wat je het beste kan doen als je misschien niet de 

lipvorm hebt die je zou graag willen en hoe je deze het beste mooi naar voren kan laten 

komen.  

 

TIP ! 

Heb je een sterk verouderd huidtype of veel plooien rondom de lippen gebruik dan juist 

weinig gloss, dit product  accentueert de plooien ! Ga over naar matte tinten die 

lichtabsorberend werken. Kun je die niet vinden? Kijk dan bij de potloden die zijn over het 

algemeen iets vetter zonder dat ze al teveel uitlopen. Voordeel is dat potlood veel langer 

blijft zitten en “”kissproof”” is, het product geeft veel minder snel af. 

 

 

Gebruikt in de masterclass 

- Wattenstaafjes, Wattenschijfjes en/ of tissues 

- Een goed lippenseel –  Tip: dr Hauschka of Hynt Beauty 

- Lipbalm (bij hele droge lippen). Bijvoorbeeld INIKA, HURRAW!, Loveli of dr Hauschka 

- Lippotlood; Tip:  Dr Hauscka Lipliner (die heeft aan het uiteinde een handige 

‘vervager’- penseeltje) 

- Lipstick Pomegranate van Hynt Beauty of  van dr Hauschka Pimpernel, Geum of Fire 

Lily  ( met oranje ondertoon) en Chestflower (09) 

- Lipserum/gloss INIKA (transparant & superverzorgend) 

- Goede (lip) punten slijper !!! na het slijpen druk je de punt zacht tegen de rug van je 

hand. Bijvoorbeeld INIKA duo slijper of dr Hauschka puntenslijper. 



Tip ! 

Voor meer wittere tanden kies een kleur met oranje tinten. Bij het ouder worden werken 

koelere kleuren erg ”hard”. Oranje tinten maken dat gele tanden veel witter ogen. De kleur 

maakt je uitstraling bovendien veel zachter. Een kleur rood met oranje ondertoon geeft 

hetzelfde effect. Naarmate we wat ouder worden is het belangrijk wat warmere kleuren te 

gebruiken in de makeup. Dit ”warmt” de huid op en zo ook de uitstraling.  

 

 Stap 1 

Zorg ervoor dat alle oude lipmake up is verwijderd. Heb je hele droge lippen verzorg deze 

dan eerst met lipbalm  en ” hap” de overtollige balm af met een tissue.  

Stap 2  

Pak het lippotlood met een geslepen punt  en begin bij de cupidoboog ( heb je bijna geen 

cupidoboog) verhoog dan iets buiten de lijn. Corrigeer  zonodig iets met een wattenstaafje. 

Stap 3  

Vanuit de linker of rechtermondhoek sluit je de liplijn aan met de cupidoboog , open de 

mond iets zodat de huid word gespannen en trek de lijn opwaarts.  Corrigeer iets als je 

buiten de lijn bent gegaan, daarna trek je ook een lijn bij de onderlip , dit doe je ook met een 

iets geopende mond zodat de huid word aangespannen. Trek de lijn NIET helemaal door 

naar de mondhoek, grote kans dat dit dan door de warmte gaat uitlopen.  

Stap 4 

Vul de lippen in met lippotlood, doe dit NIET met de punt maar met de zijkant van de punt , 

zo behoud je de punt van het potlood en verdeeld het product beter over de lippen  

 

Optioneel  

Na het aanzetten van het lippotlood kun je eventueel toch nog lipstick aanzetten. Kies liever 

geen  ”24 hour stay” product omdat hier veel poeder in verwerkt word wat maakt dat de 

lippen JUIST uitdrogen. Mocht je toch een gloss willen aanzetten kun je deze ook 

transparant aanschaffen, het geeft een vergrotend effect aan de lippen en benadrukt de 

kleur van het potlood. 

 

Tip ! 

Kies ook eens voor een paarse teint, hierdoor haal je de eigen lipkleur op ! Paars is de kleur 

blauw en rood gemengd en neigt naar de eigen huidskleur. Vind je dit eng probeer dan eerst 

een paarsachtige gloss (zoals Blackberry van dr Hauschka of Sheer Lipstick Musk Rose van dr 

Hauschka – textuur tussen gloss en lipstick in) en kijk naar het effect. Je ziet dan je eigen 

lipkleur die iets donker word op een mooie natuurlijke manier. 


