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Hallo en dankjewel dat je dit eBook hebt gedownload.

Laat ik mij even voorstellen ik ben Mariska van der Lee en ik ben een professionele

make-up artist sinds 2008.
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In dit eBook deel ik 4   voor het maken van de PERFECTE

wenkbrauw! De meest simpele tips & tricks die jij wilt weten om je wenkbrauwen snel

en makkelijk de perfecte wenkbrauw te tekenen die bij jouw gezicht past! Er is geen go-

to wenkbrauw met een label: one size �ts all.

 Nee, dat zou te makkelijk zijn.

nuttige stappen

Ik heb een hoop werk gedaan van fotoshoots, naar �lm en muziekvideo's en zelfs

bruiden. Mijn werk is super divers en lekker uitdagend. Make-up is mijn passie en ik

vind het geweldig om mensen te helpen met het beste in hunzelf naar boven te halen

en zeg nou zelf, als jij er goed uitziet dan voel jij je beter. 
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Met elke stap geef ik je alle tips en tricks mee die je nodig hebt om deze look zo

makkelijk mogelijk voor je te maken.

Make-up is een expressie vorm, een vorm van kunst en iedereen heeft zo hun eigen stijl

en er zijn niet echt vaste regels. Hoewel ik daar volledig achter sta zeg ik wel dat make-

up een bepaalde theorie heeft die ik graag met jullie wilt delen.

Laat je nu niet uit het veldt slaan door deze woorden. Na het lezen van dit eBook ben

je geheel in staat om een prachtige wenkbrauwen te maken die past bij jouw gezicht en

je zult verstelt staan hoe makkelijk het allemaal niet is wanneer je het eenmaal in de

vingers hebt.

Dit eBook is speciaal ontwikkeld om mensen zoals jou te helpen met make-up. Ik wil je

helpen door middel van tips, tricks en technieken die ik ook gebruik in mijn werk om

jou te helpen om mooiere en betere make-up te plaatsen.

Iedereen wilt toch mooie wenkbrauwen? Wenkbrauwen maken of breken je hele look!

Het bepaalt hoe mensen je zien en hoe ze jouw expressies ervaren want zonder

wenkbrauwen verlies je wel heel gauw de expressie in je gezicht. Want voor je het weet

loop je straks naar buiten met Cruella devil wenkbrauwen! Komt dit je bekend voor?

Dan is dit eBook voor jou!  Dit eBook zal je in enkele stappen helpen met het maken

van je perfecte wenkbrauwen!
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Nu is het handig om te weten dat je in plaats van donkere oogschaduw ook een

donker oogpotlood (Kohl potlood dan wel) kunt nemen om je oog donker in te

kleuren

Wenkbrauw poeder

OPTIONEEL: Brow Gel

Een lichte highlighter of concealer

Een wenkbrauwpotlood in de kleur van je haar en/of wenkbrauw poeder

Een Eyebrow borsteltje

Dus wat heb je nodig:

Een goede pincet

Om te beginnen heb je enkele producten nodig om je wenkbrauwen te maken en ik zal

ze hieronder even aankaarten.  
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Je zult zien dat naarmate je het meer onder de knie begint te krijgen alle looks je gewoon

steeds makkelijker af gaan. het blenden van kleuren is in principe een van de belangrijkste

technieken die je leert bij het aanbrengen van make-up.
Ik ga er in dit eBook even vanuit dat je bekend bent met het reinigen van de huid om

een goede basis te creëren voor je make-up. Weet je dat niet? Is dat geen probleem dan

zou ik nog even mijn blog lezen over het reinigen van de huid.

Okay! Laten we beginnen met de tutorial.

 

Bij het tekenen is het belangrijk dat je weet hoe je jouw wenkbrauw het beste kunt

tekenen. Weet je niet precies welke wenkbrauw bij jouw gezicht past? Geen probleem!

Op mijn website:  www.facedians.com heb ik meerdere blogs staan met tips en tricks

over hoe je dat het beste kunt doen en ook nog andere handige dingen om te weten.

http://www.facedians.com/


De Stappen

Page 6

#1 borstel je wenkbrauw omhoog.

TIP: Borstel je wenkbrauw haartjes omhoog zodat je jouw wenkbrauw

haartjes goed zichtbaar zijn.

