
GreatShape™ Contour Kit
B E N A D R U K  J E  S T E R K T E S 

KENMERKEN
• rechthoekig voorhoofd 
• lange, afgeronde kin
• puntvorm in je haarlijn 

HOE VERBETEREN?
1. Contour je slapen en beide hoeken van je haarlijn. 
2. Highlight de kaaklijn. 
3. Breng blush aan op je jukbeenderen en de 

appeltjes van je wangen. 

KENMERKEN
• voorhoofd en kin zijn smal en afgerond 
• midden van het gelaat is in verhouding breder dan 

boven- en onderkant 
• zeer uitgesproken jukbeenderen 

HOE VERBETEREN?
1. Contour het midden van het voorhoofd. 
2. Highlight je slapen, jukbeenderen en kaaklijn. 
3. Breng blush aan op de jukbeenderen en de 

appeltjes van je wangen.

KENMERKEN
• prominente botstructuur 
• hoekige kaaklijn 
• brede, hoekige haarlijn 

HOE VERBETEREN?
1. Contour de hoeken van je haarlijn en kaaklijn. 
2. Highlight je jukbeenderen, kin en het midden van 

je voorhoofd. 
3. Breng blush aan onder je jukbeenderen. 

KENMERKEN
• voorhoofd smaller dan kaaklijn
• prominente kaaklijn 
• jukbeenderen verdwijnen door de bredere kaken

HOE VERBETEREN?
1. Contour de kaaklijn tot onder de jukbeenderen. 
2. Highlight de slapen. 
3. Breng blush aan onder de jukbeenderen.

 Hartvormig gelaat Diamantvormig gelaat Vierkant gelaatDriehoekig gelaat

HIGHLIGHT

CONTOUR

BLUSH



BENADRUK JE STERKTES 
Contouring is een techniek om het gelaat 
vorm te geven. Door met lichte en donkere 
tinten te spelen - afhankelijk van de vorm van 
het gelaat - benadruk je de sterktes van het 
gelaat. Donkere schaduwen liggen dieper 
en lichtere tinten komen naar voren. Een 
ovaal gezicht wordt als meest evenwichtig 
beschouwd. Met de donkere tinten creëren we 
het effect van een bijvoorbeeld een smaller 
gelaat of een smallere neus. De lichte tint 
wordt gebruikt om de jukbeenderen beter te 
laten uitkomen en andere zones van het gelaat 
te benadrukken. Werk af met wat blush. 
 
Belangrijk bij contouring is het in elkaar laten 
overvloeien van de kleuren. Blijf vervagen! 
De illusie van contouring wordt tenietgedaan 
wanneer je scherp afgelijnde kleurovergangen 
ziet. 
 
Met een penseel van goede kwaliteit, zoals 
Contour Brush en Blending/Contour Brush 
ben je een eind op weg geholpen. Kies het 
penseel uit dat het best werkt voor jou 
 
Hieronder zie je een aantal tekeningen met de 
meest voorkomende gelaatsvormen en waar je 
donkere en lichtere tinten moet aanbrengen. 
Oefening baart kunst! Veel contouring-plezier!

KENMERKEN
• voorhoofd, neus en kin zijn in verhouding even 

lang 
• haar- en kaaklijn zijn lichtjes gebogen
• gevormde jukbeenderen zonder prominent te zijn

HOE VERBETEREN?
1. Contour de haarlijn en de onderkant van de 

kaaklijn. 
2. Highlight de jukbeenderen. 
3. Breng een vleugje blush aan onder de 

jukbeenderen en op de appeltjes van de wangen.

Ovaal gelaat Langwerpig gelaat Rechthoekig gelaat Rond gelaat

KENMERKEN
• hoog voorhoofd
• lange kin en neus
• door de lengte van het gelaat, lijken de wangen 

vlakker 

HOE VERBETEREN?
1. Contour je slapen, bovenkant van je haarlijn en 

onderkant van je kin. 
2. Highlight de jukbeenderen. 
3. Breng blush aan op de appeltjes van de wangen.

KENMERKEN
• gelaat is langer dan het breed is
• de jukbeenderen zijn lang en recht
• zwaardere neus

HOE VERBETEREN?
1. Contour de slapen, bovenkant van je haarlijn en 

zijkant en onderkant van de kin.
2. Highlight het midden van het voorhoofd en de 

jukbeenderen.
3. Breng blush aan op de appeltjes van de wangen.

KENMERKEN
• de lijn voorhoofd, wangen & kin vormen bijna een 

cirkel
• breedte en lengte van het gelaat zijn bijna gelijk
• vollere wangen zorgen voor minder uitgesproken 

jukbeenderen

HOE VERBETEREN?
1. Contour de slapen naar de zijkant van je voor-

hoofd toe, onder de jukbeenderen en de kaaklijn.
2. Highlight de kin, het midden van het voorhoofd 

en de onderkant van de ogen en neus.
3. Breng blush aan op de bovenkant van de juk-

beenderen.

HIGHLIGHT

CONTOUR

BLUSH


