BEAU BEAUTY
LECO’S LOOK
Om welke trends kunnen
we echt niet heen
komend seizoen? Leco
showt de mooiste lentecoupes én beautylooks.
Een beter canvas dan Miss
Nederland Nicky Opheij
kan hijzich niet wensen.
Voor welke trend ga jij?
tekst LECO VAN ZADELHOFF VOOR L’ORÉAL
PROFESSIONNEL productie MARJOLEIN
VERMEIJ foto’s NICK VAN ORMONDT styling
PATTY ZOMER
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COUPE SUPERMODEL
Voor komend lenteseizoen geloof ik heel
erg in de comeback van de supermodelcoupe uit de jaren 90. Véél volume – en
dus ook véél product in het haar – maar
niet over the top, en dus een heel naturel
effect. Het doel is vooral gezond ogende
lokken.

• Natuurlijk start ik met het hele riedeltje
van het wassen. Eerst een voluminizing
shampoo, vervolgens een conditioner die
ook voor volume in het haar zorgt.
• Ik breng een crème aan om het haar te
beschermen tegen hitte, nog voordat ik met
de föhn aan de slag ga. Hoe gezonder en
vitaler het haar, hoe mooier deze supermodel-coupe uit de verf komt. Daarna föhn
ik het haar droog.
• Om een grove slag te creëren in het haar
gebruik ik een krultang, maar dan wel een
zónder klem. Ik leg het haar er pluk voor
pluk – zo’n 30 plukken – losjes omheen.
Op die manier ontstaat een lekker nonchalante krul.

• Zoals ik al zei: volume is belangrijk voor
deze hairdo. En voor instant volume is
textuurpoeder mijn all time favorite, en wat
mij betreft een van de beste uitvindingen op
haargebied! Ik verdeel met mijn handen wat
poeder over het haar, en door te wrijven
ontstaat vanzelf volume.
• Aan één kant leg ik het haar achter
het oor, maar ik laat een klein plukje voor
het oor langs vallen voor een niet al te
gepolijst effect.
• Om alles te fixeren spray ik wat haarlak
over de coupe heen.

TIP
Blijf bij deze coupe weg van
touperen. Al het volume bij
deze coupe komt uit de
producten: een combi van
volumeshampoo, conditioner
en textuurpoeder.

Tecni.Art Morning
After Dust, 200 ml,
€ 12,- L’Oréal
Professionnel

Intra-Cylane
Volumetry
Conditioner, 200 ml,
€ 11,95 L’Oréal
Professionnel

Intra-Cylane
Volumetry Shampoo,
300 ml, € 10,50
L’Oréal
Professionnel
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HAAR TREND 2

NEW ELEGANCE

De tweede trend die we de komende tijd
gaan zien, is mooi gepolijst haar. Iets
waar ik altijd enorm in geloofd heb. Daarbij zien we ook de comeback van de lok,
maar dan wel in een vernieuwde, moderne
en elegante variant.

• De afgelopen tijd zagen we veel rauw,

rommelig en ‘unwashed’ haar. Maar met de
lente komt een frisse start, en met een frisse
start komt schoon, gezond en glanzend haar.
En gelukkig lenen Nicky’s lokken zich daar
goed voor!
• Ik borstel het haar door, zodat het mooi
glad is. Om het die extra gepolijste look te
geven, haal ik de föhn eroverheen tijdens het

Paddle Brush,
€ 16,95 Leco

borstelen. Iets wat je heel makkelijk zelf
thuis kunt doen, maar je kunt natuurlijk ook
lekker naar een kapper of blow-dry bar gaan
om je te laten verwennen.
• De pony maakt al een tijdje een comeback, maar er zijn maar weinig mensen die
daarvan opknappen. Een variant op de pony
die wél veel dames staat, is de lok. En dan
bedoel ik de schuin wegvallende jaren 70
lok. Waar een rechte pony het gezicht hard
kan maken, maakt deze coupe het gezicht
juist heel soft.
• En hoe laat je die lok dan mooi vallen?
Simpelweg door op de ambachtelijke manier
te borstelen en te föhnen, net zolang tot het
mooi valt, en door het haar waar nodig vast

Set van 30 haarspelden,
€ 1,99 H&M
Vavoom Freezing Spray,
500 ml, € 11,40 Matrix

te zetten met een paar schuifjes. Achter het
oor bijvoorbeeld.
• Ook hier geldt dat haarlak de finishing
touch is. Niet te veel, het haar moet immers
mooi zacht en natuurlijk blijven vallen.

Leco:
‘Een lok doet
vaak meer goed
dan een pony’
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Photo Finish Primer Oil, € 38,35
Smashbox

Perfection Lumière
Foundation,
€ 47,- Chanel

Charlotte’s Magic Cream,
€ 90,- Charlotte Tilbury

MAKE-UP TREND 1

Blush, Orgasm, € 31,50 NARS

KRACHTIGE BLIK
Een belangrijke trend die doorzet in
beautyland is het creëren van de perfect
skin. Met een mooie huid als basis kun
je vervolgens trend-accenten aanbrengen.
In dit geval ga ik voor een verleidelijke
eyeliner als letterlijke eyecatcher.

