
Help !  Ik ben mijn make-up vergeten ! 

Less is more 

 

Tijdens deze Masterclass laten we je zien hoe je het beste uit je producten kan halen. Ofwel hoe kan 

je tot een mooi resultaat komen als je bijna niets bij je hebt. Het gaat in deze Masterclass om creatief 

omgaan met de producten die dan wel bij je hebt. En wellicht dat  je hierdoor ook op leuke ideetjes 

komt! 

 

Tip 1 

De Inika minerale poeder komt in verschillende kleuren en is hiervoor zeer geschikt! Neem 

voor de winter een teint donkerder en voor de zomer een teint lichter. ( het licht  buiten in de winter 

is ”koeler” dan in de zomer). Minerale foundation is licht en weegt vrijwel niets!  Veel dames nemen 

dit mee tijdens de vakantie of een korte trip , de poeder kun je snel middels een kabuki kwast 

aanbrengen op je gezicht maar het werkt ook bijzonder goed als een Concealer!   

Zorg ervoor dat de huid vetvrij is ( poeder gaat anders doorschijnen) , neem een plat penseel maak 

deze vochtig en neem wat poeder op en breng aan op het ooglid en onder de onderwimperrand 

waar de verkleuring zichtbaar is. Niet vegen maar aandrukken! De huid neemt het vocht met het 

product op en de verkleuring verdwijnt . Ook handig als je op vacantie bent of niet al teveel 

producten wilt meenemen.  

Heb je geen water bij de hand kun je het product ook droog aanbrengen op een droge huid, wel goed 

aandrukken en zonodig een extra laag totdat de verkleuring niet meer zichtbaar is. Heb  je geen plat 

penseel dan gebruik je je vingers om op te brengen en aan te drukken.  

 

Witte oogschaduw als Highlighter : Witte oogschaduw kan zeer goed gebruikt worden als 

Highlighter maar ook als surrogaat voor lipgloss!  Ik adviseer elke vrouw een oogschaduwpallet met 

minimaal de kleuren wit, bruin of zwart . De bruine en zwarte kleur kun je dan ook gebruiken om 

bijvoorbeeld de wenkbrauwen mee bij te werken. Ik zal in het kort uitleggen hoe: 

1- Witte oogschaduwpoeder aanbrengen bij de buitenste ooghoeken. ZEER GOED vervagen!! 

Door deze techniek krijgen je ogen een instant lift ! Iets vochtig gemaakt krijg je hetzelfde 

effect.  

2- Bruine of zwarte oogschaduwpoeder werkt ook goed voor dames met zwarte of bruine 

wenkbrauwen. Spray de wenkbrauwharen in met Hairspray of maak vochtig en borstel het 

product door de wenkbrauwen. Ben je blond ? Dan een Taupe teint oogschaduw werkt 

fantastisch en geeft hetzelfde effect. 

3- Witte oogschaduwpoeder iets aanbrengen met een wattenstaafje op ingekleurde lippen 

geeft het effect alsof er lipgloss op zit ! en het blijft langer zitten!  

 

 



Tip 2  

Dr Hauschka Duo Natural Spirits , dit kleine oogschaduwpallet is multifunctioneel. De 

witte teint is een goede highlighter  en de taupe teint kun je dus ook gebruiken voor je 

wenkbrauwen indien je Blond bent . Vanzelfsprekend kun je ook je ogen hiermee opmaken!  

 

Tip 3 

Hynt six Sahara oogschaduw palette: Dit pallet heeft een geelachtige kleur 

oogschaduw die vochtig gemaakt ook goed blauw/ grijze kringen onder de ogen verwijderd. 

De zwarte en bruine teint kan ook gebruikt worden om de wenkbrauwen mee in te kleuren , 

vanzelfsprekend kun je ook de ogen opmaken met dit pallet!  

 

Tip 4 

Hynt Browdefiner om te lippen mee te definieren: Wenkbrauwpotloden zijn over 

het algemeen minder vet en iets droger maar kunnen prima gebruikt worden om je lippen te 

definieren. In mijn vorige Masterclass heb ik laten zien dat je met lichte teint concealer de 

lippen meer naar voren kan halen. Dat kan dus ook met een taupe kleur wenkbrauwpenseel. 

of de Hynt Browdefiner :Taupe is rood/ geel /blauw gemengd en komt overeen met de 

huidskleur die ook uit deze drie kleuren bestaat.  

Tip 5 

 Vloeibare Eyeliner Vegan als Wenkbrauwpotlood : Binnen het vak van Make-up 

Artist word vaker gebruikt gemaakt van eyeliner als middel om de wenkbrauwen op te 

maken. Waarom? Omdat je met een eyeliner zulke mooie haartjes kan tekenen. Borstel de 

wenkbrauwen in model en gebruik het liefst een eyeliner met een harde punt om zo mooie 

haartjes te tekenen met een kleine pennestreek. Blijft gegarandeerd lang zitten!  In een 

bruine en zwarte teint . 

 

Tip 6 

Oogschaduwpoeder vochtig maken : Mocht je zeker willen zijn dat je een “”intense 

oogschaduw look”” wil hebben dan adviseer ik je de oogschaduw vochtig op te brengen, de 

kleur word veel intenser en de oogschaduw blijft veel langer zitten! En… hij gaat niet zitten 

tussen de plooien.  

 

 

 

 



Tip 7 

HYNT Tierra Blush lipstick aanzetten als Blusher: In principe kunnen alle lipsticks 

gebruikt worden als blusher, voordeel is dat je deze veel nauwkeuriger kan aanzetten en 

ahw positioneren. Goed vervagen is hierbij erg belangrijk en breng niet direct teveel aan. De 

HYNT tierra Blush lipstick is roze/bruin van kleur en daarom zeer geschikt omdat het zeer 

natuurlijk oogt en bijna als een natuurlijke bronzer werkt aangebracht op het jukbeen.  

 

Tip 8 

INIKA LIP potlood gebruiken als Blusher : Heb je alleen een lippotlood en wil je toch 

een blush aanbrengen? De Safari kleur van Inika is zeer geschikt hiervoor aangezien deze een 

bruine natuurlijke teint heeft. Maak de punt iets warm met een aansteker en breng aan op 

de rug van je hand, het product is vet en vanuit de rug van je hand kun je dan wat product 

aanbrengen op de jukbeenderen. Goed vervagen en zo kun je toch een blusher aanbrengen ! 

 

Tip 9  

HYNT eyedefiner : Met een (=1) potlood je bruine of zwarte wenkbrauwen opmaken en 

daarna een mooie smokey eye aanbrengen!  

 

Tip 10 

Wimperkrultang gebruiken? Maak deze eerst warm met een Fohn !  Dan krullen je wimpers 

100% ! 

 

 

 

 


