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Een verborgen plek waar de natuur je elke 
keer opnieuw laat verbazen. Je ziet een 
zeester in het water en vindt een prachtige 
schelp tussen het zand. Je hoeft je nergens 

druk om te maken, het enige wat telt is dat je je volledig ontspannen en happy voelt. Dat is 
het gevoel wat we willen overbrengen met de nieuwe Treasure Island collectie. De Treasure 
Island collectie bestaat daarom uit zachte kleuren voor dromerige make-up looks.
De producten hebben herkenbare namen gekregen als Pink sand en Seashell, passend 
bij een eiland vol met verborgen schatten. International makeup artist Jourdan Walker is 
van Londen naar Nederland gevlogen om tijdens de fotoshoot drie inspirerende looks 
te maken met de Treasure Island collectie. De collectie is zo veelzijdig dat ze zonder 
moeite meteen échte LOOkX looks creëerde. Passend bij ons motto: er fantastisch uit-
zien in weinig tijd.
Zoals je van ons gewend bent, vind je in dit mini magazine een stappenplan voor al deze 
looks. Zo kun je ze heel gemakkelijk thuis maken. Ontdek welke look het beste bij jou 
past vanaf pagina 10!
De Treasure Island collectie bestaat uit allerlei onontdekte schatten, die niet kunnen 
wachten om door jou ontdekt te worden. Waar wacht je nog op?

Laat je me via Instagram weten wat je van de producten vindt?

Volg LOOkX op Instagram:
@MrsLOOkXCosmetics
@LOOkXCosmetics
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LOOkX

DE PERFECTE MINI BREAK… DROMEN WE DAAR NIET 

ALLEMAAL VAN? OP EEN EILAND, IN EEN LIGSTOEL 

MET EEN KOKOSNOOT IN DE HAND. 

2

Lipstick No. 105 Pink sand matt is per-
fect voor elke dag! Deze lipstick mag 
niet ontbreken in mijn handtas.

FAVOURITE:
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Cindy van der Peet, CEO en oprichtster LOOkX
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 SUNKISSED LOOK 
Bronzer is back. Harde contouren maken plaats 
voor een zomerse gloed. Met een bronzer geef je 
jouw make-up look in een handomdraai een war-
me uitstraling. 
Tip: breng de LOOkX Sun protector powder aan 
langs je jukbeenderen, kaaklijn en op het voor-
hoofd voor een prachtige sunkissed glow. 

STATEMENT LIPS 
Felgekleurde lippen knallen van de catwalk. Om echte 
statements lips te creëren, ga je voor een glossy finish. Mix 
& match je favoriete LOOkX lipstick met een shiny lipgloss. 
Voor een extra verrassend effect, kies je twee verschillen-
de tinten.  
Tip: op pagina 22 lees je meer over het creëren 
van opvallende combinaties met LOOkX Lip-
stick & Lipgloss. 

INCOMPLETE WING 
De klassieke winged eyeliner wordt naar een hoger  
niveau getild met een ‘incomplete’ wing. Probeer deze 
trend door alleen de omlijning van een wing te teke-
nen en deze niet in te vullen. Het resultaat is origineel 
en opvallend!  
Tip: met de LOOkX Quick longlasting liquid eyeliner 
creëer jij, dankzij de speciaal ontwikkelde applica-
tor, strakke lijnen in een handomdraai. n

NATURAL BROWS 
Weg met de perfect gestylde wenkbrauwen, hello natural 
brows! Volle, natuurlijke wenkbrauwen mogen weer. Leg je pin-
cet aan de kant en pak ’s ochtends voortaan een wenkbrauw-
borsteltje om ze in model te brengen. Eventueel kun je wat 
poeder aanbrengen om je brows lichtelijk te accentueren. Ga 
bijvoorbeeld voor LOOkX Eyeshadow No. 121 Espresso matt, 
perfect te gebruiken als wenkbrauwpoeder. 
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TRENDALERT! WE HEBBEN SPECIAAL VOOR JOU DE 

VIER BELANGRIJKSTE MAKE-UP TRENDS VERZAMELD 

DIE JE ECHT NIET MAG MISSEN. 
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PRODUCT IS ONMISBAAR 
IN JOUW MAKE-UP TAS?

