Novembernieuws 2016
Vol trots laat ik je in deze mailing onze succesvolle make-over van Margreet zien. Het is en blijft elke keer
weer fantastisch om te zien wat een goed kapsel en een mooie make-up bij je kan doen. ‘s Morgens even
ietsje meer tijd aan jezelf besteden en je ziet er de rest van de dag goed verzorgd uit. Als je weet dat je er
goed uitziet geeft je dat ook meer zelfvertrouwen en dat straal je dan ook uit! Met een goed verzorgd uiterlijk
en passende make-up kom je ook meer professioneel over.
Waarom zou je alleen op zon- en feestdagen extra moeite doen om er goed uit te zien? Gun jezelf een goed
verzorgd uiterlijk dat bij jou past en maak van elke dag een feestje!
Om dit feestje compleet te maken geef ik je hierbij ook een paar handige en praktische make-up tips.
Met inspirerende groet,
Marion van Iren.

Nieuw
Wil jij een andere look? Een prachtige uitstraling die opvalt omdat het zo goed bij jou past?
Je bent alleen nooit verder gekomen dan het bekijken van andere metamorfoses?
Terwijl je vaak denkt, dat zou ik ook willen?

<Voor
Na>

Het enige wat jij nodig hebt is een professioneel team dat klaar staat om je een prachtige nieuwe look te
geven die helemaal past bij jouw kleur, stijl, gezichts- en lichaamsvorm. Wij leggen het accent op jouw sterke
punten zodat jij gaat stralen. Wij halen het mooiste in jou naar boven!
Wat gaan we doen?
- Fotograaf Rijk maakt een foto voorafgaand aan de metamorfose
- Haarstylist Natasja geeft je een schitterende nieuwe coupe passend bij jouw gezichtsvorm
- Visagist Marion brengt een mooie complete make-up aan in kleuren die prachtig bij jou staan
- Kleur- en stijlconsulent Marion bekijkt ook in welke outfit, stijl en kleur jij er schitterend uit ziet
- Aan het einde van deze make-over ga je met fotograaf Rijk een ware fotosessie beleven
- Je krijgt twee foto’s die jij zelf uitzoekt op formaat A4. Uiteraard kun je altijd foto’s nabestellen.
Deze make-over is speciaal voor jou, maar het is ook een bijzondere belevenis om dit met vriendinnen, zussen, collega’s, moeder(s), etc. te organiseren.
Wie zijn wij?
Marion van Iren - Image Consultant en Visagist
Natasja Janssen - Haarstylist
Rijk van Tuil - Vakfotograaf
Prijs: Deze onvergetelijke dag waarin jij 100% centraal staat is al verkrijgbaar vanaf € 215,- (inclusief 2 foto’s
op A4 formaat).
Gun jezelf deze onvergetelijke make-over waarbij ons team klaar staat om het mooiste in jou naar boven te
halen!

Make-up tips
Lipstick

Om een mooie make-up aan te brengen is het belangrijk om de make-up kleuren ook af te
stemmen op de teint van de huid. De ondertoon van de huid kan warm, een beetje gelig of
met veel sproeten zijn. In dat geval sta je mooi met kleuren lipstick als terracotta, oranje of
warm rood. Een koele huid is meer roze achtig en dan staat een fuchsia, koel rood, of zacht
roze heel mooi bij je. Hou ook rekening met jouw persoonlijkheid. Niet elke vrouw staat
mooi met een opvallende kleur lipstick. Soms is een bescheiden tint beter.
Tip: Kies de kleur van de lipstick door een streepje op de zijkant
van je hand te zetten. Zo zie je snel of de kleur warm of koel is. Zit
er een goede kleur tussen? Veeg dan de lipstick eerst goed af met
een tissue en breng de lipstick aan met een lippenceel. Je kunt de
kleur van de lipstick pas goed beoordelen als hij ook daadwerkelijk
op je lippen zit.

Wenkbrauwen

De wenkbrauwen geven uitdrukking aan ons gezicht. Belangrijk
dus om deze op een goede manier mee te laten spelen. Dikwijls zie ik
dat de wenkbrauw te zwaar wordt aangezet waardoor je een strenge
uitdrukking krijgt.
Tip: Het wenkbrauwpotlood Coffee van CMB is perfect voor (bijna)
alle wenkbrauwen. Zorg dat de punt van het potlood scherp is. Op die
manier kun je heel dun en fijn de wenkbrauwhaartjes intekenen. Een
stompe punt maakt de wenkbrauw te massief. Borstel je wenkbrauw
na met een wenkbrauwborsteltje.

Foundation

Hoe kies je de juiste kleur foundation?
Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zet een likje foundation op je kaaklijn en zie of deze mooi overeenkomt met jouw eigen huidskleur.
Maak de huid nooit een paar tinten donkerder om
er ‘gezonder’ uit te zien. Er is niets mis met een
mooie blanke huid.

Oogschaduw en oogpotlood

Colour me Beautiful heeft een grote collectie oogschaduw waar altijd mooie kleuren voor
jou tussen zitten. Door het handige magneetsysteem klik je de oogschaduw in het make-updoosje en koop je alleen de kleuren die bij jou passen. Met een oogpotlood kun je
meer accent aan je ogen geven. Teken de lijn op het ooglid niet te dik en zet het lijntje aan
de onderkant ook niet te zwaar aan. Heb je grote ogen dan kun je gerust het hele oog omlijnen. Zijn je ogen wat aan de kleine kant kies dan voor een dun lijntje aan de bovenkant
en teken het lijntje aan de onderkant van buiten naar binnen tot de helft.
Tip: Vervaag het lijntje onder het oog een beetje tot een schaduw. Dat staat natuurlijker
dan een harde lijn.

Mascara

Het is beter om een paar dunne laagjes na elkaar aan te brengen dan in één keer een dikke
laag. Beweeg het wenkbrauwborsteltje zigzaggend door de wimpers. Zo krijg je vollere
wimpers en heb je minder kans op eventuele klontjes tussen de wimpers.
Tip: Niet ‘pompen’ met de mascara roller in de houder, dan droogt hij eerder uit. Het is
beter om de roller langs de zijkant van de houder omhoog te halen.

Wil je leren hoe jij jezelf dagelijks eenvoudig en snel kunt opmaken?

Maak dan een afspraak voor een persoonlijk make-upadvies. Je kunt samen ook met je moeder, zus(sen) of
vriendinnen een make-up workshop volgen.
Wil je make-up bestellen of even langs komen om jouw mooiste kleuren uit te kiezen?
Bel of mail me voor een afspraak en ik help jou met de juiste keuze voor een goede make-up.
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