Leco:
‘De glossy lip is
helemaal terug.
Healthy en sexy!’
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• Ik start met een moisturizer en dan een
primer in de vorm van een olie om te zorgen
dat de huid goed gehydrateerd is. Vervolgens
ga ik aan de slag met foundation. Daarbij
werk ik met meerdere tinten om een zo
natuurlijk mogelijk effect te creëren.
• Voor een typische, frisse lentelook heb
ik de wangen aangezet met een roze blush.
• Met één product – een simpel, zwart
kohlpotlood – zet ik er een knaller van een
ooglook op. Ik zet een lijn onder het oog,
onderín het oog en boven het oog. Bovendien
trek ik ’m in een wing door naar boven.
Smudgen doe ik in dit geval niet; omdat de
rest van de look neutraal is, mag de oogmake-up écht knallen.
• Ik krijg vaak vragen over het aanbrengen
van de perfecte winged eyeliner. Mijn tip:
plak een pleister in de lijn van de buitenkant

van je oog naar je wenkbrauw en trek de lijn
hierlangs. Op die manier pak je precies de
goede hoek. Bovendien is het zo supermakkelijk om de lijn aan beide kanten symmetrisch te krijgen. Als je geknoeid hebt:
corrigeer de lijn met een wattenstaafje met
wat concealer erop.

QUICK TRICK: RODE LIPPEN
Een snelle manier om je look
compleet te transformeren is
met een kleur op je
lippen. En we konden
erop wachten: na
een lange periode
van matte lippen
is de glossy
finish helemaal
terug. We zijn
klaar met de
droge, matte lip.
Gloss is healthy,
gloss is sexy, gloss
is lente. En rood is
nu eenmaal altijd
goed!

Crayon Khôl, Carbon Black,
€ 18,- Clarins

Light Wonder Foundation,
Medium, € 42,Charlotte Tilbury

Rouge Coco Stylo, no. 222
Fiction, € 36,- Chanel
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MAKE-UP TREND 2

A POP OF COLOUR
Leuk, we gaan kleur zien dit voorjaar! De
underliner – in de waterlijn onder in het
oog – kennen we vooral in het zwart en
crème, maar nu mag ’ie dus ook in andere
tinten. En daar kun je lekker mee spelen!
• Als je voor zo’n opvallende ooglook gaat
met kleur aan de onderkant, is het belangrijk dat je de rest van het ooglid mooi
schoon houdt. Een licht glansje kan eventueel, en natuurlijk mag een dikke laag
zwarte mascara niet ontbreken, maar laat
de kleur verder z’n werk doen. Maak je het
te druk, dan wordt het carnavalesk, en dat
wil je niet. Om die reden houd je de lip ook
naturel.
• Zet een lijn onder in je oog en ook onder
de wimperrand en trek hem licht door naar

boven toe. Eigenlijk zoals je een winged eyeliner boven je oog doortrekt naar buiten toe,
maar dan aan de onderkant.
• Wil je de kleur intenser laten lijken, dan ga
je met een wit potloodje over de kleur in de
waterlijn. Dat klinkt misschien gek, maar
het wit werkt als een soort highlighter,
waardoor de kleur nóg meer knalt en bijna
fluorescerend oogt.
• Naast blauw kun je ook aan de slag met
andere kleuren. Houd bij het kiezen rekening met de kleur van je ogen. Groene ogen
worden nog groener door een paars lijntje,
bruine ogen knallen eruit met turkoois en
blauwe ogen doen het goed met een roestkleurige tint. Een kleine side note bij die
laatste kleur: kies niet een té rode tint, dan
krijg je een huilerig effect.

Nude Make-up Spons,
€ 19,95 Beautyblender

THE PERFECT SKIN
ANNO 2018
Ook in foundation-land gloort
er een nieuwe trend. Waren we jarenlang gewend om dé perfecte kleur te zoeken
voor het hele gezicht, nu werken we met
meerdere kleuren foundation. Hoe? Door het
gezicht niet meer in vlakken in te delen,
maar in cirkels en dan van binnen naar buiten te werken. Dus: een lichte kleur in het
midden van het gezicht, en naar de randen
en de haargrens toe steeds donkerder. Dan
hebben we het natuurlijk niet over enorme
kleurverschillen, maar juist over subtiele
kleurschakeringen, waardoor het resultaat
zo natuurlijk mogelijk oogt. Je blendt met
een sponsje. Voor alle looks van deze Leco’s
Look heb ik deze trend toegepast als basis.

