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De 43-jarige Dominique, samenwonend met haar partner en hun 15-jarige 
puber, werkt in de publieke sector. Dynamisch, verzot op decoratie en de 
laatste modetrends. Deze metamorfose is werkelijk een uitgekomen 
droom, maar haar moed heeft ze wel bijeen moeten rapen. Gelukkig 
maar! Al verschillende jaren leeft ze met deze look en had daar graag een 
beetje verandering in gezien. Hier gaan we dan! 

D-day is aangebroken, Dominique komt al glimlachend toe, maar je merkt 
toch enige nervositeit. Ze heeft geen oog dicht gedaan. Een make-over is 
geen lichte beslissing. Bij de eerste ontmoeting met Joëlle, onze specialist, 
is het ijs al gebroken. Laten we eens inzomen op de hoogtepunten van 
onze eerste make-over! 
 
 
 
Stap 1: De kleurentest 

 
Onze specialist probeert verschillende 
kleurmogelijkheden uit om te zien wat 
Dominique het best past. Om enigszins objectief 
te blijven verbergt ze haar actuele haarkleur met 
een doek, zodat Joëlle enkel rekening houdt met 
haar huidtint.  
Conclusie: Dominique behoort tot het wintertype. 
Tot deze categorie behoren de levendige, diepe 

en koudere kleuren die veel accenten opleveren. Al de pastelkleuren, die 
een grauwe tint opleveren, moeten vermeden worden, eveneens de 
warme kleuren op basis van oranje of beige. 
 

Stap 2: de make-up 

Joëlle zal zich voornamelijk concentreren 
op de ogen. Dominique heeft last van 
kringen rond de ogen. De expert zal een 
paar handige tips geven over hoe je je 
gezicht opfleurt. 



 
 

Focus:  

• Wanner je kringen rond de ogen hebt gelieve geen make-up aan de 
onderkant van je ooglid te doen. Kleuren accentueren de wallen 
rond je ogen! Geef de voorkeur aan de bovenste leden. De aandacht 
zal zeich richten op je stralende blik. 

• Gebruik in overvloed de anti-kringen stick. 
• Bewerk je ogen op de juiste manier. Het is belangrijkste is je gezicht 

laten stralen en een zekere diepte aan je ogen geven. 

 
Stap 3:  studie van je lichaamsbouw 
 

Joëlle maakt een plan op van de sterke en 
zwakke punten van Dominique. Conclusie: 
ze behoort tot het 'zandlopers' type. Haar 
grootste voordeel is haar taille en haar 
heupen. 

 
Te vermijden:  

 
Lange jurken, teveel versiering op de kleuren (zoals de jeans van 
Dominique bij haar aankomst) die je er breder laten uitzien dan je 
werkelijk bent, en ook geen rond-hals. Geef de voorkeur aan hoge laarzen 
en geen verban die lage botten. 

 
Wel dragen:  
 
Broeken met een rechte lijn, jeans ‘bootcut’, V-halzen, bustiers, marcelles, 
lange halskettingen of sjaaltjes die je silhouet verlengen. 

 
Te onthouden:  
 
wanneer je je aankleed draag maximum 3 kleuren. Teveel zal niet goed 
uitkomen en zeker niet elegant zijn. 



Stap 4: het kapsel 
 

Dominique is aan het stressen. Al zoveel jaren zweert ze 
bij haar huidig kapsel, maar deze is totaal verkeerd. In 
de handen van onze experts ondergaat Dominique een 
ware metamorfose. Aangezien zij tot het wintertype 
behoort, probeert het team zo dicht mogelijk haar 
natuurlijke kleur te benaderen. Er werd geopteerd voor 
kastanjebruin met een paar vergulde effecten. Haar 
coupe wordt een dégradé die haar gezicht gaat 
omringen. Men brengt er structuur in om toch niet haar 
volume te verliezen. Een paar wonderen zijn al gebeurd! 

 

 
 
Stap 5: het resultaat 
 

Dominique is aangenaam verrast. Ze vindt zichzelf zo mooi. Even had ze 
toch haar twijfels over de haarkleur. Maar de make-over is een groot 
succes. 
 
 
 

 
 
 

 

 



Geïnteresseerd? Je wenst deel te nemen aan ons rubriek ‘Make-over’? 
Niets is zo gemakkelijk, stuur ons een mail met al je gegevens naar 
zalana@advalvas.com;  

Belangrijk is ook je gebooredatum, een telefoonnummer (zodat we je 
kunnen bereiken bij selectie), je gewicht, lengte en eveneens een foto. Dit 
allemaal samen met een motivatiebrief. 

Wie weet ben jij de volgende! 

The Image Lounge is onze relooking partner.  Dit agentschap is  
specialist  inzake imago advies. The Image Lounge stelt een team van 
gedreven en bekwame specialisten samen om de stijl te vinden die het 
best bij u past. 
Silhouet studie, garderobe tips, shopping, kleurtest, stijl advies, ‘coiffure 
en make up’... het team biedt u, meer dan een make-over, een echte 
verpersoonlijkte coaching aan.  

 