W
E

L
K

QUIZ

Heb jij het meest voor A gekozen?
Veel volume en een natuurlijke krul geven jou een onweerstaanbare oogopslag. Het pro-
duct dat het beste bij jou past is de LOOkX Mascara Ultra wear. Deze waterproof mascara 
overleeft met gemak een dagje strand en een frisse duik!  

Heb jij het meest voor B gekozen?
Jouw droom? Cocktails drinken aan de boulevard met een lipstick die goed blijft zit-
ten. Ga daarom voor LOOkX Lipstick No. 105 Pink sand matt uit de nieuwste Trea-
sure Island collectie. De lipstick op crèmebasis is hooggepigmenteerd en bestaat 
uit 85% natuurlijke ingrediënten om jouw lippen zacht en soepel te houden. 

Heb jij het meest voor C gekozen? 
Een natuurlijke make-up look en tegelijkertijd je huid beschermen tegen scha-
delijke UV-stralen? De LOOkX Natural velvet mineral foundation zal je niet teleur-
stellen. Deze long lasting poeder foundation bevat een SPF 15, laat je huid ademen 
en overleeft zelfs de meest intensieve workouts. n

1. Waar leg jij de nadruk op bij een make-up look?
 a.         Mijn ogen
 b.         Mijn lippen
 c.         Mijn teint
 
2. Welke make-up look kies jij?
 a.         Verleidelijk
 b.         Opvallend
 c.         Natuurlijk
 
3. Wat doe je het liefst? 
 a.         Naar het strand
 b.         Cocktails drinken
 c.         Op ontdekkingstocht

4. Welke Treasure Island look spreekt jou het meest aan?
 a.         Look 1 (pagina 10)
 b.         Look 2 (pagina 14)
 c.         Look 3 (pagina 16)

5. Wat is jouw favoriete zomer outfit?
 a.         Bikini
 b.         Jurk/Rok
 c.         Shorts

6. Heb jij altijd make-up bij je voor een touch-up?
 a.         Nooit
 b.         Altijd
 c.         Soms

7. Welke textuur heeft jouw voorkeur?
 a.         Vloeibaar
 b.         Vast
 c.         Poeder

8. Naar welk effect ben jij op zoek?
 a.         Volume
 b.         Dekkend
 c.         Egaliserend

9. Hoe breng jij het liefst je product aan?
 a.         Met een sponsje
 b.         Met je vingers 
 c.         Met een kwast

10. Wat is voor jou de belangrijkste eigenschap van een product?
 a.         Waterproof
 b.         Hydraterend
 c.         UV bescherming 

Ontdek welk LOOkX product niet mag ontbreken in jouw make-up tas.
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LOOK 1

Stap 1: Voor een mooie, egale basis voor 
jouw make-uplook start je met de LOOkX 
Smart 4-in-1 protection primer. Deze 
primer zorgt er niet alleen voor dat jouw 
make-up de hele dag blijft zitten, ook 
biedt het bescherming tegen UV-straling, 
blue light van bijvoorbeeld smartphones, 
luchtvervuiling en huidveroudering. 
Daarna breng je de LOOkX Silky touch 

foundation aan met de LOOkX Foundation brush voor een perfecte, egale teint. 
Gebruik de LOOkX Concealer om eventuele kringen onder de ogen en oneffen-
heden te verbergen. Poeder het gezicht af met de LOOkX Sun protector powder 
voor extra bescherming tegen de zon.
Stap 2: Voor een gezonde, frisse look breng je de LOOkX Eye & blush No. 01 Flamingo 
matt aan op de appeltjes van de wangen met de LOOkX Powder brush. 
Stap 3: Gebruik de LOOkX Eyebrow pencil om de wenkbrauwen extra aan te 
zetten. Met het scherpe puntje kun je superdunne haartjes ‘schetsen’. Breng de 
wenkbrauwen vervolgens in model met het wenkbrauwkammetje. De unieke 

DE TREASURE ISLAND COLLECTIE BESTAAT UIT 

ZACHTE KLEUREN VOOR DROMERIGE MAKE-UP 

LOOKS. INTERNATIONAL MUA JOURDAN WALKER 

HEEFT DRIE FANTASTISCHE LOOKS GECREËERD 

VOOR ELK MOMENT VAN DE DAG. LOOK 1 IS PERFECT 

VOOR ELKE DAG, BIJVOORBEELD NAAR KANTOOR. 

