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Tekst: JOKE MAAS  Fotografie: MARK GROEN
Foto team: GOVERT DE ROOS  Visagie: THIJS WILLEKES VOOR 
ICI PARIS XL  Haar: MARTIN WILLEMS VOOR MATRIX
Styling: GRAZIELLA FERRARO
Met dank aan: LA DRESS BY SO PR, KAI JEWELS, 
COMPAGNIA ITALIANA, RUTH TARVIGAAS BY SO PR

Producten

Haar
Eerst sprayt Martin wat Freezing Spray 
over het haar van Marielle. Dit zorgt ervoor 
dat het straks in losse plukken valt. Na een 
laagje Gold Heat wordt het haar met een 
steiltang bewerkt. Met zijn handen maakt 
Martin het haar los en haalt het uit 
Marielles gezicht. Dan sprayt hij een laagje 
Non-Oil Spray (Biolage) in het haar om het 
tegen de zon te beschermen. In de punten 
kneedt hij wat gel (Biolage). 
Tip Martin: ‘Voor een echte zomerlook 
mag het haar best wat vettig zijn. Vooral 
deze zomer is het de trend om geen ‘gekapt’ 
kapsel te hebben. De vettige look creëer je 
met zonneproducten voor het haar.’ 

Make-up
Met een grote kwast brengt Thijs een ruime 
hoeveelheid bronzer aan op het gezicht van 
Marielle. Hij bewerkt haar ogen met een 
zwart kohlpotlood en geeft de wimpers weer 
flink wat lagen mascara. Op de oogleden 
brengt Thijs een bronskleurige oogschaduw 
aan, deze wordt met een wattenstaafje iets 
uitgevaagd. In de ooghoeken komt een 
zilverkleurige highlighter.
Tip Thijs: ‘De beachlook is zwoel en een 
glanzende brons is daar een must voor. 
Gebruik lekker veel, doe niet te zuinig. Het 
hoeft er niet perfect uit te zien, rommelig 
hoort bij de look.’

Kledingtip 
Graziella: ‘Metaalkleuren zijn helemaal 
hot deze zomer. Overdag kun je je outfit 
bijvoorbeeld opleuken met mooie zilveren 
schoentjes. Die doen het ook altijd goed 
onder een mooie jurk als je ’s avonds uitgaat. 

Clarins Multi-blush Cream Compact: Deze multifunctionele blush van 
Clarins is te gebruiken op je wangen, lippen én ogen. Je hebt dus geen tas 
vol met make-up meer nodig. Estée Lauder The Body Tint: Estée Lauder 
heeft samen met Tom Ford een zomerse lijn ontwikkeld; azurée soleil. 
The Body Tint is een foundation die je gezicht een gebronsde, zomerse 
gloed geeft die het licht van de zon weerkaatst. Vavoom Gold Heat: Met de 
iron-in-volume van de Gold Heat-lijn bescherm je je haar tegen de slechte 
invloeden van krul- en steiltangen. Ook geeft de spray volume. 


