
Masterclass  ” Blush Perfect “ 40 + 

 

 

Een mooie blushkleur aanzetten hoeft niet moeilijk te zijn. In deze masterclass vertellen je welke 

kleur het beste past en waar je deze het beste kan aanzetten op je gezicht. Een blusher aanzetten 

verandert ook de vorm van je gezicht en kan goed aangebracht juist expressie - verhogend werken! 

Kies een kleur die past bij de ondertoon van de huidskleur, let op een tweede (40-50 jaar) of derde 

generatie (50+) huidtype moet niet al te koel worden opgemaakt. Met name de derde generatiehuid 

word valer en bleker en het is daarom belangrijk dit huidtype ”op te warmen” met een warme 

blushkleur.  

In deze Masterclass laten we diverse blushtechnieken zien voor een optimaal resultaat. 

 

TIP! 

Koele kleuren werken meer afstandelijker en warme kleuren nodigen  juist uit tot communicatie. Dit 

werkt ook erg goed als je momenteel vanuit huis werkzaam bent en achter een pc of laptop zit.  

Gebruik zoveel mogelijk matte kleuren, veel glimmer of parelmoerteinten accentueren juist de 

rimpeltjes en de belijning in het gezicht.  

 

Wat heb je nodig ? 

Een mooi Blusher kwast           ” Air Blender” van Hynt Beauty 

                                                      ” Sculpt Buki “”penseel van Eco tools 

Blusher poeder of bronzer     ” Baked mineral blush” van INIKA / Blush duo  van Dr Hauschka     

Blusher creme                             Lip en cheek crème van  INIKA 

 

Welke kleur ? 

Kijk naar de ondertoon van je huid, ben je blond en heb je een rose’ achtige ondertoon ? , kies dan 

voor perzik om de natuurlijke kleur te benaderen. Ben je brunette? Kies dan voor een donkere teint 

of een bronzer om juist de kleur op te halen ( Soft Plum van Hynt of Dewy Peach van Dr Hauschka) 

Voor vrouwen met een grijze haarkleur (dus koel) adviseer ik het gelaat juist op te warmen met 

bijvoorbeeld een bronzer of een warme kleur blush, heel zacht aangebracht word de uitstraling juist 

zachter.  Stem ook  af op de lipstickkleur voor een harmonisch resultaat.  

 



 

 

Het Stappenplan  

Twee Vinger techniek :  Plaats twee vingers naast je neusvleugels , je hebt nu de juiste afstand zodat 

je de blusher over het jukbeen naar boven kan aanbrengen. Plaats nogmaals twee vingers naast je 

wenkbrauw en breng nog wat blush aan richting de slapen.  

Voordeel: Met deze techniek breng je niet snel teveel blush aan richting de neusvleugels, dit geeft 

een effect dat de holtes nog meer gaan invallen. Met deze techniek heb je altijd de blush op de juiste 

plek ziten.  

’Het drietje” : Bij deze techniek breng je de blusher aan aan de zijkant van je gezicht en maak je een 

drievorm vanaf de slaap naar voren en eindig je onderaan het gezicht. 

Let op : neem niet teveel product op met je blusherkwast omdat de kans groot is dat je bij de aanzet 

teveel product tegen de huid aan drukt en onderaan het gezicht niets meer te zien is. Hier geld ook 

”less is more” beter tweemaal aanzetten dan eenmaal teveel en eraf moeten halen.  

 

Tip ! 

Heb je moeite met het aanbrengen van de poeder gebruik dan een Blusherceme, hiermee kun je 

precies de blusher aanzetten waar jij wil! Ook Lipstick werkt goed als blusher, meng twee kleuren 

lipstick of stop ze in je tas, heb je geen blusher bij je kun je altijd nog een kleur aanbrengen.  

 

 

 