HEB JE EEN DINNER DATE? GA DAN VOOR LOOK 

2. VOOR EEN FEESTJE IS LOOK 3 UITERMATE GE-

SCHIKT. MAAR JE KUNT NATUURLIJK OOK GEWOON 

KIEZEN WELKE LOOK HET BESTE BIJ JOU PAST! 

10
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LOOK 1

kleurpigmenten passen zich aan bij bijna elke haarkleur, voor een natuurlijk geaccen-
tueerde wenkbrauw. 

Stap 4: Breng als basiskleur de LOOkX Eyeshadow No. 906 Naked matt aan over het 
gehele ooglid met de LOOkX Eyeshadow brush. 
Stap 5: Gebruik de LOOkX Blender brush om de LOOkX Eye & blush No. 01 Flamingo 
matt aan te brengen in de arcadeboog en in de buitenste ooghoek. 
Stap 6: Breng de LOOkX Eyeshadow No. 909 Seashell pearl aan onder de onderste 
wimperrand met de LOOkX Eyeshadow brush. 
Stap 7: Maak de ooglook af met de LOOkX Mascara Ultra lash voor extreme dimensie 
en perfect gesepareerde wimpers. Breng het aan op zowel de bovenste als onderste 
wimpers met een zigzaggende beweging. 
Stap 8: Gebruik de LOOkX Eyeshadow No. 908 Oyster pearl als highlighter op de juk-
beenderen, op het wenkbrauwbot en in de binnenste ooghoeken voor een glanzende 
en stralende finish van jouw make-uplook. 
Stap 9: Om de lipcontour te accentueren, gebruik je de LOOkX Velvet lipliner. 
Vul de lippen vervolgens in. Hierdoor blijft jouw lipstick extra lang zitten. 
Vervolgens breng je de LOOkX Lipstick No. 105 Pink sand matt aan. Ge-
bruik eventueel de LOOkX Lip brush om precies te werk te gaan. Liever 
een glanzende finish? Gebruik dan de LOOkX Lipgloss No. 30 Maca-
ron pearl over deze lipstick heen. n
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LOOK 2

