No shaping please!

Heb jij dezelfde gezichtsvorm als
Emma? No shaping please! Wanneer
je al een mooie huid hebt, gebruik
dan een fijne BB cream; deze geeft je
een natuurlijke teint. Een frisse tint
blusher of een illuminating powder
laat je huid stralen.

Pure Light Compacting
Illuminating Powder van
delilah, ca. € 42,50
www.delilahcosmetics.com

Blush Palette van
Urban Decay, ca. € 45,www.urbandecay.nl
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La Crème Caramel van
Novexpert, ca. € 39,95
www.novexpert-lab.com
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De in Parijs geboren Britse actrice
Emma Watson houdt erg van kunst
en mode en beschrijft zichzelf als
een tikkeltje feministisch. Zien we
dat in deze look terug?
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BEAUTY
Eye and Cheek Compact
Alcondays van Mac
Cosmetics, ca. € 43,www.maccosmetics.nl

Vamp Stylo Liner van Pupa,
ca. € 15,75 www.pupa.nl

Sophisticated

De ogen zijn heel sophisticated opgemaakt.
Eerst zijn de wenkbrauwen perfect in model
getekend en gekamd. Met een bruin oogpotlood zijn de ogen omrand wat met een kwastjes is uitgewerkt. Heb je weinig tijd, dan breng
je alleen nog wat mascara aan. Wil je net wat
meer, gebruik dan een bruine oogschaduwtint en een mooie zwarte eyeliner.
Boost+ Mascara van LOOkX,
ca. € 28,95 www.lookx.com

Color Riche Lip Palette
van L’Oréal Paris, ca. € 19,99
www.lorealparis.nl

My lips are noticed

Doordat de ogen van Emma rustig zijn
gehouden, vallen haar lippen extra op.
Laat je lippen lekker knallen met rood of
een andere opvallende kleur.

Matching geur

Serum Drops van
Tony & Guy, ca. € 12,99
www.hairmeetwardrobe.nl
Rebel Push-Up Poeder in
Mousse van L’Oréal
Professionnel, ca. € 20,95
www.lorealprofessionnel.nl

Wie net als Emma graag
in de spotlights wil staan
kiest natuurlijk de geur
met de naam Selfie! Door
het spiegeltje op de verpakking zie je direct voor
wie het parfum bedoeld
is. Voor jou!

Bamboo Style
Ultra Hold Hair
Spray van Alterna
Haircare, ca. € 26,50
www.alternahair.nl

Lekker strak

Naast dat ze nog lekker strak in haar vel zit, hebben we het hier
toch over haar haar. Lijkt makkelijk, maar kost toch wat meer
tijd als je geen privé hairstylist hebt net als Emma. Breng na het
wassen flink veel mousse in je haar aan en föhn het droog met
een grote ronde föhnborstel. Zo creëer je boven wat volume
wat deze look zo mooi maakt. Toupeer het haar bovenop
lichtjes, borstel het weer glad en spray met flink veel lak. Op de
onderste punten breng je wat olie aan voor glans en anti-frizz.

Selfie Eau de Parfum van
Olfactive Studio, ca. € 125,www.olfactivestudio.com

97

GL150B_096097_BeautyColorCrewNight_ok.indd 97

19-01-16 17:03

