BEAUTY

G E Z O N D E

‘KNOFLOOK IS
GOED VOOR
VOLLERE
WENKBRAUWEN’

G L O W

DANY D I O P

Dany Diop is de huidspecialist van onder andere
Carice van Houten. Gelukkig verdiept hij zich even
graag in de ‘gewone’ mens, zolang hij maar een huid
mooier en beter kan maken. Deze tiptop verzorgde,
Frans-Senegalese huiddeskundige werd in Parijs
opgeleid door Joëlle Ciocco (met klanten als Catherine
Deneuve, Cindy Crawford en Madonna) en Philippe
Allouche van het merk Biologique Recherche.

FILOSOFIE

Roya verdiept zich in haar klant. Ze vraagt bijvoorbeeld
door naar het beroep van een cliënt: bij een zakenvrouw
passen andere wenkbrauwen dan bij een tv-persoonlijkheid, redeneert ze. Daarnaast heeft ze oog voor de
persoonlijkheid die zij voor zich heeft. Vervolgens gaat
ze aan de slag met knippen, plukken, kleuren en
vormen. Minstens zo belangrijk als de vorm van de
wenkbrauw is de kleur: die geeft warmte aan het
gezicht. Roya maakt dunne wenkbrauwen weer vol,
maar kan ze ook verhogen, verlagen of verbreden.
Bovendien helpt ze vrouwen die door chemo hun haren
zijn kwijtgeraakt, hun wenkbrauwen weer mooi en vol
te krijgen. Mannen kunnen hier trouwens ook terecht.

FILOSOFIE

‘ALTIJD
SPRAYEN
TIJDENS EEN
VLUCHT’

Dany’s signature-behandeling duurt tweeënhalf uur.
Na een microscopische bestudering van de huid, het
zogeheten face mapping, gaat hij met plantaardige
oliën, vitaminen en medische ingrediënten aan de
slag. De huid wordt intens gevoed, dan volgt een
overheerlijke, stevige massage. Het resultaat? Een
enorm gladde huid en een gezonde en stralende glans; rimpeltjes en kleine
verzakkingen lijken wel verdwenen. Ook fijn: de behandeling versterkt de
natuurlijke weerstand van de huid en stimuleert de celvernieuwing. ‘Age
gracefully is mijn motto. Accepteer je leeftijd, leg je erbij neer.
Krampachtig jong blijven is niet leuk. Maar zorg wel goed voor jezelf, houd
van jezelf. Wees blij met wat je hebt, focus je daarop. Dat maakt ook mooi.’

O V E R R OYA
TI P

Koop brightening spray en neem die mee in je tas. Hij hydrateert, maakt je
huid net wat frisser en geeft een mooie glans. Even sprayen tijdens een lange
dag of een lange vlucht en je ziet er weer stralend uit.
P R IJ S

W E N K B R A U W E N

R O YA Z A R A

Roya woont al meer dan dertig jaar in Nederland. Ze
wilde altijd al schoonheidsspecialiste worden. Haar
tante had een opleidingsinstituut, waar ze als klein
meisje na schooltijd haar ogen uitkeek. Tekenen is haar
hobby; zelf denkt ze dat daardoor beter en anders naar
gezichten kijkt.

De Dany Diop signature-behandeling van tweeënhalf uur kost €230.
www.danydiop.com
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De sprankelende Perzische Roya Zara (59) wordt de wenkbrauwkoningin van
Nederland genoemd. Leontine Borsato, Nicolette van Dam, Lieke van Lexmond,
Renate Gerschtanowitz, Evelyn Struik, Manon Meijers, Connie Witteman en
Patty Brard behoren tot haar vaste klanten. In haar salons, in Badhoevedorp en
Amsterdam, kun je overigens ook terecht voor een acnebehandeling, een peeling
of een pedicurebehandeling. ‘In Teheran, waar ik vandaan kom, is esthetiek
ontzettend belangrijk. Iraanse vrouwen verzorgen zichzelf erg goed. Mooie
wenkbrauwen horen daar als vanzelfsprekend bij. Toen ik 32 jaar geleden in
Nederland kwam wonen, gingen mijn handen jeuken. Er viel nog een hoop eer
te behalen. Het mooie is: na al die jaren heb ik nog altijd veel plezier in en eer
van mijn werk.’

TIP

Te dunne wenkbrauwen maken onnodig oud. Over het
algemeen staan brede, volle wenkbrauwen het mooist.
Ga dus niet zomaar zelf aan de slag en maak je wenkbrauwen niet te dun. Knoflook is goed voor vollere
wenkbrauwen. Gewoon met een teen over je wenkbrauw wrijven en na tien minuten afspoelen met water
en zeep.
PRIJS

€38 voor een epileersessie. www.royazare.nl
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