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tekst LECO VAN ZADELHOFF VOOR L’ORÉAL PROFESSIONNEL productie ANNIECK BILDER  
foto’s NICK VAN ORMONDT styling PATTY ZOMER Miss 

Beautiful
Zoey Ivory mag zich een jaar lang de mooiste 
van het land noemen. En terecht, wat een  
beauty! Voor Leco dus geen wenselijker  
canvas dan deze officiële Miss Nederland.  

ZOEY IVORY
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BEAU BEAUTY
LECO’S LOOK

Miss 
Beautiful

HAAR
Zoey vertelt dat haar bos krullen 
vaak glad wordt geföhnd, maar ik 
wilde haar natural curls juist nog 
mooier en volumineuzer maken. 

  Ik was het haar en verzorg het met 
een voedend masker. Krullend haar is 
van nature vrij droog, het is daarom 
belangrijk om het goed te verzorgen 
voor je met stylen begint. Ik gebruik 
producten van Kérastase, speciaal voor 
krullen. 
  In het vochtige haar masseer ik een 

hitte-beschermende mousse die de 
vochtbalans op peil houdt, om het 
vervolgens droog te föhnen met een 
diffuser. Dit geeft de krullen lekker veel 
volume. 

LITTLE MISS SUNSHINEMAKE-UP
Zoey heeft een stralende persoon-
lijkheid en ik wil de buitenkant net 
zo laten shinen. Een maquillage 
met veel glans en natuurlijke tinten 
is daarom mijn uitgangspunt. 

  Zoey heeft van zichzelf al een mooi 
huidje, dus ze heeft eigenlijk maar weinig 
nodig. Toch gebruik ik de Touche Éclat 
Blur Primer van Yves Saint Laurent, die 
ervoor zorgt dat de make-up beter 
hecht en meer glans krijgt. 
  Met een kwast breng ik foundation 

met lichtreflecterende pigmenten aan: de 
Candleglow Soft Luminous Foundation 
van Laura Mercier. Ik poeder niet af, om 
het zogenaamde ‘lit-from-within’, 
oplichtend effect te behouden.
  Het ooglid maak ik op met een lichte 

kleur, in de arcadeboog en onder het oog 
gebruik ik een bruine tint van Tom Ford. 
Ik breng de oogschaduw aan in een 
ronding, zo lijken Zoey’s amandelvormige 
ogen nog groter. Voor een glamour look 
zet ik de ogen aan met een set kunst-
wimpers die door een paar flinke lagen 
mascara mooi samenvallen met de eigen 
wimpers.
  De lippen zet ik aan met een lipliner, 

zo lijken ze nog voller, en ik kleur ze in 
met een lipstick uit de Hot Lips-collectie 
van Charlotte Tilbury. 

  Het lijkt misschien raar om een 
krultang te gebruiken als je van jezelf al 
krullend haar hebt, maar het geeft het 
haar zoveel meer definitie. Ik deel Zoey’s 
haar horizontaal op in drie lagen en 
wikkel het pluk voor pluk om een fijne 
krultang. Dit is even arbeidsintensief, je 
bent er namelijk zo’n drie kwartier mee 
bezig, maar het resultaat is een prachtige 
bos glanzende krullen, die langer dan één 
dag meegaat. 
  Als het haar is afgekoeld, gebruik ik 

mijn vingers om de krullen losser te 
maken, zodat het er natuurlijker uitziet. 
  Met een grove kam kam ik het haar 

bij de aanzet voorzichtig tegen, zo krijgt 
de coupe nóg meer volume. Ik maak het 
af met haarlak. 

Spiral Queen 
Mousse, € 20,95
L’Oréal Profession-
nel Tecni.Art 

Candleglow Soft Luminous 
Foundation, € 48,-  
Laura Mercier 

Lipstick ‘Kim Kardashian West’, 
€ 30,- Charlotte Tilbury 

Curl Idéal 
Cleansing 
Conditioner 
400ml, € 32,- 
Kérastase 

Miley Lashes, € 8,95 Leco 

Curl Idéal Mask 200ml, € 40,30 
Kérastase 

Touche Éclat Blur Primer, 
€ 48,- Yves Saint Laurent 
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MAKE-UP
Een paar kleine aanpassingen 
maken een groot verschil. Dankzij 
de rode lippen wordt de sexy 
glanzende look ineens glamorous. 

