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BEAUTYTEKST EN PRODUCTIE: SACHA BURGER
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Dit wenkbrauw-
potlood met een 
draaistift met 
schuine punt zorgt 
voor een nauw-
keurige definitie 
van je brows (van 
de bredere aanzet 
tot nauwkeurig 
in de punt). De 
waterproof  Long-
wear formule zorgt 
voor een langdu-
rige shape zonder 
vlekken of  verva-
gen (ideaal tijdens 
lange avonden 
op de dansvloer). 
Perfectly Defined 
Long-wear Pencil, 
Bobbi Brown via 
Zalando.nl € 39,95

Met dit automatische 
2-in-1 wenkbrauw-
potlood met zachte 
textuur creëer je 
makkelijk en snel 
gevulde en gevormde 
brows. Het penseel 
heeft zowel een platte 
als een gepunte kant 
en is perfect voor het 
mengen van kleuren 
en stylen van je brows. 
Hij is ook zacht voor 
de gevoelige huid, 
want deze formule 
bevat geen parabe-
nen of  parfum. The 
Ritual of  Cleopatra 
Miracle 2-in-1 Eye-
brow Pencil, Rituals 
€ 16,90

Met deze slanke 
browshaper vorm 
teken je je wenk-
brauwen in een 
handomdraai. 
Voordeel van het 
draaipotloodje is 
dat je niet hoeft te 
slijpen en dit pro-
duct dus ook ideaal 
is voor onderweg. 
Brow Shaper Eye-
brow Pencil, Max 
Factor € 10,99

Fix je brows in no time met deze 
complete wenkbrauwkit van MAC. 
Met het gebogen penseel definieer je 
gemakkelijk en nauwkeurig de shape 
van je wenkbrauwen. Voor een frisse 
oogopslag en extra expressie blend je 
highlighter op je wenkbrauwbogen. 
Great Brows wenkbrauw-
poeder MAC via Zalando.nl 
€ 29,95

Een Brow Multitasker 3-in-1: 
potloodje, poeder en borsteltje in 
één en staat garant voor perfect 
gevormde en expressieve wenk-
brauwen. Brow-how like a pro en 
teken een paar jaar van je gezicht 
af  door je wenkbrauwen een 
optische lift te geven met dit multi-
talent. Estée Lauder via Zalando.
nl € 26,95

Verwelkom je perfect gevormde, natuurlijke wenk-
brauwen met deze essentiële multi-kit van Chanel. Een 
pallet met twee tonen die perfect blenden, tweezers om 
je brows te definiëren, een borsteltje om te shapen en 
een applicator om de haartjes en huid mee in te vullen. 
La Palette Sourcils de Chanel € 45

Eyeopener: de zachte, matte 
tinten van dit Dr. Hauschka 
pallet geven je ogen diepte en 
extra expressie. De natuurlijke 
minerale pigmenten en planten-
extracten, zoals zijde en zwarte 
thee, verzorgen de gevoelige 
huid rond je ogen en wenkbrau-
wen. Dr. Hauschka € 32,50

brow_CB.indd   45 04-11-19   17:42