Stap 1: Volg stap 1 t/m 3 op van het stappenplan van de eerste look op. 
Stap 2: Gebruik als oogschaduwbasis de LOOkX Creamy eyeshadow Earth. Deze vloeiba-
re waterproof oogschaduw zorgt er voor dat de oogschaduw niet in de oogplooien loopt. 
Stap 3: Breng de LOOkX Eyeshadow No. 908 Oyster pearl aan over het gehele ooglid met 
de LOOkX Eyeshadow brush. 
Stap 4: Creëer diepte in de ooglook en breng de LOOkX Eyeshadow No. 909 Seashell 
pearl aan met de LOOkX Blender brush in de buitenste ooghoek. Vervaag de kleur met 
dezelfde kwast naar het midden van het ooglid om de oogschaduwkleuren in elkaar te 
laten overlopen voor een egaal resultaat. 
Stap 5: Breng de LOOkX Exclusive eyeliner No. 15 Purple pearl aan op de onderste wa-
terlijn voor een intensere look. 
Stap 6: Laat je ogen extra opvallen met de LOOkX Quick longlasting liquid eyeliner Deep 
black. Deze breng je aan op de bovenste wimperrand. Stempel de eyeliner van de binnenste 
naar de buitenste ooghoek om precies te werk te gaan en eindig eventueel met een wing.
Stap 7: Breng de LOOkX Mascara Ultra lash aan op de bovenste en onderste wimpers 
met een zigzaggende beweging om de ooglook af te maken. Breng meerdere laagjes aan 
voor extra veel volume en perfect gesepareerde wimpers zonder klontjes. 
Stap 8: Gebruik als highlighter de LOOkX Eyeshadow No. 908 Oyster pearl op de jukbeen-
deren, op het wenkbrauwbot en in de binnenste ooghoeken. Gebruik de LOOkX Loose 
eyeshadow moonshimmer Silver in de ooghoeken voor extra glans en een frisse blik. 
Stap 9: Voor een glanzende en heldere finish op de lippen gebruik je de LOOkX Lipgloss 
No. 30 Macaron pearl. De lipgloss geeft optisch meer volume dankzij de parelpigmenten. 
Ook bevat de lipgloss verzorgende ingrediënten zoals vitamine E om de lippen zacht en 
soepel te houden. Je kunt er voor kiezen om de LOOkX Velvet lipliner onder de lipgloss te 
dragen voor een opvallende liplook. n
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Stap 1: Volg stap 1 t/m 3 op van het stappenplan van de eerste look op. 
Stap 2: Gebruik als oogschaduwbasis de LOOkX Creamy eyeshadow Earth. Deze vloeibare 
waterproof oogschaduw zorgt er voor dat de oogschaduw niet in de oogplooien loopt.
Stap 3: Breng in de buitenste ooghoek de LOOkX Eyeshadow No. 909 Seashell pearl aan 
met de LOOkX Blender brush. Vervaag de kleur met dezelfde kwast naar het midden van het 
ooglid om het met de creamy eyeshadow in elkaar te laten overlopen voor een egaal resultaat. 
Breng de LOOkX Eyeshadow No. 909 Seashell pearl ook aan onder de onderste wimperrand.
Stap 4: Zet de buitenste ooghoek nog wat extra aan met de LOOkX Exclusive eyeliner  
No. 15 Purple pearl en vervaag met de LOOkX Blender brush. Vervaag de kleur ook in de 
arcadeboog. Breng de LOOkX Exclusive eyeliner No. 15 Purple pearl ook aan op de onderste 
waterlijn voor een intense look.
Stap 5: Gebruik de LOOkX Loose eyeshadow moonshimmer Silver op midden van het ooglid 
voor een ultra glanzende make-uplook. 
Stap 6: Laat je ogen extra opvallen met de LOOkX Quick longlasting liquid eyeliner Deep 
black. Deze breng je aan op de bovenste wimperrand. Stempel de eyeliner van de binnenste 
naar de buitenste ooghoek om precies te werk te gaan en eindig eventueel met een wing.
Stap 7: Breng de LOOkX Mascara Ultra lash aan op de bovenste en onderste wimpers met 
een zigzaggende beweging om de ooglook af te maken. Breng meerdere laagjes aan voor 
extra veel volume en perfect gesepareerde wimpers zonder klontjes. 
Stap 8: Voor een knallende, vrolijke lipkleur gebruik je de LOOkX Lipstick No. 50 Happy pink 
matt. Gebruik eventueel de LOOkX Lip brush om precies te werk te gaan. Liever een glanzen-
de finish? Gebruik dan de LOOkX Lipgloss No. 30 Macaron pearl over deze lipstick heen. n
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MET LOOkX MAKE UP KRIJGT DE HUID DE MOGELIJKHEID 

OM TE PROFITEREN VAN EXTRA VERZORGING EN KAN ZIJ 

OPTIMAAL BLIJVEN FUNCTIONEREN EN ADEMEN DANK-

ZIJ DE HUIDVRIENDELIJKE INGREDIËNTEN. HET ONDER-

ZOEKSTEAM VAN LOOkX VAN HET LABORATORIUM 

IN ITALIË GEBRUIKT AL HAAR KENNIS VOOR HET 

ONTWIKKELEN VAN DE MEEST INNOVATIEVE, EF-

FECTIEVE EN MODERNE PRODUCTEN. SPECIAAL 

VOOR DEZE TRENDWATCH ONTHULLEN WE 

EEN AANTAL VAN ONZE TROPISCHE IN-

GREDIËNTEN. ONTDEK EEN AANTAL VAN 

DEZE BEAUTY PARELS!  

