
DEL 2: KLASSISKE SMOKEY EYES
Det mest klassiske og eftertragtede make-up look er uden tvivl Smokey Eyes. En stil der altid er på mode. Med Smokey Eyes 
er et dramatisk udseende garanteret. Den klassiske kombination af sort, grå og hvid giver den mest intensive kontrast

Øjnene er den vigtigeste del af Smokey Eyes 
stilen. Først påføres Eye-& lipbase, i et meget 
tyndt lag på øjenlågene og læberne, for at 
sikre et langvarigt resultat af øjenskyggen og 
læbeproduktet.

TRIN 1
EYE- & LIPBASE

TRIN 2
METALLIC EYELINER 
GORGEOUS GREY

Tag nu Metallic Eyeliner Gorgeous Grey og 
tegn en tyk streg over den øverste vippekant. 
Denne vil blive tonet ud med en sort øjenskygge 
senere, så den behøver ikke være perfekt. 
Derefter påføres eyelineren på din „vandlinje“ på 
det nederste øjenlåg. 

TRIN 7
PERFECT BROWSTYLER DARK LIQUID

Form og fremhæv brynene med Perfect 
Browstyler Bright Liquid. 

TRIN 8 + 9
BRILLIANT LIPGLOSS ROSE TEMPTATION + 
PERFECT POWER BLUSH RUDDY ROSE

Den diskrete Brilliant Lipgloss Rose 
Temptation, påføres fra ydersiden på læberne 
og indad mod midten. Til sidst påføres Perfect 
Powder Blush Ruddy Rose med LR by Da 
Vinci rouge børsten, for at fremhæve ansigtet. 
Brug børsten, til at blande de to rouge nuancer 
sammen og påfør dem på dine kindben. 

Brug Metallic Eyeliner Moonlight Silver og 
påfør den på det inderste hjørne af øjet og ton 
det ud med den praktiske svamp. For meget 
dramatiske øjenvipper bruges Lash Booster, 
på de øverste og nederste vipper, før mascara 
påføres.  

TRIN 4 + 5  
METALLIC EYELINER MOONLIGHT 
SILVER & LASH BOOSTER

Påfør den sølvgrå skygge i en kurve over den 
farve der allerede er påført, på øjenlåget. Tag nu 
den sorte farve og læg den over eyelineren på 
den øverste vippe linje, med applikatoren. Efter 
den er påført tones begge sammen med den 
bevægelige del af øjenlåget.  

  TRIN 5 
FANTASTIC MASCARA

Påfør herefter Fantastic Mascara, start ved 
vippernes rod og træk børsten langsomt 
gennem vipperne. For et perfekt resultat, 
kan dette gøres med Zig-Zag bevægelser. 
Mascaraen kan påføres endnu engang, hvis 
man ønsker et mere intenst look. 

TRIN 3
ARTISTIC QUATTRO EYESHADOW 
NIGHT ROCK

Til dette trin skal Artistic Quattro Eyeshadow 
Night Rock bruges. Påfør den lyse øjenskygge 
lige under dine bryn og ton den en smule ud. 
Brug den grå farve på øjenlåget og linjen under 
de nederste øjenvipper. 



Eye- & Lipbase
2,2 g 
11108   

Artistic Quattro 
Eyeshadow
4 x 0,5 g    
11150-1 
Night Rock

Metallic Eyeliner
0,37 g    
11120-7
Gorgeous Grey

Metallic Eyeliner
0,37 g    
11120-3
Moonlight Silver

Lash Booster
9 ml   
11125   

Fantastic Mascara
10 ml   
11122   

Perfect Browstyler
6 ml    
11121-2 
Dark Liquid

Brilliant Lipgloss
4 ml   
11131-8 
Rose Temptation

Øjenskyggepensel 
40063

Rougepensel
40061

Blender
40064

Perfect Powder Blush
11,8 g  
11113-1 
Ruddy Rose
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