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Fra neon til blus på kinderne
Glem alt om pudder, når huden skal frem i lyset. Og det skal den sammen 
med sæsonens makeup, der maler humøret på med våde, farvede kindkys, 
neon-pang og en barnlighed, ingen kan få for meget af. Weekend tegner 
forårets ansigt i dag og næste fredag

BLUSH-O-MAN 

NEON MØDER NUDE

Blush er ikke bare det trick, der sætter synet 
af vintertræthed skakmat. Blush liver kinderne 
og dermed ansigtet op og kaster synet af sund 
glød af sig. Glem derfor fordums støvede, rust-
røde fartstriber. Gå efter ferskengyldne eller 
let rødlige æblekinder, men lad endelig kind-
kysset være cremet. Blush er blandt sæsonens 
fashion-statements, og ifølge makeupartist 
Søren Hedegaard kan du i mangel af bedre ty 
til en almindelig rød læbestift: “Dup lidt på 
kinderne med fi ngerspidserne og ton ud,” siger 
eksperten.

Tre cremede hit:
1)  “Chic to cheeks” siger Yves Saint Laurent 

om sin nye, luftlette og geleagtige blush, 

der er nem at lægge på med fi n-
gerspidserne. Fås i fi re her-og-nu-
forårskåde farver: rosa, lilla, koral 
eller karminrød. 240 kr. 

2)  Clarins frisker kinderne op med Instant 
Light Blush, der indeholder ribs- og hind-
bærfrøolie og lover naturtro, cremet fi nish. 
Brug fi ngerspidserne eller den medføl-
gende mini-svamp. Fås i pink, koral og 
brun. 195 kr.

3)  Youngbloods nye Luminous Crème 
Blush er en cremet, men oliefri sag, 
der multitasker med highlighter (glød) 
og diskret farve i ét. Kan blandes med 
en pudret blush for et mere farvemættet 
resultat – uden at ende pudret. 

Beauty Grafi tti går igen i forårets makeup, hvor 
det ikke bare handler om pang på farveskalaen, 
men også utraditionelle løsninger som eksem-
pelvis at fylde huller i væggen ud med glade Le-
goklodser. 

Overført til ansigtet kalder MAC tendensen for 
Neo-n og kaster storbydynamik, hightech og ikke 
mindst “high shine” ind i looket. Neonfarverne 
skal ifølge de makeupkloge fra MAC sættes sam-
men med dampende fugtig workout-frisk hud.  

I omgangen med neon gælder det om at kaste 
bare en enkelt detalje af sig frem for at farvecho-
kere – selvom præcis den tanke er nærliggende 
på catwalken hos indiske Manish Arora. Oversat 
til gadeplan er kunsten at kombinere det hud-
friske med neonpigmenter og eksempelvis lade 
læberne være nøgne og mættet med fed farveløs 
læbebalsam. Neon og “nude” er match og mix på 

en gang, og som altid har hver sæson sit nøgne 
udtryk. Tænk  sporty, spafrisk og ikke-makeuppet 
(selvom det er lyv) hud, der strutter af sundhed 
– og pak pudderen langt væk. 

Highlight er i den forbindelse for alvor til-
bage sammen med dryppende glosser. “Godess” 
er ordet, den internationale makeupguru Tom 
Pecheux nøjes med at sætte på den koreansk-
amerikanske designer Doo-Ri Chungs “nude” 
catwalklook. 

Estée Lauder Pure Color Illuminating Powder 
Gelée er en varm cremet glød, som makeupartist 
Tom Pecheux anbefaler at lægge på det øverste 
af kindbenene eller som øjenskygge – vædet op 
med vand, eller som den er. 345 kr. 

Neonglosser fra Bobbi Brown i Cosmic Pink el-
ler Ultra violet, 185 kr. og MAC’s nude læbestift 
døbt Beach Sand, 140 kr. 
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Fra neon til blus på kinderne

Tom Pecheux, der rangerer 
i den internationale elite 

af makeup-artister og bl.a. ar-
bejder tæt sammen med Estée 
Lauder, deler tips om ansigts-
dække, glød og rutinefælder.  

Foundation – sørg for at 
have to nuancer. En til som-
mer og en til vinter, men beg-
ge en tone lysere end din egen 
hudfarve. Bland de to i over-
gangssæsonerne. Brug altid 
fi ngrene, hvis du bare bruger 
en smule foundation. Ønsker 
du en anelse mere dække, er 
en pensel god, og for et skud-
sikkert resultat (eller hvis du 
bare har virkelig ujævn hud) 
er en svamp det bedste red-

skab. Men bare fordi der er en 
enkelt lille urenhed, skal hele 
ansigtet ikke dækkes.  

Glød – alle vil have den. 
Gløden. Og du kan bruge en 
bronzer eller en blush, bare 
du viger konsekvent uden om 
pink. Ingen er jo pink i huden 
– min favorit er ferskentoner.  

