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ONZE
AMBASSADRICES
KREGEN TIPS
VAN EEN
MAKE-UP PRO!

GO OUT WITH A

BANG!
Dat de feestperiode een andere gedaante aanneemt, wil niet zeggen dat we minder glamoureus
moeten vieren. Integendeel, ﬂeur je bubbelfeest op en
verras met een knallende make-uplook. Het stappenplan
van make-up-artiest Gigi Bowmer helpt je op weg.

1

GOED BEGONNEN
IS HALF GEWONNEN
Gigi: “Het geheim van een perfecte
make-uplook is een goed verzorgd gelaat, en daar snelt het Advanced Night
Repair serum te hulp. De formule verﬁjnt je poriën en het hyaluronzuur geeft
een plumping effect. Breng 5 druppels
aan op je vingertoppen en vervolgens
op je gezicht, waarbij een klein en een
groot hart gevormd worden.”

3

HET OOG WIL OOK WAT

Gigi: “Je blik zegt alles, zéker nu je vaak
een mondkapje draagt. Trek een denkbeeldige lijn van je neusvleugel tot de
buitenste ooghoek; en hou je oogmakeup binnen deze denkbeeldige lijn voor
een lift. Experimenteer met oogpotlood, oogschaduw, wenkbrauwpotlood,
concealer en mascara. Het ‘Night Violet’
pencil geeft je look een feestelijke
touch.”

4

BLOS EROP LOS

‘Voor een fris en stralend effect is blush
een must! Maak een E-beweging met je
borstel; vanaf je slaap, onder je jukbeen,
onder de kaaklijn. Dit maakt je wangholte holler en je kaakcontour strakker.
Breng ook, al glimlachend, blush aan
op je appeltjes en neem de zijkant van
je voorhoofd, puntje van je neus en kin
even mee.’
➑ Pure Color Envy Blush, € 48,60.

➊ Advanced Night Repair Synchronized
Multi-Recovery Complex, vanaf
€ 88,96 voor 30 ml.

2

‘NO FEAR’
FOUNDATION
Gigi: “Heel wat vrouwen zijn bang van
foundation. Ze vrezen een maskereffect of denken dat hij in hun ﬁjne lijntjes kruipt. Kies daarom een
verzorgende foundation en
breng er amper 1 pareltje
van aan. Start aan je neus en
vervaag naar buiten toe om
een rand te vermijden. Via
Estée Lauders handige
‘Foundation Finder’
kies je via je smartphone meteen de tint
die bij jou past.”
➋ Double Wear
Stay-in-Place
Makeup SPF10,
€ 50,70 voor
30 ml.

➌ Double Wear Stay-in-Place Eye Pencil,
€ 24,85.
➍ Pure Color Envy Sculpting EyeShadow
5-Color Palette, € 57,95.
➎ Sumptuous Extreme Lash Multiplying
Volume Mascara, € 35,70.
➏ The Brow Multi-Tasker, € 24,85.
➐ Double Wear Stay-in-Place Flawless
Wear Concealer, € 32,60.

LAURA

(25):

“Mijn foundation
ziet er altijd cakey
uit, hoe breng ik
hem zo naturel
mogelijk aan?”
➔ Gigi’s tip: een verzorgde huid
slorpt je foundation niet op waardoor hij niet zal vlekken of van kleur
veranderen. Meng voor een mooie
glow wat Advanced Night Repair
serum onder je make-up. Je kan het
serum ook achteraf als highlighter
inzetten.

ELS (59): “Ik
doe mijn ogen al
jàren hetzelfde
en wil iets uitproberen dat beter bij
mijn leeftijd past.”
➔ Gigi’s tip: het komt erop aan
bloezende oogleden te liften. Vervaag de donkerdere kleur oogschaduw op je arcadeboog, midden
boven je oog wat hoger. Succes
verzekerd.
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KAROLIEN (44):
“Mijn wenkbrauwen
laat ik eigenlijk altijd
links liggen, hoe zorg
ik ook daar voor het
verschil?”

LEUKS VOOR
JE LIPPEN

Gigi: “Hét geheim voor een langhoudende liplook? Nude lippotlood! Kleur
heel je lippen in, waar er wat meer volume mag, ga je over de contouren heen.
Smak wat lippenstift eroverheen en je
bent klaar voor het e-peritief!”
➒ Double Wear Lip Pencil, € 25,85.
➓ Pure Color Desire Lipstick,
€ 46,55.

➔ Gigi’s tip: wenkbrauwen
bepalen voor zo’n 70% je uitstraling
en het bovenste punt zorgt voor
een lift. Ga met een 3-in-1 product
aan de slag: kam in de plooi, zet de
vorm aan met potlood en vul op
met poeder.

Jezelf tot make-up pro
bombarderen? Scan onderstaande QR-code en volg de
volledige masterclass met
Gigi en onze
ambassadrices
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Shop de producten op esteelauder.be of via de webshop van je parfumerie.
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