
W-brows voor 
Marlien (27)

‘Door veelvuldig epileren, 
groeien mijn wenkbrauw-
haartjes niet meer terug.  

Ik ben heel blij met de 
W-brows: een semiperma-

nente techniek die mijn 
brows héél realistisch doet 

ogen, net als vroeger.’

Truitje - € 12,95 - Zara.  
Baret - € 12,49 - Asos.

THE BIG
5 wenkbrauw-voor & na’s

Woekerwenkbrauwen zijn aan zet, maar wat als je niet 
 gezegend bent met volle exemplaren? Of net wél en er 
geen blijf mee weet? Vijf lezeressen met wenkbrauw- 

worries kregen een brow-over.
Productie en tekst: Lise Milbou Foto’s: Tjorven Boucher  

Make-up: Marlien Echelpoels Styling: Liza Babylon

OVER
BROW-
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Soap brows 
voor Emilie (34)
‘Mijn wenkbrauwhaartjes 
leiden een eigen leven en 
staan kriskras door elkaar. 
Deze zeeptechniek houdt 
ze de hele dag in de juiste 
richting en is bovendien in 

een handomdraai klaar.’

Top met pofmouwen - € 29,99 - 
Mango. Sjaaltje - € 17,99 - Asos.

Een browlift 
voor Lize (26)
‘Omdat ik mijn wenk-

brauwen te dik vond, ben ik 
beginnen te epileren, waar-
door ik de juiste vorm kwijt-

raakte. Na de browlift en 
wat knipwerk komen mijn 
bushy haartjes weer hele-

maal tot hun recht.’

Bloes met pofmouwen  
- € 39 - Saint-Colette.  

Oorringen - € 9,95 - Pieces.
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Wenkbrauw- 
make-up voor 

Lisa (29)
‘Ik mis wat haartjes aan het 

uiteinde van mijn wenk-
brauwen en leerde hoe ik 
dat met waterproof make- 
up eenvoudig kan corrige-

ren. Wat een verschil!’

Bloes met afneembare kraag -  
€ 85 - CKS.

Henna brows 
voor Ashley (27)

‘Dankzij henna matchen 
mijn wenkbrauwen stukken 

beter met m’n haarkleur. 
Nu hoef ik ze zes weken 

lang niet bij te poederen of 
in te kleuren, handig!’

Bloes met print - € 79,99 - CKS.
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Lezeres Lize: ‘Ik heb altijd al een 
haat-liefdeverhouding gehad met 
mijn wenkbrauwen. Omdat ik ze te 
dik vond, ben ik ze beginnen te epi-
leren, waardoor ik de juiste vorm wat 
kwijtraakte. Ik durfde de deur niet 
meer uit zonder ze bij te werken en 
ben dan ook heel blij met deze brow-
lift. Mijn bushy haartjes komen weer 
helemaal tot hun recht en ik hoef er 
geen tijd meer aan te spenderen.’
● Lore Borremans van Browchitect: 
‘Met de browlift creëer je met hulp 
van lotions fluffy, nonchalante wenk-
brauwen die je brows zo’n maand 
lang in de plooi houden. Je natuurlijke 
wenkbrauwhaartjes worden gespreid 
en in model gekamd, waardoor ze 
lijken toe te nemen in aantal. Subtiel 
aanbrengen of net heel opvallend; de 
keuze is aan jou.’
● Voor wie? Als je van nature al wat 
haartjes hebt, maar ze niet elke dag in 
vorm wil kammen.
● Aftercare? Bescherm je wenkbrau-
wen de eerste 48 uur tegen water, 
reinigers en zweet om te voorkomen 
dat het effect sneller verdwijnt. Ook 
make-up of andere producten breng 
je de eerste uren beter niet aan.
● Hoelang blijft het? Je haartjes 
staan tot 5 weken mooi in model.

€ 55 bij Browchitect, Edenplein 17, 2610 Wilrijk 
én Pastoor Coplaan 140, 2070 Zwijndrecht, 
Browchitect.be.

Lezeres Marlien: ‘Rond mijn zestien-
de waren heel fijne wenkbrauwen in 
de mode, dus werkte ik ze regelmatig 
bij. Nu zijn fluffy brows opnieuw een 
ding en groeien mijn oorspronkelijke 
haartjes jammer genoeg niet terug.  
Ik twijfelde al een tijdje over semi-
permanente make-up. Wat me 
 tegenhield, was dat het resultaat  

Lezeres Emilie: ‘Mijn wenkbrauw-
haartjes hebben de gewoonte hun 
eigen zin te doen en staan niet alle-
maal in de “juiste” richting. Omdat  
ik wél tevreden ben over de kleur,  
vind ik deze zeeptechniek enorm 