Makeup-brølere – for 
alt for mange kvinder skal 
makeup gå stærkt, og så bliver 
resultatet for heftigt eller for 
hårdt. Hvis makeup bliver en 
kedelig hverdagsrutine, mi-
ster selve applikationen sin 
romance, og det er synd, for 
det er her, kunsten kommer 
ind.  AKP

3 tips fra 
Tom Pecheux

Tom Pecheux på arbejde. PR-foto.

HVAD SKAL VI LEGE?
Du kan ikke blive barnlig nok i denne sæson. 
Og slet ikke når det gælder makeup, der hiver i 
mundvigene og får legelysten frem. 

MAC er med fremme, når det gælder spøjse 
samarbejder med alt fra Miss Piggy til Hello Kitty 
– og nu sangerinden Beth Ditto. Motivet er in-
spireret af “Alice in Wonderland”.  

Det var en hypet forside i det internationale 
LOVE-magasin, der sikrede Beth Ditto en mode-
darling status, som i dag gør hende elsket. Både 
af designere som Jean Paul Gaultier og dem, der 

deler førsterækkepladser ud under modeugerne 
i Paris, London og New York – og altså MAC. Kol-
lektionen kommer til maj. 

Hos designerduoen Meadham & Kirchhoff er 
udtrykket ikke bare barnligt, men også Warhol-
agtigt, dukket og dullet på én gang. Magien er 
også i fokus med neglene, hvor trenden “add 
ons” gør sig gældende. Det er nemlig alle de små 
ekstraeffekter, som den neglekunst og pynt, vi 
kan lime og klistre os til, der sørger for perfekt 
forårsfi nish.
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i Paris, London og New York – og altså MAC. Kol-

lektionen kommer til maj. 

Hos designerduoen Meadham & Kirchhoff er 

udtrykket ikke bare barnligt, men også Warhol-

agtigt, dukket og dullet på én gang. Magien er 

også i fokus med neglene, hvor trenden “add 

ons” gør sig gældende. Det er nemlig alle de små 

ekstraeffekter, som den neglekunst og pynt, vi 

kan lime og klistre os til, der sørger for perfekt 

forårsfi nish.
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Fra neon til blus på kinderne

Tom Pecheux, der rangerer 
i den internationale elite 

af makeup-artister og bl.a. ar-
bejder tæt sammen med Estée 
Lauder, deler tips om ansigts-
dække, glød og rutinefælder.  

Foundation – sørg for at 
have to nuancer. En til som-
mer og en til vinter, men beg-
ge en tone lysere end din egen 
hudfarve. Bland de to i over-
gangssæsonerne. Brug altid 
fi ngrene, hvis du bare bruger 
en smule foundation. Ønsker 
du en anelse mere dække, er 
en pensel god, og for et skud-
sikkert resultat (eller hvis du 
bare har virkelig ujævn hud) 
er en svamp det bedste red-

skab. Men bare fordi der er en 
enkelt lille urenhed, skal hele 
ansigtet ikke dækkes.  

Glød – alle vil have den. 
Gløden. Og du kan bruge en 
bronzer eller en blush, bare 
du viger konsekvent uden om 
pink. Ingen er jo pink i huden 
– min favorit er ferskentoner.  

Makeup-brølere – for 
alt for mange kvinder skal 
makeup gå stærkt, og så bliver 
resultatet for heftigt eller for 
hårdt. Hvis makeup bliver en 
kedelig hverdagsrutine, mi-
ster selve applikationen sin 
romance, og det er synd, for 
det er her, kunsten kommer 
ind.  AKP

3 tips fra 
Tom Pecheux

Tom Pecheux på arbejde. PR-foto.

HVAD SKAL VI LEGE?
Du kan ikke blive barnlig nok i denne sæson. 
Og slet ikke når det gælder makeup, der hiver i 
mundvigene og får legelysten frem. 

MAC er med fremme, når det gælder spøjse 
samarbejder med alt fra Miss Piggy til Hello Kitty 
– og nu sangerinden Beth Ditto. Motivet er in-
spireret af “Alice in Wonderland”.  

Det var en hypet forside i det internationale 
LOVE-magasin, der sikrede Beth Ditto en mode-
darling status, som i dag gør hende elsket. Både 
af designere som Jean Paul Gaultier og dem, der 

deler førsterækkepladser ud under modeugerne 
i Paris, London og New York – og altså MAC. Kol-
lektionen kommer til maj. 

Hos designerduoen Meadham & Kirchhoff er 
udtrykket ikke bare barnligt, men også Warhol-
agtigt, dukket og dullet på én gang. Magien er 
også i fokus med neglene, hvor trenden “add 
ons” gør sig gældende. Det er nemlig alle de små 
ekstraeffekter, som den neglekunst og pynt, vi 
kan lime og klistre os til, der sørger for perfekt 
forårsfi nish.


