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

Deze transparante gel vormt en 
fi xeert je wimpers en wenkbrau-
wen, voor een open oogopslag. 
Door gebruik van natuurlijke ingre-
diënten is deze verzorgende gel ook 
geschikt voor de gevoelige ogen en 
huid. Dr. Hauschka € 16,50

Een poe-
derachtig 
wenk-
brauwpot-
lood met 
borsteltje 
van Gior-
gio Armani 
zorgt voor 
een ultieme 
defi nitie en 
natuurlijk 
resultaat. 
Giorgio 
Armani 
Smooth 
Silk Brow 
Pencil € 24

Een wenkbrauw-
potlood met een 
zachte textuur, die 
helpt om perfect 
verzorgde en 
gevormde wenk-
brauwen te ma-
ken. Het borsteltje 
zit op de dop en 
is zo ook handig 
los te gebruiken. 
Bourjois Sourcil 
Précision Noisette 
€ 8,99

Modelleer 
met het 
borsteltje en 
defi nieer met 
het pot-
loodje. Hallo 
sharp shaped 
brows voor 
een super 
scherpe prijs. 
MUA eye-
brow pencil 
€ 1,25

Breng je wenk-
brauwen in 
vorm met het 
borsteltje en de-
fi nieer je shape 
met de platte 
brow-pen. Start 
verticaal met 
de platte kant 
bij de binnenste 
hoeken en laat 
deze horizontaal 
uitlopen over 
je wenkbrauw 
tot in een punt. 
Brow Lift 3-in-1 
wenkbrauwpot-
lood Charlotte 
Tilbury € 30

Deze watervas-
te wenkbrauw 
defi niërende 
stift (met fi jne 
grip door het 
reliëf  bij de 
draaipunt) 
zorgt voor een 
perfecte shape 
en natuurlijke 
look door de 
microstift - met 
haargelijkende 
penstrepen -
en een fi jn bor-
steltje. Hallo 
kleur, vorm en 
dichtheid. Eye 
Brow Styler, 
MAC via 
Zalando.nl € 
21,95

Met de waterproof  Won-
der’full Brow maak je in 
een handomdraai je wenk-
brauwen voller. Blijft tot wel 
24 uur zitten, dat betekent 
gefi xeerde conversation brows 
tot in de late uurtjes! Rimmel 
Wonder’full Brow € 9,99

Een oogverblinden-
de indruk maken? 
Graag! Wenkbrau-
wen geven expressie 
aan je gezicht, work 
it! De Legendary 
Brows Eyebrow gel 
breng je soepel aan, 
terwijl het micro-
fi jne borsteltje elk 
haartje bereikt en 
voor volle natuur-
lijke brows zorgt. 
Charlotte Tilbury 
Legendary Brows 
Eyebrow gel € 27

BEAUTY
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