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Mooimakers

O

nlangs werd het volgende op Instagram gepost: “Eat glitters for breakfast and
sparkle all day!” Bezint voor ge begint (te smullen), er zijn alternatieven om met
de feesten te stralen in je ‘little black dress’...

Glitters eten is dus niet het juiste plan. Maar je wil toch wel stralen tijdens de feesten?
Bij je schoonheidsspecialiste kan je terecht voor een verjongende, snelle oppepper met
on-mid-del-lijk resultaat! Een ‘Coup d’éclat’-gelaatsverzorging, op basis van vitamine C,
gomt alle vermoeidheid weg, maakt je huid strak en de rimpeltjes veel minder zichtbaar.
Dé ideale basis dus voor een mooie feestmake-up.
Kies dit jaar zeker voor make-up op basis van mineralen. Niet alleen gezond voor je huid,
het zorgt ook voor een natuurlijk stralende teint, is makkelijk aan te brengen én geeft
gegarandeerd een party-proof resultaat, zodat je zelfs na het feestje nog stralend in de
spiegel kan kijken.
Ook leggen we deze winter de nadruk op je lippen. De trend is: hoe donkerder, hoe beter!
Ogen om in te verdrinken krijg je met smokey eyes in verrassende kleurtjes, afgewerkt
met een ‘Cat-Eye’-eyeliner. Een nieuwe trend in opmars, zijn permanente wimperextensions.
Te ingewikkeld om zelf aan te brengen? Vraag advies of laat je met oudjaar opmaken
door een visagiste/schoonheidsspecialiste; ook jij verdient dat.
Als kers op de taart mag een ravissant kleurtje op je nagels zorgen voor de finishing

touch. Gelnagels of acryl voor een langdurig en stevig
resultaat, een trendy nagellakje als je graag
afwisselt. Het aanbod aan kleurtjes is dit najaar
veelzijdig! Neutrale grijs-, blauw- en groentinten,
aardetinten zoals marsala rood, aangevuld met frisse
zomerse kleurtjes zoals roze, paars en oranje.
Toch nog zin in glitters? Het is maar 1 keer nieuwjaar,
dus het mag! Breng ze subtiel aan over je oogschaduw, in je lipgloss, nagellak of op je decolleté.
Krullen of een opsteekkapsel en je bent er helemaal
klaar voor!
Party like it’s 1999 and dance the night away ...
Voor u ook een coupe champagne? Tjing tjing!
We wensen je stralende feestdagen!
• Schoonheidsinstituut Lesseurs
Romboutstraat 28 I 3740 Bilzen I 089 36 34 16
• Heb je zelf mooi-maak-vragen?
Stuur dan een mail naar info@lesseurs.be