    

TIP! Zorg ervoor dat je een schoon gezicht hebt zodat je bij het aanbrengen niet de

kans loopt op vlekken want die zijn ontzettend moeilijk bij te werken.

De step by Step



De Stappen

Page 7

    TIP: Om makkelijk te ontdekken wat jouw perfecte wenkbrauw vorm is kun je dat

als beste een omlijning trekken met een wenkbrauwpotlood. Deze kleur kan elke kleur

zijn als je wilt, ik ben zelf voor wit OF de kleur van je eigen wenkbrauw maar dat ligt

geheel aan jou.

Wanneer alles is omhoog geborsteld hebt dan kun je aan de onderkant van de

wenkbrauw makkelijk een lijn trekken tot de hoek van de wenkbrauw en dan kan je

ook een lijn aan de bovenkant trekken tot aan de bovenhoek van de wenkbrauw en

vanuit daar kun je dus een mooie punt maken.

#2 Omlijn je wenkbrauw shape.
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    TIP: Je hebt nu een "blauwdruk" gemaakt van de wenkbrauw die bij je gezicht past.

en waar je tevreden over bent. Je moet nu goed kunnen zien welke haartjes je weg

moet halen die je er niet bij wilt hebben.

    TIP: Mocht je last krijgen van het epileren van je haartjes dan raad ik aan om het OF

na het douchen te doen zodat je huid lekker zacht is OF om er met een ijsklontje over

je huid te gaan zodat je niet zoveel voelt.

#3 Epileer je wenkbrauw
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    TIP: Je hebt nu je vorm gemaakt die je mooi vind kun je ze nu opvullen. Dit kan

gedaan worden met potlood of met een wenkbrauw poeder. Als je met een potlood

werkt maak je korte strookjes zodat je haartjes ermee kan imiteren voor een natuurlijke

look.

   TIP: Je kan er ook voor kiezen om een wenkbrauwpoeder te gebruiken. Het is

ongeveer dezelfde methode. Je kunt hier het beste een wenkbrauw penseel voor

gebruiken.

#4 Kleur je wenkbrauw in.
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    TIP: Je hebt nu je wenkbrauw haartjes gevormd en gekleurd. Optioneel zou je nog

met een concealer langs de wenkbrauw gaan om je eventuele foutjes te corrigeren en je

kunt het dan ook gelijk je wenkbrauw highlighten.

Dit kun je het beste doen met een schoon wenkbrow penseel maar je kan ook gerust

een highlight potlood gebruiken in een lichte huidskleur en het daarna uitblenden.

    TIP: We zijn er nu bijna! Nu pak je jouw highlighter en dat is vaak een hele lichte

kleur of iets met een mooie glitter erin. Met de concealer bu�er brush breng je wat

highlighter aan bij je wenkbrauw, bij de hoek zodat ie er mooi uitspringt en ook in je

ooghoek zodat ie mooi oplicht.

# OPTIONEEL: Corrigeer & Highlight
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Zo kun je bijvoorbeeld je wenkbrauwen laten verven met wenkbrauw verf of zelfs met

Henna!

De voordelen van wenkbrauw verf is  dat je er voor een paar weken niets aan hoeft te

doen! Het wordt voor je gevormd en gekleurd en je behoudt tot wel 4 weken de kleur!

Dat scheelt een hoop in de ochtend als je het mij vraagt ;) 

In mijn salon biedt ik zelf twee wenkbrauw diensten aan. De HD brows en de Henna

brows. HD brows vult je wenkbrauwen up met wenkbrauw verf en zorgt voor een

natuurlijke look voor max 4 weken!

Dus nu weet je hoe je op een makkelijkere manier je wenkbrauwen kunt shapen. Je

kunt natuurlijk ook je wenkbrauwen door een professional laten doen zodat je

wenkbrauwen er voor een langere tijd op en top uitzien. 
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En mocht je meer strakkere wenkbrauw-looks willen hebben dan raad ikzelf de henna

brow aan!

Naast het �jn dat het ongeveer 4 weken blijft zitten ziet het er strakker uit en ogen je

wenkbrauwen voller 
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Liever niet zelf doen?
Wil je het toch liever niet zelf doen? Dat snap
ik heel goed! Kom dan gezellig bij mij op de
kof�e en krijg de wenkbrauwen die jij graag
wilt hebben!

Neem nu contact op!

https://facedians.com/