Lezeres Ashley: ‘De tint van mijn 
wenkbrauwen is iets lichter dan die 
van mijn haar en kan wel wat kleur 
gebruiken. Omdat ik over de vorm 
wél tevreden ben, zijn deze henna 
brows ideaal. Het verschil is subtiel 
maar het leverde me al een waterval 
aan complimenten op!’
● Myriam Ayari van House of 
Brows: ‘Met threading – een eeuwen-
oude oosterse touwtechniek om 
haartjes te epileren – brengen we de 
wenkbrauwen in model, waarna we 
met een schaar en pincet overtollige 
haartjes weghalen. Daarna kies je 
voor een klassieke kleuring of henna 
om de haartjes meer te laten 
opvallen.’
● Voor wie? Als je van jezelf al vol-
doende haartjes hebt, maar ze nét 
iets donkerder wil.
● Hoelang blijft het? Henna houdt 
langer dan een klassieke kleuring:  
5 dagen à 2 weken op de huid en  
4 à 6 weken op de haartjes.
● Aftercare? Vermijd water, olie en 
reinigers, zodat de kleur op je huid zo 
lang mogelijk blijft. Wat transparante 
browgel volstaat om de haartjes mooi 
te fixeren.

€ 60 bij House of Brows, Oudeleeuwenrui 
34A, 2000 Antwerpen, Houseofbrows.be.

Lezeres Lisa: ‘Ik mis wat haartjes aan 
het uiteinde van mijn wenkbrauwen 
en vroeg me af hoe ik dat thuis zélf kan 
bijwerken op een zo natuurlijk moge-
lijke manier. Met een fijn penseel en 
wat gepigmenteerde waterproof gel 
kan je heel wat oplossen, zo blijkt!’
● Make-upartiest Marlien Echel-
poels: ‘Als je aan het uiteinde van je 
wenkbrauwen wat haartjes mist, kan 
je dat zo corrigeren: vul de “kalere” 
gebieden op met een poeder en 
blend met een schuine borstel voor 
een natuurlijk resultaat. Gebruik daar-
na een fijn borsteltje om individuele 
haartjes te tekenen met een gekleur-
de gel. Zorg dat je product sterk ge-
concentreerde pigmenten bevat én 
waterproof is. Breng wat product aan 
op de rug van je hand en begin te 
tekenen.’

 geslaagd: mijn brows zijn wat meer 
gestyled maar toch heel naturel.’
● Make-upartiest Marlien Echel-
poels: ‘Soap brows zijn eigenlijk de 
“browlift voor één dag” en houden 
 beter dan de meeste wenkbrauwgels. 
Verstuif wat fixeerspray op een wenk-
brauwborsteltje of schone tanden-
borstel en draai er zachtjes mee over 
een blok zeep, het liefst natuurlijke 
met glycerine. Kam je wenkbrauwen 
eerst wat tegen zodat ze genoeg pro-
duct opnemen om ze daarna in vorm 
te borstelen; zorg ervoor dat de mees-
te haartjes mooi naar boven wijzen. 
Tip: neem in één keer genoeg product. 
Als je eerste laagje al opgedroogd is 
terwijl je het tweede aanbrengt, kan 
de zeep gaan schilferen. Gedurende 
de dag werk je bij door wat water op 
een borsteltje te vernevelen en daar-
mee door je haartjes te kammen. 
Veeg de huid rondom altijd goed af!’

niet “echt” zou lijken, maar deze 
W-brows bewijzen het tegendeel;  
ik kreeg weer mooie, volle wenkbrau-
wen die heel realistisch ogen! Zelfs 
met verdoving voel je het “mesje” nog 
goed snijden. Ontspannend is de 
 behandeling dus niet (lacht)!’
● Karen Sarasin van Dermato-
pigmentatie: ‘W-brows zijn een af-
geleide van de microbladingtechniek 
waarbij semipermanente pigmenten 
worden geplaatst, net onder de op-
pervlakkige huidlaag. Het is de Est-
landse Nataliya Yeremenko die ze uit-
vond. Net als bij microblading worden 
er haartjes getekend. Het grootste 
verschil is dat de haartjes fijner en 
meer fluffy worden gezet, waardoor 
je wenkbrauwen warriger - en dus 
meer naturel - ogen. De strokes 
 komen meer uit elkaar en de wenk-
brauwen zijn doorgaans iets dikker 
dan bij de klassieke microblading, 
zodat je een superrealistisch resultaat 
krijgt. W-brows laat je machinaal met 
een steriele 1-puntsnaald zetten of je 
gebruikt de manuele techniek met 

een U-blade. De machinale techniek 
werkt het best op de jongere huid, 
voor een meer mature huid kiezen we 
doorgaans de blade.’
● Voor wie? Als je een vollere, realis-
tische wenkbrauw wil of als je geen 
haartjes meer hebt, na brandwonden 
en bij alopecia.
● Voor wie níét? Bij een vette huid 
heeft het pigment meer kans om te 
migreren en kunnen er vlekken 
 ontstaan in plaats van strokes. 
 Daarom wordt elke vorm van 
W-brows of  microblading het liefst 
uitgevoerd bij een normaal tot droog 
huidtype.
● Aftercare? Je gaat de eerste 
maand beter niet met je hoofd onder 
water en ook intensief sporten is  
de eerste 2 dagen na behandeling 
 af geraden. Na 6 weken heb je een 
 bijwerking nodig omdat je in de 
 genezing nog veel kleur verliest.
● Hoelang blijft het? 1 à 2 jaar.

