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Vind ik leuk

2 personen vinden dit leuk. Registreren om te zien wat je vrienden
leuk vinden.

copyright: trends-hairstyles-bt.blogspot.co.uk
Ovaal, rechthoekig, vierkant, rond, driehoekig, peer- of diamantvormig gezicht? Weet jij niet welk kapsel bij jouw gezichtsvorm
past? Styletoday interviewde BV-kapper en eigenaar van de Wakko kapperszaken Peter Platel (47). Hij zet voor jou de do’s en
don’ts op een rijtje.
Iedereen heeft zijn eigen unieke gezichtsvorm, maar niet iedereen staat even goed met elk kapsel. Als je een aangepaste snit kiest,
kan je de troeven van je gezicht uitspelen en andere features verdoezelen. In een oogwenk zal je gezicht lijken op de ideale
gezichtsvorm van Kate Moss. Kapper Peter Platel maakt hierbij toch een kanttekening. Als jij het fantastisch vindt om een groot
voorhoofd te hebben, dan moet je het vooral niet camoufleren. Het enige wat belangrijk is, is dat jij gelukkig bent als je in de spiegel
kijkt.
Gezichtsvorm bepalen
Twijfel je aan je gezichtsvorm? Ga voor de spiegel staan en teken met een lippenstift de contouren van je gezicht op je spiegelbeeld.
Je zal nu gemakkelijker kunnen zien wat je gezichtsvorm is.
Ovaal
In de beautywereld is een ovaal gezicht de ideale gezichtsvorm waar alle kappers naartoe streven. Je kin isniet uitgesproken en je
hebt opvallende jukbeenderen die je kaaklijn smaller doen lijken net zoals supermodel Kate Moss. Heb je een ovaal gezicht, dan
mag je alles doen!
Rechthoek
Heb je een rechthoekig gezicht zoals actrice Liv Tyler dan heb je een redelijk afgeronde kin en is de lengte van je gezicht de
eyecatcher. Om de lengte van je gezicht te verminderen, moet je accenten leggen op de breedte. Steek zo weinig mogelijk je haar
op en ga niet voor kuifjes. Dit doet je gezicht alleen maar langer lijken. Knip daarentegen een froe om je voorhoofd kleiner te maken
en zo de lengte van je gezicht in te korten. Een korte carré of bob kan hier ook hulp bieden omdat het volume toevoegt aan de
zijkant van je gezicht.
Vierkant
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Een vierkant gezicht zoals dat van actrice Jennifer Aniston heeft een voorhoofd en kin die bijna even breed zijn en is daarnaast
korter dan een rechthoekig gezicht. Om je trekken te verzachten kan je piekjes in je korte coupe aanbrengen of voor lang haar
opteren. Ga voor een bles of een ronde froe om die vierkante vorm in je gezicht te breken. Je haar opknippen in laagjes aan je
gezicht werkt ook altijd.
Rond
Een rond gezicht is breed en heeft een ronde kin en haarlijn. Zo heeft actrice Kirsten Dunst een uitgesproken rond gelaat. Om de
ronde vorm af te zwakken, werk je best in de hoogte en lengte. Knip geen carré of bob tot op je jukbeenderen om niet de breedte
van je gezicht te accentueren. Steek daarentegen je haar op, leg bovenaan krullen of scheer je haar aan de zijkant kort.
Driehoek/hart
Een driehoekig gezicht heeft een breed voorhoofd en een scherpe kin. Als je een hartvormig gezicht hebt zoals actrice Reese
Whiterspoon, dan heb je dezelfde gezichtsvorm als iemand met een driehoekig gezicht alleen loopt je haarlijn meer op een punt.
Bij deze gezichtsvorm kan je dezelfde kapsels dragen als iemand met een driehoekig gezicht. Om je driehoekige gezichtsvorm niet
extra te benadrukken, modelleer je jouw opgeknipt haar best niet in je gezicht zoals Jennifer Aniston. Creëer meer volume rond je
kin in plaats van op je kaken. Dit kan je doen door voor een kapsel tot kin- of schouderlengte te kiezen. Voor extra volume kan je
jouw haar onderaan krullen. Ga niet voor korte horizontale pony’s want zo versterk je nog meer die driehoek, maar kies voor een
bles.
Peer
Zwaardere kaken en kinlijn met een smal voorhoofd zijn de kenmerken van een peervormig gelaat of eenomgekeerde driehoek
zoals dat van zangeres Kelly Osbourne. Knip je haar op in laagjes voor meer volume rond je voorhoofd en dun het onderaan uit
om volume weg te nemen van je kin. Vermijd een carré tot net boven je kaken, dit doet ze nog breder lijken. Vermijd volume op je
hoofd om je smal voorhoofd niet extra te benadrukken.
Diamant
Heb je een diamantvormig gelaat zoals actrice Elizabeth Hurley, dan heb je brede jukbeenderen, een smal voorhoofd en smalle
kin. Kies in dit geval voor een kapsel tot schouder- of neklengte. Vermijd kapsels die breedte toevoegen aan je jukbeenderen en
schuin opgeknipte kapsels. Deze kapsels versterken nog meer de kenmerken van je gezichtsvorm. Zorg daarentegen voor meer
volume rond je voorhoofd en kin. Krul je haar, leg er golven of piekjes in of toupeer het op de plaatsen waar je meer volume wilt.
Wat iedereen moet weten voor hij naar de kapper komt!
1.

Vermijd een middenscheiding

Tenzij je een catwalkmodel of zestien jaar bent, is het beter om een kapsel met een middenscheiding te vermijden. Het geeft je altijd
een trieste gezichtsuitdrukking.
2.

Ga mee met de haargroei

Kies niet voor een kapsel waarbij het haar niet in dezelfde richting groeit als dat van jou. Als jekapsel in de richting van je
haargroeiligt, dan zal het voor 90 procent van de tijd goed liggen. Probeer daarnaast om de vijf weken je haar een knipbeurt te geven.
Zo behoud je jouw coupe.
3.

Elk haar en gezicht is anders

Als je een foto van je favoriete Hollywoodstermeeneemt naar de kapper moet je er steeds op letten dat die celeb dezelfde
gezichtsvorm, haartextuur en hoeveelheid haar heeft als jij. Als dit niet het geval is, zal hetzelfde kapsel voor een ander effect
zorgen.
Deze fotospecial toont je alvast voor welke kapsels de sterren kiezen!
Klaudia Walloch
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