  Zoey’s wenkbrauwen hebben van 
zichzelf al een mooie vorm, maar met 
een wenkbrauwpotloodje laat ik ze net 
iets voller lijken. Ik gebruik een potlood 
uit mijn eigen lijn, het heeft een fijn 
puntje, waardoor ik met kleine streepjes 
haartjes kan imiteren. Ik maak het af met 
een wenkbrauwgel in koperkleur, zo 
krijgt haar gezicht meer warmte.
  Op de bolling van de wangen breng ik 

een klein beetje peach-kleurige blush 
van M.A.C aan. Dit product bevat 
gebakken mineralen, wat voor een 
mooie glans zorgt. 
  Onder de jukbeenderen, kaaklijn en 

langs haar neus gebruik ik bronzer om 
het gezicht meer diepte te geven. Een 
glanspoeder op het hoogste punt van 
haar jukbeenderen en op haar neusbrug 
laten Zoey’s features nog meer knallen. 
  Ik kleur de lippen eerst in met een 

lippotlood, dit is essentieel voor de 
perfecte rode lip, en breng de lipstick 
aan. Ik gebruik hiervoor een lipkwastje, 
zodat ik het product zo precies mogelijk 
aan kan brengen.

MISS GLAMOUR

HAAR
  Een bob is helemaal anno nu, 

maar als je niet de schaar in je 
haren wilt zetten, is een faux-bob 
het perfecte alternatief.

  Voor deze look is een texturedust 
onmisbaar. Het geeft het haar volume en 
maakt het stugger, waardoor de look 
beter op z’n plek blijft. Ik breng het aan 
bij de haaraanzet en wrijf met mijn 
handen een klein beetje van het product 
door de lengtes. 
  Om een faux-bob zo echt mogelijk te 

laten lijken, moet je minstens golven in je 
haar hebben, maar een bos krullen zoals 
bij Zoey is ideaal. Draai het haar pluk 
voor pluk om je vingers en steek het 
met schuifjes weg. 
  Als je haar in lagen is geknipt, trek dan 

voorzichtig een paar plukken los. Dit 
geeft het meest natuurlijke effect. 
  De texturedust kan het haar er vrij 

mat uit laten zien. Ik gebruik een beetje 
olie in Zoey’s krullen voor optimale 
glans en verzorging.

Essence Absolue, € 54,-  
Shu Uemura x Maison 
Kitsuné

Eyebrow 
Gel Liner, 
€ 19,95 
Leco

Mineralize Blush ‘Dainty’, € 25,50 M.A.C Cosmetics

Lippenpenseel, 
€ 12,95 
Artdeco

Rouge Dior Lipstick, 
€ 37,- Dior

Texturedust, € 17,45 
L’Oréal Professionnel



BEAU MONDE 29

Zoey Ivory 
‘Ik breng elke vier weken 

een bezoekje aan de  
schoonheidsspecialist’
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Leco
“Een wimperkruller  

is voor mij onmisbaar. 
Ik verwarm ’m altijd 
even met mijn föhn  

zodat de wimpers nog 
beter krullen en langer 

in model blijven”
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HAAR
Glans staat centraal bij deze look, 
dus het haar kan niet achterblijven. 
Ik geef het haar nóg meer glans en 
een extra gedefinieerde krul. 

 Met een grove kam, kam ik de krullen 
los en spray ik de Messy Cliché van de 
French Girl lijn van L’Oréal Profession-
nel over het haar. Dit geeft de krullen 
extra glans, maakt ze pluisvrij en zorgt 
voor meer definitie. 
 Vervolgens draai ik het haar weer pluk 

voor pluk om de krultang, maar kam  
dit keer niet uit. Ik wil de afzonderlijke 
krullen juist behouden. Een beetje 
texturedust geeft de coupe het nodige 
volume. 
 Om het af te maken, kneed ik weer 

een olie door het haar, deze van L’Oréal 
Professionnel bevat minuscule gouden 
deeltjes die een glinsterend laagje over 
het haar leggen. 