€ 550 bij Dermatopigmentatie, Kortrijkse-
steenweg 20, 9830 Sint-Martens-Latem, 
Dermatopigmentatie.be.

Soap brows

Semipermanente 
W-brows

De wenkbrauwlift  
of ‘brow lamination’’

Wenkbrauw- 
make-up

Threading en  
henna brows

1. Waterproof Eyebrow Corrector  Kit -  
€ 44,90 - Make Up For Ever, bol.com. 

2. Brow Powder Set - € 2,39 - 
Essence, Kruidvat.

1. Soap Brows - € 16,95 - West Barn 
Co, Boozyshop.be 

2. Fix+ Prep & Prime Setting Spray - 
€ 19,90 - M.A.C, Ici Paris XL.  

3. Dipbrow Pomade - € 29,50 - 
 Anastasia Beverly Hills, Ici Paris XL.
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Semipermanente make-up 
staat maar beter meteen 
juist en dus worden vóór 

de plaatsing van W-brows 
je wenkbrauwen 

 zorgvuldig opgemeten.

Shopping: 
BOOST JE 
BROWS!

Een blik 
 achter de 
schermen

Make-upartiest Marlien en 
fotograaf Tjorven working 

their magic op de set.

1. Wenkbrauwstempel: kies uit een van de tien voorgemaakte vormen, 

stempel en klaar! - € 29,99 - Ibcccndc, bol.com. 2. After Shape Brow 

Roller: verkoelende en kalmerende roller voor na het epileren of waxen 

- € 2,95 - Essence, Kruidvat. 3. Transparante wenkbrauwgel: een snelle 

manier om je haartjes te kammen én fixeren - € 11,95 - BE Creative Make 

Up, Ici Paris XL. 4. Dybrow-wenkbrauwverf: verf lichte (donshaartjes) 

zélf donkerder voor een gedefinieerde brow - € 12,95 - Eylure, Di.  

5. Brow Microfilling Pen: een microblade-effect dat je ’s avonds gewoon 

weer wegwast - € 28,35 - Benefit, Douglas. 6. Micro-wenkbrauwpotlood 

met kammetje: een dun potlood waarmee je fijne haartjes tekent -  

€ 24,90 - It Cosmetics, Ici Paris XL. 

Ook dit nog: powderbrows
● Wat? Die andere semipermanente techniek, powder-
brows, is perfect voor wie de wenkbrauwen niet meer wil 
bijpoederen ’s ochtends. Je brows worden ingeschaduwd 
en dat oogt nét iets opgemaakter dan microblading, dus let 
op dat je (of beter: de schoonheidsspecialiste die het bij jou 
doet) er niet te ver in gaat. Het grote voordeel? Elke huid 
(ook de vette!) komt ermee weg aangezien het pigment niet 
kan migreren. Ombre (subtiele aanzet, donkerder staartje) 
en airybrows (zachtere omlijning) zijn afgeleide technieken 
van de powderbrows. Check vooraf het Instagramaccount 
van een salon om te kijken of hun stijl van wenkbrauwen 
kleuren jou bevalt. Vind je alle foto’s té fel? Dan zoek je beter 
naar een salon dat het wat natureller aanpakt.
● Hoelang blijft het? Van 6 (vette huid) tot 24 maanden 
(heel droge huid).
● Prijs? Vanaf € 390, inclusief bijwerking na 5 à 8 weken.

Een verdovende prik zorgt 
ervoor dat je niet heel de 
tijd ligt te knipperen van 

de pijn. Zo kunnen je 
W-brows met precisie 
 worden aangebracht.

Hondje Lio is trouwe 
 supporter bij House of 
Brows. Hier waakt hij 

 erover dat het goed komt 
met Ashleys henna brows.

Lezeres Emilie bracht haar 
dochtertje Amani Rose 
mee naar de shoot (en  
zij had duidelijk haar 
 bedenkingen bij de 

 wimperkruller).

Marlien was voor deze 
shoot make-upartiest én 
model. Zich opmaken om 

straks voor de lens te 
 verschijnen? No biggie...

Onze lezeressen stonden 
nooit eerder voor de ca-

mera, kan je dat geloven?!
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