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EYESHADOW TRIO
In drie optimaal op elkaar afgestemde kleuren

Geeft een persoonlijke uitdrukking, opent de ogen en geeft 

ze diepte

Benadrukt de troeven en camoufleert tegelijkertijd kleine 

onvolkomenheden zoals hangende oogleden

Samenstelling van drie harmonieus op elkaar afgestemde 

kleurnuances in lichte, donkere alsook matte en zachtjes 

glanzende kleuren, voor heldere lichtreflecties en natuurlijke 

contouren

In een mooie oogschaduwpot, ideaal voor het creëren van 

verschillende looks: van natuurlijk tot dramatisch, met één 

kleur of meerdere in combinatie

Zijdezachte poedertextuur met hoge kleurglans en 

intensieve kleurafgifte maakt oogmake-up met individuele 

kleureffecten mogelijk

Zacht en teder in het gebruik

Blijft lang zitten

Parfum- en parabenenvrij

Het qua kleur perfect op elkaar afgestemde oogschaduwtrio tovert prachtige looks 

tevoorschijn, van zachte make-up voor overdag tot dramatische smokey eyes. De sterk 

hechtende textuur met hoge kleurglans is zacht en teder in het gebruik en overtuigt door een 

combinatie van lichte en donkere alsook matte en zacht glanzende kleuren.

TOEPASSINGSGEBIED

ogen

MAKE-UP TECHNIEK

ogen accentueren

DEKKINGSKRACHT

medium
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Breng de gewenste kleur aan op het ooglid met een oogschaduwkwast of -applicator. Breng 

de lichtste tint aan op het bewegende ooglid tot onder de wenkbrauw. Breng de donkerste 

tint aan vanaf de buitenste ooghoek tot hoog in de ooglidplooi en op de onderste wimperlijn. 

Breng de middelste tint aan op het midden van het bewegende ooglid.

P ro fes s ione le  t i p

Lichte kleuren plaatsen optische accenten. Gebieden die er nog stralender moeten uitzien, 

worden benadrukt met lichtere nuances. Bijvoorbeeld het bewegende ooglid, de binnenste 

ooghoeken, onder de wenkbrauwboog of, in het geval van donkere oogmake-up, als een 

focuspunt op het midden van het ooglid.

Donkere nuances definiëren en geven diepte. De oogvorm benadrukken: om de wimpers 

optisch te verdichten, brengt u een dun lijntje oogschaduw aan langs de bovenste wimperlijn. 

Een afgeschuind contourpenseel is hiervoor het meest geschikt, dat vooraf een beetje vochtig 

gemaakt wordt. Om het oog diepte te geven, wordt een donkere kleur in banaanvorm 

aangebracht in de ooglidplooi en tot in de buitenste ooghoek van het bewegende ooglid. 

Hierdoor lijkt het oog groter. Het is belangrijk om de kleur goed te mengen met een kwastje. 

Om hangende oogleden optisch te liften, wordt een donkere oogschaduw aangebracht 

voorbij de ooglidplooi, zodat deze nog te zien is wanneer het oog open is.

P roduc tvar i an ten

Item Nr. 54030 | Eyeshadow Trio 30 Bruin | 2,8 gram

Item Nr. 54060 | Eyeshadow Trio 60 Blauw grijs | 2,8 gram

TOEPASSING
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Item Nr. 54070 | Eyeshadow Trio 70 Bessen | 2,8 gram
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