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BEAU BEAUTY
LECO’S LOOK

tekst LECO VAN ZADELHOFF  VOOR 
L’ORÉAL PROFESSIONNEL productie 
MARJOLEIN VERMEIJ foto’s NICK VAN 
ORMONDT styling PATTY ZOMER, PERLA 
VAN MUNSTER (ASS.)

TREND 1Beauty inspiratie voor 
de feestdagen? Dan 
moet je bij Leco zijn. 
Hij dompelt Miss 
 Nederland Sharon 
Pieksma onder in 
5 feestelijke looks. 
Styliste Patty Zomer 
shopt er de leukste 
outfits van nu bij. 
Ready, set, party! 

Ik hoor je denken: 
Leco, noem je dit een 
feestlook? Jazeker! 
Want met ingetogen  
en basic make-up kun 
je óók veel  expressie 
creëren!

• Natuurlijk begin ik 
met het preppen van de 
huid: een hydraterende 
dagcrème, een primer 
en vervolgens een dun 
laagje foundation.  
Een beetje concealer 
onder de ogen en langs 
de neusvleugels, en 
bronzer om diepte te 
geven in het gezicht.

• Met een wenkbrauw
potloodje vul ik de 
brauwen daar waar 
 nodig wat in. Ik geef ze 
meer volume door ze 
door te kammen met 
een gekleurde gel.

• Ik houd me nog even 
in met de highlighter en 
glansaccenten. Alleen 
op het puntje van de 
neus breng ik een klein 
glansje aan.

• De ogen zien eruit 
 alsof er niks op zit, 
maar dat is gezichts
bedrog. Zo’n plain look 
is namelijk het mooiste 
als alles écht helemaal 
egaal is. Om daarvoor 
te zorgen breng ik wat 
foundation aan op het 
ooglid.

• De finishing touch 
voor deze basic look  
is een not so basic 
 element, namelijk 
 auberginekleurige 
 mascara. Deze kleur 
laat Sharons ogen pop
pen en maakt de look 
tóch feestelijk. Op de 
lippen ga ik voor nude. 

Leco’s 
feestlooks

MISS NL SHARON!

Perfect skin

STARRING:

Le Volume Révolution de Chanel, 
Deep Eros, € 36 Chanel

Brow Dimension Colour Gel, 
€ 24 Laura Mercier

Touche Éclat Limited Edition, 
€ 39,50 Yves Saint Laurent

Filmstar Bronze & Glow, € 65 
Charlotte Tilbury

Backstage Face & Body 
Primer, € 36,50 Dior 

Phyto-Teint 
Ultra Éclat 
Foundation, 
€ 73,50 
Sisley
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TREND 2

Grote golven in het 
haar, maar dan 
niet te gepo-
lijst, en een 
rode vinyl-
lip. Dit is de 
klassieke 
 Hollywood- 
look in een 
 modern jasje.

• Om te beginnen was 
ik het haar, breng een 
mousse aan en föhn het 
droog om een grote, 
ronde borstel heen. Ik 
wil grove golven, dus ik 
gebruik een wat bredere 
krultang. Pluk voor 
pluk ga ik het hele haar 
langs.

• Eerlijk gezegd ben ik 
een beetje klaar met  
die heel gepolijste elk
haartjepreciesgoed
coupes. Ik wil een Rita 
Hayworthachtige look, 
maar dan wel nadat 
Rita er een nachtje mee 
heeft geslapen. Daarom 
kam ik het haar flink 
door, zodat de krullen 
mooi in elkaar vallen  
en allesbehalve perfect 
zitten. 

• De grote verandering 
in deze look ten opzich
te van de vorige zit ’m 
natuurlijk in de lip. Die 
is niet gedaan met een 
standaard creamlip
stick of klassieke, matte 
variant, maar met een 
vinylproduct. De tex
tuur is iets meer sticky, 
het effect is super 
 dekkend én heel shiny. 

Hollywood chic
Discipline Mousse Curl Idéal, 150 ml, 
€ 29,50 Kérastase

Latex Love Lip Lacquer, Studio 64, € 28 
Charlotte Tilbury

Antistatische kam, € 14,95 
Leco

Discipline Bain Fluidealiste Shampoo, 
250 ml, € 22,90 Kérastase

LECO
‘Ik wil een 

 rommelige Rita 
Hayworth- 

 achtige coupe’
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TREND 3 Gebruik kleur om een 
statement te maken. 
Tinten als petrol-
groen, donkerpaars en 
– houd je vast – oranje 
zijn op dit moment 
enorm populair.