Kokosolie
Een echt tropisch ingrediënt: kokosolie. De 
olie wordt gewonnen uit de droge pulp van 
het vruchtvlees van een kokosnoot. De rijke 
vetzuren in kokosolie zijn identiek aan de vet-
zuren van de mensenhuid, waardoor de huid 

passende voeding en bescherming krijgt. 
Kokosolie is onder andere verwerkt in:  

P LOOkX Powder bronzer Duo blush houdt 
de huid soepel en bestaat uit twee tin-
ten blush die apart aangebracht kunnen 

worden, maar zich ook gemakkelijk laten 
mengen voor een stralende gloed. 

P LOOkX Quick longlasting liquid eyeliner 
is een vloeibare eyeliner die snel en ge-
makkelijk is aan te brengen en de hele 
dag blijft zitten. Dankzij de verzorgende 
formule is de eyeliner ook prettig voor bij-
voorbeeld gevoelige ogen of lensdragers.  

Hars van een boom 
LOOkX gebruikt PoreAway als pore 
minimiser, het is gemaakt van het 
hars van een boom die groeit op 
het prachtige Griekse eiland Chios. 
Dit ingrediënt heeft een matterende 
en egaliserende werking op de huid, 
en is te vinden in de LOOkX Smart 
4-in 1 protection primer. De primer 

vult fijne lijntjes en rimpeltjes, zorgt 
voor een longlasting make-up 

look en heeft daarnaast ook 
nog eens een viervoudige 
beschermende werking! 

Appelplant stamcellen 
Plantaardige stamcellen hebben de unie-
ke eigenschap dat ze zichzelf kunnen 
vernieuwen. De LOOkX Mascara boost+ is 
verrijkt met appelplant stamcellen voor 
écht verlengde en dikke-
re wimpers. Dit ingrediënt 
wordt door de wimpers 
opgenomen waardoor zij 
gestimuleerd worden om 
te groeien en sterker te 
worden. n
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ALLES OVER

1. Foundation brush
Met de LOOkX Foundation brush breng je vloei-
bare foundation egaal aan op de huid. Dit doe je 
door korte bewegingen te maken met de kwast 
om strepen te voorkomen. Door te werken met 
een kwast breng je foundation een stuk hygiëni-
scher en gelijkmatiger aan dan wanneer je alleen 
je vingers zou gebruiken. 
Tip: Naast foundation kun je met de LOOkX Foun-
dation brush ook gemakkelijk andere vloeibare 
producten aanbrengen zoals een crème of masker.

2. Kabuki brush
De LOOkX Kabuki brush is te gebruiken voor poe-
der(foundation). Maak de kwast vochtig met water 
voor een extra dekkende finish. Deze innovatieve 
kwast bevat Vitamine E ter verzorging van de huid. 

3. Powder brush
Poeder je gezicht af met de LOOkX Powder 
brush voor een egale en matte finish. Met deze 
kwast kun je ook bronzer, blusher en highlighter 
aanbrengen. 
Tip: Breng poeder aan op de LOOkX Powder 
brush en tik het overschot aan poeder af. Hierna 
breng je het poeder aan op het gezicht met een 
deppende beweging. 

4. Eyeshadow brush
De LOOkX Eyeshadow brush is geschikt voor 
zowel het droog als nat aanbrengen van oog-
schaduw. Met deze kwast kun je precies te 
werk gaan en voorkom je vlekkende oog-
schaduw. 

5. Blender brush
Om je oogschaduw perfect te ‘blenden’, ge-
bruik je de LOOkX Blender brush. Deze kwast 
is onmisbaar als je meerdere kleuren oog-
schaduw perfect in elkaar wil laten lopen. De 
LOOkX Blender brush gebruik je bijvoorbeeld 
als je een smokey eye wil creëren. 

