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CLARINS: Autumn 2017
Magnetiske farver, hypnotiserende effekter og grafiske linjer 
præger dette efterårs makeupkollektion fra Clarins. 4-Colour 
Eyeshadow Palette byder på smukke efterårsfarver til øjnene 
inspireret af skovens farver: lys satin, to grønne nuancer og 
en mørk mat grå. Monoøjenskyggerne kommer i elfenben og 
midnatsblå, og øjnene trækkes grafisk op med Graphik Ink 
Liner og Supra Volume Mascara, der giver vipperne længde. 
Kinderne highlightes med harmonisk blush i Golden Pink, og 
læberne holdes i elegante afdæmpede farver, der lader fokus 
være på øjnene. Læberne afstemmes med dybe rødbrune nu-
ancer i både læbepenne og læbestifter.

Makeuppen funkler i 
discokuglens stjerneskær
Dette efterår står i natklubbernes tegn - i hvert fald når man kigger på farver og looks 
fra de førende makeupbrands. Metallic farver, glimmer og glitter med holografiske 
effekter dominerer makeuppen til både øjne, læber og negle.

YVES SAINT LAURENT: Night 54
Der er dømt hede disconætter med Yves Saint Laurents efterårskollektion, der 
er cool, metallic og glitrende. Couture Variation paletten til læber og øjne er 
inspireret af 70'ernes glamour med fem læbefarver fra nude beige til chik koral-
farver og bourgognerød med matte eller glitrende finishes. De fem farver til 
øjnene er i teksturer fra metallisk nude eller kulsort til funklende mørkviolet 
øjenskygge. Finishen på øjenene kommer med The Shock Mascara Volume Ef-
fet Faux Cils Waterproof, som kan bygges op og give alt fra et sofistikeret til et 
mørkt intenst look. Læberne holdes i blide farver men med masser af shine, der 
kan glimte i discolyset. Farverne i Rouge Volupté Shine læbestifterne er blom-
sterpink eller mørkerosa. Neglene bliver sølv- og bronzefarvede med holografisk 

skær fra de flerfarvede perlemorsneglelakker. Til denne sæsons 
look kommer en limited edition Couture Hologram Powder, som 
kan bruges på læber, øjne, kindben, brystet, eller et hvilket som 
helst sted på kroppen, som ønskes fremhævet i natklubbens 
blinkende lys. 
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JANE IREDALE: Naturally Glam
Efteråret byder på dybe og elegante farver, som kan anvendes både dag og aften. 
Tonerne er brunlige, dybrøde og rosa og i gennemført harmoni med hinanden. Eye 
Shadow Kittet er en palet med fem farvemættede PurePressed Eye Shadow farver i 
rosaguld etui. Nuancerne er neutral cremefarve, kobber, brun, rosakvarts og choko-
ladebrun, og de kan nemt blendes med hinanden og give et naturligt eller mere 
markant og elegant look. Til kinderne giver Clearly Pink PurePressed Blush et friskt 
og naturligt strejf af rødme. Farven er rosa med let gylden shimmer. Læberne skal 
være røde! Enten i en forførende æblerød nuance med Gwen PureMoist Lipstick, der 
plejer læberne med naturlige olier og frugtekstrakter samt plejende vitaminer, eller i 
en mere underspillet portvinsrød med Paris Just Kissed Lip Plumper, 
som ud over en flot farve og pleje også giver fylde til læberne.

Cool lige nu - hvis du tør!
Blå læber, ja du læste rigtigt. Blå farve til læberne 
går igen i flere makeuplanceringer dette efterår. 
Og læberne er ikke blå af kulde, men af fanta-  
 s  ti  ske nye farver og effekter i læbeprodukterne. 

Smashbox Be Legendary 
Liquid Metal, metallisk 
flydende læbegel, fås i 
metallisk kongeblå kaldet 
"Iced Out"

Rimmel Stay Matte 
Liquid Lip Colour, ekstra 
holdbar læbestift, fås i 
dyb midnatsblå kaldet 

"Blue Iris"