• Alle aandacht mag 
naar het gezicht voor 
deze look. Daarom 
trek ik het haar naar 
achteren in een 
 strakke ponytail met 
zijscheiding. Ik leg de 
hele staart één keer 
om de krultang heen, 
dat geeft ’m wat 
schwung. Wat glans
spray als finish.

• Op de ogen gebruik 
ik de techniek van de 
standaard smokey eye, 
maar dan in één 
 monochrome tint. Ik 
bouw de kleur in laag
jes op: in de binnenste 
ooghoek lichter, naar 
buiten toe steeds iets 
intenser. Onder het 
oog trek ik de kleur 
door.

• Ik laat een lichtere 
variant oranje terug
komen op de lip, dat 
geeft een mooi geheel. 
Eerst kleur ik de lip in 
met een potloodje, 
daarna dep ik er met 
een potje vet wat glans 
overheen. De lipkleur 
moet harmoniëren  
met het oog, niet 
 contrasteren.

• Enige tip die ik nog 
wil meegeven op het 
gebied van oranje op 
de ogen: met zo’n 
kleur kan het er ook 
uitzien of je net hebt 
gehuild. Ik zou zeggen: 
durf te doen, test ’m 
uit, maar kijk goed in 
de spiegel, die liegt 
 immers niet. 

Oranje boven

Eye Color Quad,  African Violet, 
€ 78,50 Tom Ford

Pinceau Ombreur Plat, 
€ 36 Chanel

Tecni Art Ring Light Finishing Spray, 
150 ml, € 17,95 L’Oréal Professionnel

Lip Pencil, Fruit Cocktail, 
€ 17 M.A.C

SHARON
‘Voor rode 

 wangetjes of 
plekjes: mijn 
concealer is 

 heilig’ 

Magic Beauty Balm, € 15,15 
Honest Beauty 
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TREND 4

Met eyeliner geef je 
pas écht expressie  
aan een gezicht. Hoe 
dikker de lijnen, hoe 
dramatischer de look. 
En voor een out of the 
box partylook, is het 
leuk spelen met 
 gekleurde eyeliner.

• Ik breng de eyeliner 
aan als een  cateye, met 
een flinke buiging van 
de lijn naar boven, 
 richting het  uiteinde 
van de wenkbrauw. 
Deze kleur groen doet 
veel voor  bijna  iedere 
oogkleur, omdat ’ie een 
cool  contrast vormt.

• Ik breng wat extra 
bronzing powder aan 
om meer definitie en 
diepte te creëren.  
Dit doe ik onder de 
 jukbeenderen, langs de 
haargrens en langs de 
kaaklijn. 

• Op de lippen komt 
een transparant glossje, 
en daarmee is de 
 maquillage compleet.

• Sharons haar heb ik 
los getrokken en op
nieuw grof in de krul 
gezet. De textuur en 
glans van de vorige 
hairdo’s zit er nog in, 
dus verder hoeft er 
 weinig te gebeuren. 
 Natuurlijk fixeer ik de 
boel wel met haarlak.

Kleur bekennen

VARIATIE
Opgevouwen
Een faux bob – een ogen
schijnlijke boblijn – is zo 
gepiept. Vouw het haar 
aan de achterkant naar 
binnen en zet vast met 
schuifjes. Supercool in 
combinatie met zo’n 
 wollen bolhoedje!

Diorshow On Stage, Matte Pop 
Green, € 35 Dior

Collagen Lip Bath Plumping 
Treatment, Refresh Rose, € 32 
Charlotte Tilbury

Terracotta Poudre Bronzante 
Hydratante, € 51,50 Guerlain

Forceful 23 Hairspray, 300 ml, 
€ 25,60 Redken

LECO
‘Groen 

doet veel 
voor je 

oogkleur’ 
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WERELDS WIJD
De uitlopende bandplooibroeken 
die je nu veel ziet, zijn heel 
 geschikt voor een feestlook. Com-
bineer met een mooie top, en doe 
er eventueel een riempje omheen. 
Bij voorkeur draag je zo’n broek 
met een goede hak eronder, maar 
je kunt ’m ook oprollen en 
 dragen met een platte instapper.