GOUDEN MISS
MAKE-UP
Een compleet andere look: dankzij 
een extra dosis shine en gloss laat 
ik haar nog meer stralen.

 Op het hele ooglid gebruik ik een 
glanzende gouden oogschaduw. Dit staat 
prachtig bij Zoey’s bruine ogen. Met een 
fijn penseel breng ik een donkerbruine 
oogschaduw in de buitenste ooghoek 
aan, die ik mooi naar buiten toe laat 
uitlopen. Dit geeft een subtiel cat-eye 
effect. 
 Met een zwart kohlpotlood tightline ik 

haar ogen. Dit is een techniek waarbij je 
het potlood tussen de wimpers 
aanbrengt, waardoor ze voller lijken 
zonder dat je een echte lijn trekt. 
 Op het ooglid en onder het oog breng 

ik een gouden glitter aan, ik gebruik een 
los pigment van M.A.C. Dit laat haar 
ogen sprankelen. Let wel op dat je een 
goede basis gebruikt en dat je tijdens het 
aanbrengen een tissue onder het oog 
houdt, anders zitten de glitters overal. 
 Ik zet wat extra wimperplukjes aan de 

buitenkant van Zoey’s ogen, dit versterkt 
de mooie amandelvorm. Ik maak het af 
met een flinke laag The Shock mascara 
van Yves Saint Laurent en op de lippen 
komt een subtiel glossje. 

Écrin 4 Couleurs,  
19 Les Cendrés  
€ 57,- Guerlain

Glitter ‘Gold’, € 18,50 
M.A.C Cosmetics

Oogschaduw vervager klein, € 19,95 Leco

The Shock Mascara, 
€ 35,- Yves Saint 
Laurent

Gloss Aqua  
‘Sahara’, € 30,-  
Chanel

Messy Cliché haarspray 150ml, € 19,80 
L’Oréal Professionnel

Mythic Oil 
Shimmering Oil 
100ml, € 26,50 
L’Oréal 
Professionnel
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Helemaal
niet miss
BEESTACHTIG
Dierenprint is een klassieker die 
je ieder seizoen terugziet. Je kunt 
items met deze print eigenlijk 
altijd in de kast laten hangen, 
want dit komt steeds weer terug. 
Zoey kan een all-over print zoals 
deze goed hebben, maar als je dit 
te heftig vindt, kun je één stuk 
uitkiezen om een statement te 
maken. Combineer bijvoorbeeld 
een jasje met een dierenprint 
met een goede jeans en je bent 
good to go. 

ZACHT, ZACH-
TER, ZACHTST
Zwart is natuurlijk onmisbaar in 
je garderobe, maar door die 
kleur eens te skippen, creëer je 
een verassend zacht effect. Voor 
deze look combineerde ik vooral 
beige tinten met grijs, deze 
kleuren lopen bijna in elkaar 
over, maar geven het geheel net 
de nodige twist. 

NIETS MEER, 
NIETS MINDER 
Een look als deze heeft geen 
versiering meer nodig. Dankzij de 
opvallende print en de glitters op 
de revers van het jasje zijn 
accessoires overbodig. Als je 
sieraden toevoegt, loop je het 
risico dat de look kermisachtig 
aandoet. 

SHE’S THE BOMB
Iedereen is gek op het bomber 
jasje. Deze is sportief en heeft 
een driekwart mouw, het is leuk 
om daar een langer mouwtje 
onderuit te laten komen. Draag 
je bomber net als Zoey met een 
kokerrok en hakken om de look 
iets stoerder te maken of met 
een pantalon en sneakers voor 
moderne casual vibes. 