Mechanical Pencil
Eye, White, € 6,25
NYX

Couture Brow,
Blond Cendre,
€ 36,- Yves
Saint Laurent

Kohl Couture
Waterproof,
Turquoise,
€ 22,- Givenchy

Rouge Coco
Shine, Boy,
€ 37,- Chanel
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Leco:
‘De nieuwe foundation
techniek geeft een
natuurlijk effect’

Diorshow Pump
‘N’ Volume
Mascara, € 35,50
Dior
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PATTY’S
CHOICE

SPIJKER OP Z’N KOP

Jogging suit Rag &
Bone via Perfectly
Basics, sjaaltje
Graumann, blokhakken Even &
Odd via Zalando

We zien veel looks van matchende tops en
broeken, ook in spijkerstof. Pas wel op,
want spijker is een vrij zware stof. Deze
top is ook nogal volumineus van boven;
geen goede keuze als je een grote boezem
hebt, want dan wordt het geheel nogal
pompeus. In dat geval kun je beter kiezen
voor een aansluitend jasje in spijker of
een top waarbij je wat decolleté showt.

Styliste Patty Zomer maakte de kledingkeuze voor deze Leco’s Look met Miss
Nederland Nicky Opheij. Hier licht ze de
trends toe die je komend seizoen overal
gaat zien. Zo draag je ze het best!

DE KRIJTSTREEP

Het krijtstreep-patroon doet het niet
alleen in de zakenwereld goed. Ook hipchicks lopen ermee, op een modernere,
funky manier. We zien de streep bijvoorbeeld veel gecombineerd met andere
prints, denk aan bloemen of – zoals hier –
een lekker panterprintje. Wees ook niet
bang om krijtstreep te dragen in kleur.
Deze zachtroze tint is dit seizoen hot.

IN DE MAKE-UPTAS
VAN NICKY
PARFUM: “Flowerbomb
van Viktor & Rolf is mijn
favoriet. Die wissel ik af
met andere geuren, omdat
ik hem te duur vind voor
elke dag.”
MAKE-UP: “Naar een première
gebruik ik foundation van M.A.C. De
mascara en lipsticks van iDune Minerals
zijn fijn. Overdag gebruik ik een naturel
lipstickje, als ik op stap ga draag ik rood
of bordeaux.”
VERZORGING: “Hydraterend serum
en dagcrème om het vocht in mijn huid
op peil te houden. En cleanser en tonic
om ’s avonds de boel goed te reinigen.
Ik gebruik alles van hannah.”

Bomberjack en plooirok Marco de Vincenzo via Mostert &
van Leeuwen, shirt
Filippa K via Perfectly
Basics, oorbellen
Calvin Klein Jewelry,
kousen Kunert,
plateauschoenen Steve
Madden via Zalando

HAAR: “Ik laat mijn haar altijd knippen
bij Rob Peetoom.Voor de levendigheid
in mijn haar neem ik af en toe wat
highlights. Dankzij de shampoo en
maskers van Redken houdt de kleur
wat langer.”

NICKY: “Less is more. Als ik
ergens aanwezig ben als Miss
Nederland, vind ik dat ik wel wat
make-up op moet, maar verder
probeer ik het naturel te houden.
Al vind ik het wel mooi om af en
toe een spray-tan te nemen.”
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Pak en top Ganni
via Orange Bag,
pumps Dsquared2
via Paul Warmer

IN DE PLOOI

Plooirokken zijn niet suf, ze zijn hartstikke in. Als je heupen breder zijn, kun je
het beste een plooi kiezen die plat is. Op
die manier creëer je een optisch versmallend effect. Verder zie je hier nog een
trend, namelijk het bomberjack. Al een
paar jaar terug van weggeweest, en volgens mij gaat ’ie ook nooit meer uit het
straatbeeld verdwijnen.

SPORTY SPICE

Jeans setje Marni via
Mostert & van Leeuwen,
laarzen Raid via Zalando,
zonnebril Chloé via
Mostert & van Leeuwen

Trainingspakken, tracksuits, huispakken... Heerlijk. Een supermakkelijke
trend, want je hoeft nauwelijks na te denken over hoe je zo’n set combineert. Dit
pak valt mooi doordat het gemaakt is van
cashmere. Om ervoor te zorgen dat je er
niet uitziet alsof je in je pyjama loopt: trek
er een paar hakken onder aan en je bent
good to go!

Trenchcoat Jil
Sander via
Mostert & van
Leeuwen, loafers
van denim
Giuseppe Zanotti via Paul
Warmer

DE TRENCH

De trenchcoat is een klassieker die elke
vrouw in haar kast moet hebben. De
standaard versie is die in camel of kaki,
maar de trendy variant is uitgevoerd in
kleur. Pasteltinten zien we veel, dus waarom zou je niet gaan voor een trench in
een zacht kleurtje? Leuk met jeans en
gympen, maar ook over een jurkje met
pumps eronder.
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