6. Lip brush
Met de LOOkX Lip brush breng je gemakke-
lijk je favoriete lipstick aan. Deze kwast zorgt 
voor een gecontroleerde afgifte van je lipstick 
voor egaal gekleurde lippen. Daarnaast kun 
je met deze kwast ook de lipvorm corrigeren. 
De kwast bevat Vitamine E om je lippen extra 

te verzorgen. n

MET DE JUISTE MAKE-UP KWASTEN BRENG JE  

MAKE-UP NIET ALLEEN GEMAKKELIJKER AAN, MAAR 

BLIJFT HET OOK LANGER ZITTEN. ER ZIJN ZO VEEL 

VERSCHILLENDE SOORTEN DAT JE MISSCHIEN 

NIET WEET WELKE JE NODIG HEBT. DEZE MAKE-UP 

KWASTEN MOGEN IN IEDER GEVAL NIET ONTBREKEN:

1

2

4 5 6

3
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Pink lady
Lipgloss No. 3 Shiny pink pearl+ & Lipstick 
No. 50 Happy pink matt
De kleur roze staat voor vrouwelijkheid en 
daarom is de glossy Lipgloss No. 3 Shiny 
pink pearl+ (al jaren één van de best ver-
kochte glosses binnen het LOOkX Lipgloss 
assortiment) met de intense Lipstick No. 50 
Happy pink matt een krachtige combinatie!
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Berry margarita
Lipgloss No. 4 Violet pearl & Lipstick No. 99 
Raspberry pearl
Echte LOOkX berry lips creëer jij door de 
prachtige Lipgloss No. 4 Violet pearl over 
Lipstick No. 99 Raspberry pearl aan te bren-
gen. Jouw lippen zullen er extra mooi uitzien 
en de aandacht zal op jou gevestigd zijn.

Sangria
Lipgloss No. 15 Red rose pearl+ & Lipstick 
No. 87 Woman in red
Er wordt niet voor niks gezegd “When in 
doubt wear red”. Maak jouw look compleet 
met de onweerstaanbare rode LOOkX com-
binatie: Lipgloss No. 15 Red rose pearl+ met 
Lipstick No. 87 Woman in red. n

LOOkX MAKE UP PRODUCTEN ZIJN FANTASTISCH INDIVI-

DUEEL TE GEBRUIKEN, MAAR WIST JE DAT HEEL VEEL VAN 

ONZE PRODUCTEN ELKAAR VERSTERKEN? MIX & MATCH 

- NET ZOALS BIJ EEN COCKTAIL -  OM OPVALLENDE COM-

BINATIES TE CREËREN!

Blue lagoon
Eyeshadow No. 901 Grey that rocks pearl+ 
& Exclusive eyeliner No. 12 Denimblue pearl
Laat je ogen knallen met een onweerstaan-
bare combinatie van koele kleuren. Breng 
Eyeshadow No. 901 Grey that rocks pearl+ 
aan op je bewegende ooglid en de Exclu-
sive eyeliner No. 12 Denimblue pearl langs 
je bovenste en onderste wimperrand.

Espresso martini
Eyeshadow No. 156 Coffee pearl & Exclusive 
eyeliner No. 14 Mossgreen pearl
Een verleidelijke natuurlijke ooglook? Breng 
Eyeshadow No. 156 Coffee pearl aan op jouw 
bewegend ooglid en de Exclusive eyeliner 
No. 14 Mossgreen pearl langs je bovenste 
wimperrand. Deze kleuren staan geweldig 
bij elkaar!

Purple passion
Eyeshadow No. 803 Lila lotus pearl & Exclu-
sive eyeliner No. 15 Purple pearl
Je creëert een sprekende combinatie met 
Eyeshadow No. 803 Lila lotus pearl op het 
bewegend ooglid en langs de onderste 
wimperrand. Breng de Exclusive eyeliner 
No. 15 Purple pearl langs de bovenste wim-
perrand en onderste waterlijn aan om de 
ooglook extra kracht bij te zetten. 

Shirley temple
Lipgloss No. 30 Macaron pearl & Lipstick  
No. 25 Metallic rose pearl
Houd jij van een zachte combinatie? Dan is 
Lipgloss No. 30 Macaron pearl over Lipstick 
No. 25 Metallic rose pearl de perfecte com-
binatie voor jou! Prachtige zachte kleuren 
voor elk moment van de dag.
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LOOkX – no empty promises, just effective results
www.lookx.com
#lookxcosmetics FL
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