BO BEAUTY

BEAUTY
EN HET FEEST
GLANS, GOUD & GLITTER
TEKST: JILL VAN RILLAER

Holiday pakette kiss van Yves Saint
Laurent - € 94,50

Armani Lip Maestro N°509
Ruby Nude - € 31,90

Babor Seacreations The cream rich € 376,00

Babor ultra size mascara
blue metallic - € 29,00

Caption Xmas stamping
plate - € 49,50

Revitalash perfecing gift
collection - € 104,95

La Palette 29, Faubourg Saint Honore
van Lancomé - € 47,93

Met Kerst en oud en nieuw mag het wel eens wat meer zijn toch! Daarom zweren we deze feestelijke decembermaand
bij de heilige make-up drievuldigheid ‘glans, goud en glitter’. First things first. De gouden oogschaduw is dé make-up hit
tijdens de upcoming feestdagen en combineert oogverblindend mooi met een bruine oogschaduw en een felrode lipstick
of lipgloss die het plaatje afmaakt. Of je nu kiest voor een donkerrode lipstick of voor een vuurrood exemplaar. Rouge
toujours zeggen we bij BO magazine en al zeker wanneer we in party modus zijn.
De musthave voor de die hard fashionista’s is het gouden poeder dat je subtiel over je rode lippen aanbrengt en zo je
mondlijnen meer dan ooit in de spotlights plaatst. Helemaal hip en happening dus waag je gerust aan wat kleurrijk poeder!
Ben je eerder een licht wintertype, dan is parelmoerkleurige oogschaduw jouw beauty partner in crime gecombineerd
met veel, heel veel eyeliner, mascara en het wimperserum van Revitalash om je wimpers een ware Bambi boost te geven.
Een ander trucje om je ogen te accentueren blijft het witte potloodstreepje onder de ogen. Net als onze garderobe zijn
ook de pasteltinten een schot in de roos tijdens de feestdagen en vormen ze de ideale match met een lichtroze lipgloss.
De finishing touch om je party outfit af te maken zijn de nagels, minder zichtbaar misschien maar daarom niet minder
belangrijk! Kerstkleurtjes zoals goud, rood en groen maar ook kleurrijke motiefjes zijn helemaal in en kan je nu ook zelf
aanbrengen met enkele feestelijke nagelstempels. Dus poederen en stempelen maar! >
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