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5 MINUTE UPDO’S BY DUTCH HAIR

Smokey Eyes
Smokey Eyes zijn helemaal hot. Met deze oogmake-up maak je je oogopslag onweerstaanbaar en je kunt er enorm
mee variëren. Wat je ook wilt uitstralen, voor iedere gelegenheid zijn smokey eyes geschikt. Maak je ogen eens
gitzwart en mysterieus, geef ze een glamourous effect met metallic glans of glitter of maak ze subtiel op. Met het
stappenplan van Dutch Hair leer je hoe je stap voor stap smokey eyes kunt creëren. Kleine moeite, groot resultaat!
Voordat je begint reinig je de huid goed en verzorg
je haar met een dagcrème. Breng vervolgens
een primer op zodat je make up de hele dag
stralend blijft. Werk kringen en vlekjes bij met
een concealer en gebruik daarna een foundation.
Check of je de goede tint hebt door een beetje op
je kaak aan te brengen. Vervolgens begin je met
het stappenplan voor waanzinnige smokey eyes.

Stap 1: Breng een zwart lijntje aan op de
oogleden met een kohlpotlood. Vervaag het
aangebrachte zwarte lijntje van donker naar licht
met je vinger of een wattenstaafje.

Stap 2: Breng vervolgens een donkere kleur
oogschaduw aan op het vervaagde oogpotloodlijntje, bijvoorbeeld met grijs, zwart of donkerpaars.
Vervaag het vanaf de wimperinplant van donker
naar licht in een soort driehoekje richting de buitenkant van het oog tot aan de arcadeboog.

Stap 3: Aan de binnenkant van je ooglid breng
je een contrasterende kleur aan. In dit geval
trendy blauw. Als je meegaat met de vorm van je
wenkbrauwen, wordt het geheel nog veel mooier.
Breng onder je wenkbrauw een lichte highlight
oogschaduw aan.
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Stap 4: De finishing touch is het aanbrengen
van mascara. Niet subtiel, maar heel veel mascara!
Om je wimpers zo vol mogelijk te laten lijken kun
je het best een volumemascara gebruiken. Daarna
poeder je je gezicht af met een matte poeder.
Breng een beetje blush op en trek een lijntje langs
je lippen met een potlood in dezelfde kleur als je
lipstick. Gebruik een rustige kleur, je ogen zijn al
sprekend genoeg. Als finishing touch kun je nog
een beetje glanspoeder boven je jukbeenderen
richting je slapen aanbrengen.
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Wil je meer zien? www.hotspotsmagazine.nl

CHARYTALE

GOEDE DOEL

Een betoverende
avond uit…

Vrijdagavond 19 november vindt er
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