PAILLETTEN
PRET
Zeg je feest, dan zeg je paillet-
ten. Let met dit materiaal wel 
op dat ’t niet pompeus maakt. 
Draag dus liever één maatje 
groter, want pailletten die te 
strak zitten zijn niet flatteus 
voor je figuur.

In de make-up
tas van Sharon

Patty’s 
choice
Styliste Patty Zomer kiest vijf partylooks 
voor Sharon, die perfect passen bij Leco’s 
feestelijke beautytrends. Hier legt ze uit 
waar je op moet letten bij de styling van 
je party-garderobe.

Mini-dress Maje via 
de Bijenkorf, pumps 
Jimmy Choo via 
Shoebaloo

Polo Sandro  
via de Bijenkorf,
oversized pantalon 
Acne Studios via 
de Bijenkorf,
zilveren armband 
Louise Kragh via 
Naim Agency,
blokhak Gucci via 
Shoebaloo

PARFUM: “Ik hou van 
naturel, dus ik draag niet 
echt parfum. Ik gebruik wel 
geurende natuurlijke oliën 
en dep die op mijn polsen.”

KIMONO-CHIC
Het kimono-overslag-model komt áltijd 
weer terug. Logisch, want dit model is 
enorm flatterend voor je taille. Mooie 
benen mogen geshowd worden, maar  
het leuke van dit jurkje is dat je ’m ook 
kunt combineren met een uitlopende 
pantalon of juist een smal broekje.

OVER DE 
SCHOUDER
Jurken met één blote schou-
der en één grote, volumineuze 
mouw zijn hot. Doordat je 
 bovenin veel huid laat zien, 
maakt zo’n jurk je slank. Met 
soepel materiaal als dit zie je 
iedere vorm van je lijf; dus 
kijk goed in de spiegel of de 
stof voor je werkt. 

Jurk By Malina 
via Naim Agency,
bronzen sandalet-
tes Gianvito 
Rossi via de Bijen-
korf, oorbellen 
Calvin Klein

Jurk Ganni via de 
Bijenkorf, pumps 
Tom Ford via 
Shoebaloo

JUMP!
Een simpele jumpsuit  
is met wat accessoires 
makkelijk op te leuken  
tot feestoutfit. In dit geval 
kies ik voor een grappig 
hoedje en een smalle 
strik, maar een vlinder-
strikje van de mannen-
afdeling of grote ketting 
doet het ook leuk.

HUIDVERZORGING: 
“Mijn skincare routine 
bestaat volledig uit 
producten van hannah, van 
crème - de Clearity Cream 
is heerlijk! - tot reiniging.”

FOUNDATION: “De BB 
Cream van Bare Minerals 
maakt mijn huid net wat 
stralender. Hij is op basis 
van natuurlijke mineralen.”

CONCEALER: 
“Mijn concealer van 
Bare Minerals is 
heilig. Ik vind het 
mooi als mijn gezicht 
egaal is, dus voor een 
afspraak breng ik  
wat aan op rode 
wangetjes of ik werk 
een plekje weg.”

POEDER: 
“Gebruik ik niet 
elke dag, maar de 
bronzer van 
Charlotte Tilbury 
is fijn!”

LIPPEN: “Een verzorgende 
stick van hannah, met 
zonnefactor.”

OOGSCHADUW: 
“De Eyes to 
Mesmerise van 
Charlotty Tilbury in 
een metallic aardetint 
brengt het blauw van 
mijn ogen extra naar 
voren.”

REINIGING: “De 
Cleansing Oil van 
hannah en het liefst 
ook iedere dag een 
maskertje om vuil van 
mijn huid te 
verwijderen.”

BEHANDELINGEN: 
“Ik heb iedere twee 
weken een hannah-behan-
deling, ter voorbereiding 
van de Miss Universe-
verkiezing. Ze reinigen en 
scrubben mijn huid, en 
leren me ook hoe ik die 
zelf het beste kan 
verzorgen.”

TIP: “Draag iedere dag 
zonnebrand! De zon is 
schadelijk voor je huid en 
maakt ouder. Die van La 
Roche-Posay is fijn en 
bevat geen ingrediënten 
die schadelijk zijn voor 
het milieu.”

Smoking suit 
Graumann,  
lak instappertjes 
Malone Souliers 
via Shoebaloo,
hoedje & Other 
Stories, ringen 
Calvin Klein