VERRE OOSTEN
Ik ben fan van Aziatische 
invloeden, net als de dierenprint 
komt dit altijd terug. We zien nu 
veel kimono-jasjes, maar ook 
Chinese prints zijn populair. De 
print op dit jasje is opvallend. Als 
je tegen een klassieke jurk – je 
vindt ze vaak met een colletje – 
met deze print aanloopt, zou ik 
’m altijd kopen. Hij is, naast een 
goed pak en een zwart jurkje, 
onmisbaar in je garderobe. 

LEERSCHOOL 
Omdat de bomber de show al 
steelt in deze look combineer ik 
hem met een rok in dezelfde 
kleur; als hij clasht met andere 
items wordt het te druk. Stem de 
rest van de items af op je 
statement piece en houd je 
accessoires minimaal.  

ONGELIJK
Deze zomer zien we veel 
asymmetrische roklengtes. 
Lekker hippie-achtig, maar het 
kan er rommelig uitzien. Let dus 
goed op de stof en afwerking. 
Dikkere stoffen met een luxe 
uitstraling zorgen dat het niet te 
druk oogt, de ongelijke lengtes 
zijn statement genoeg. 

MINI & MAXI
Van ultrakort tot klassiek lang, 
alles mag aankomend seizoen. 
Wel hebben alle rokken volume. 
Met een kokerrok zit je nooit 
verkeerd, maar als je variatie wilt, 
ben je met een paar zwierende 
items helemaal on trend. Ik 
combineerde deze trend voor 
Zoey met een grote armband 
voor net dat beetje extra. 

BLAUWDRUK 
Ik match de jurk met blokhak-
schoenen - helemaal nu - in 
denim voor extra spice. Zoiets is 
vooral in de zomer, eigenlijk 
onmisbaar. Combineert makkelijk 
en niet overheersend. In Zoey’s 
geval houdt het schoentje haar 
look fris, een klassieke pump zou 
te ouwelijk ogen. 

Styliste Patty Zomer maakte de kledingkeus voor deze Leco’s Look met Zoey Ivory. Ze laat 
drie verschillende kanten van deze beauty zien. Hier licht ze haar keuze toe en geeft ze tricks 
en advies hoe jij deze looks naar je eigen hand kunt zetten. 

DE MAKE-UPTAS 
VAN ZOEY IVORY

LOOK 1

LOOK 2

LOOK 3

PATTY’S CHOICE

TEINT: “Omdat ik mijn huid goed 
verzorg, heb ik eigenlijk geen 
foundation nodig. Daarom gebruik 
ik een BB Cream van M.A.C, die 
geeft een lichte dekking en ziet er 
heel natuurlijk uit.”

OGEN: “IDUN Minerals is mijn 
favoriete make-up merk. Alle 
producten zijn op basis van 
mineralen en perfect voor mijn 
gevoelige huid. Met dit oogschaduw-
pallet kan ik alle kanten op, overdag 
gebruik ik alleen een bruine kleur in 
mijn arcadeboog, maar voor een 
feestje pak ik echt uit.”

CRÈME: “Ik zweer bij hannah 
voor mijn huidverzorging, 
daarom ben ik ook elke vier 
weken bij een hannah 
schoonheidsspecialist te vinden. 
De Touch of Silk gebruik ik over 
mijn dagcrème, hij maakt mijn 
huid glad en werkt goed als 
basis voor make-up.”

LIPPEN: “Overdag hou 
ik mijn make-up zo 
natuurlijk mogelijk, een 
clear gloss is daarom 
voldoende.”

PARFUM: “Ik draag altijd 
lichte parfums, Light Blue 
van Dolce & Gabbana is 
mijn absolute favoriet. Hij 
is haast unisex en ruikt 
lekker fris.”
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Pak Dennis Diem, 
shirt Storm & Marie, 
schoenen Valentino 

Shirt Mos & Mosh, rok 
en top Vintage, bomber 
Ted Baker, schoenen 
Lodi by Zalando, oor-
bel Wings Byou

Jurk Ted Baker,  
schoenen Dsquared2, 
armband Vintage


