
Stralende ogen 40 +   Step by step  INDISHA Masterclass 

 

Tijdens de masterclass heb ik jullie een aantal technieken laten zien om “stralende” ogen te creeren. 

Bij een oogmakeup voor 40+ is het belangrijk om een aantal zaken in de gaten te houden.  

1- Ben je brildrager dan en heb je plus glazen in dat geval niet teveel en te donker omdat de 

oogmakeup word “”uitvergroot””  

2- Ben je brildrager en heb je minglazen dan zet je juist meer kleur aan zodat deze toch nog 

opvalt achter de glazen. 

3- Het montuur is belangrijk omdat dit moet “ meelopen”” met de wenkbrauwlijn, stem ook 

eventueel de oogmakeup af op de kleur van het montuur.  

4- Bij een overhangend ooglid trek je een eyeliner op de bovenwimperlijn  om optisch het effect 

te geven van een meer open oog. Een goed donkerkleurig oogpotlood doet ook wonderen! 

5- Zijn de oogledenen gerimpeld overweeg dan een   creme oogschaduw deze zet je als `` 

monokleur aan of  NA het aanzetten van de oogschaduw. Zo loopt de kleur niet uit en blijft 

de oogschaduw langer zitten.  

 

 

 

Wat heb je nodig ? 

Materialen : 

 Goed vervaag penseel , of plat oogschaduw penseel  

 Wattenschijfjes ( om te corrigeren rondom het oog ) 

 Wattenstaafjes ( als je buiten de lijnen bent gegaan)  

Producten :  

Stralende ogen – Monokleur oogschaduw 

 Primer  

 INIKA crème oogschaduw  

 Zwart  of diepbruin kohlpotlood  Forte High definition Eye-definer van Hynt  

 Vloeibare eyeliner bruin of zwart 

 Bruine of zwarte mascara 

 Setting powder of fixatie spray (dr Hauschka Gezichtslotion) 

Stralende ogen – Meerkleuren oogschaduw 

 Primer 

 Hynt trio oogschaduw set Sweet Canyon (deze gebruiken we in de Online Masterclass) 

 Diepbruin kohlpotlood  Forte High definition Eye-definer van Hynt  

 Light reflecting crème Inika  

 Bruine of zwarte mascara  

 Fixatiespray  (dr Hauschka Gezichtslotion) of setting powder 



 

Aanzetten Creme Oogschaduw  Monokleur 

 

Stap 1   Breng de primer aan op en rondom het ooglid, breng dit ook goed aan bij de boven en 

onderwimperrand.  

Stap 2  Breng de creme oogschaduw met de top van je vingers aan op het ooglid, verdeel gelijkmatig  

Stap 3  trek met een donkerkleurig oogpotlood ( bv zwart)  een donker lijntje TEGEN de 

bovenwimperand aan en stop bij het einde van de wimperlijn!! Zo voorkom je Cleopatra ogen.  

Stap 4  intensiveer de lijn met zwarte of bruine eyeliner, deze zet je over de potloodlijn heen. Zwarte 

eyeliner werkt behoorlijk intens , probeer voor een zachtere look  een bruine kleur.  

Fixeer met poeder of fixatie spray. Zodat je make up langer blijft zitten. 

 

Aanzetten Meerkleurige oogschaduw  

Stap 1  Bij het aanzetten van meerkleurige oogschaduw, brengen we ook een schaduw aan in de 

arcadeboog , ik noem deze techiek “’ Banana ouvert”” waarbij je de arcade boog of de plooi in je 

oogkas een iets donkere kleur geeft. Hierdoor komt het oog “”los van de oogkas”” en word optisch 

groter. Deze techniek werd als eerste gebruikt op de ogen van  Marlene Dietrich Gebruik hiervoor de 

medium kleur 

Breng de mediumkleur aan in de arcadeboog van buiten naar binnen, en stop op het hoogste punt, 

ofwel de helft .  

Stap 2 zet de meest donkere kleur aan in de buitenhoek van het ooglid, vervagen mag maar ertegen 

aan drukken ook! Hierdoor behoud je meer kleur. 

Stap 3 zet de lichtere kleur aan vanuit de binnenooghoek naar de helft van het ooglid  

Stap 4 breng de highlighter (INIKA Light Reflecting Cream) aan onder de wenkbrauw en op het 

oogbeen.  

Stap 5  Breng de mascara aan  

 

Nadat je klaar bent kun je de makeup nog fixeren zodat deze goed blijft zitten 

 

 

 

 

 


