MAKE-UP & ZO

‘Met
Make-up & ZO
laat ik
bruiden extra
stralen’

De juiste make-up en Wat is jouw specialiteit?
professioneel gestyled
haar geven een bruid
net dat beetje extra.
Diana Zelle, eigenaresse

Ik beheers naast visagie ook het kappersvak. Dit vinden veel bruiden erg handig. Naast bruidsmake-up
& bruidskapsels doe ik ook visagie & haarstyling voor tv en tijdschriften. Ik ben dus iemand die veel
ervaring heeft en professioneel met het vak bezig is.

Nog steeds leuk?
Ik krijg elke keer kippenvel als de bruid klaar is en de bruidegom haar komt ophalen. Dat is zo’n
bijzonder moment! Ik vind het heel speciaal dat ik daar bij mag zijn en dat ik de bruid mooi mag
maken voor misschien wel de belangrijkste dag van haar leven.

van Make-up & ZO, komt Hoe verloopt een proefsessie?
op de trouwdag bij de
bruid aan huis. ‘Het geeft

Het is belangrijk om bijtijds een afspraak bij mij in te plannen. Een proefsessie in de studio van
Make-up & ZO duurt ongeveer 3 uur. Ik neem daar uitgebreid de tijd voor. Met een kopje koffie en
wat lekkers bekijken we de foto’s die de bruid heeft meegenomen van haar jurk, accessoires en
bloemen. Ik luister naar de wensen van de bruid en geef haar een eerlijk en professioneel advies.

me zoveel voldoening een Een professioneel advies?
bruid mooi te maken.’

Je kan nog zo’n mooie jurk hebben, het haar en de make-up maken het plaatje compleet. Ik adviseer
bijvoorbeeld graag over de kleuren van de make-up en het juiste bruidskapsel, passend bij het
gezicht. In het haar misschien een haarstukje voor wat extra volume of lengte. De bruid is straks het
stralende middelpunt en dat mag gezien worden!

En op de grote dag zelf?
Op de trouwdag kom ik naar iedere gewenste locatie en op ieder gewenst tijdstip, hoe vroeg dit in
de ochtend ook is. Ik doe het haar en de make-up van de bruid zoals we afgesproken hebben tijdens
de proefsessie. Eventueel kan ik een handje helpen met het aantrekken van de jurk. Wil de bruid er
’s avonds, net voor het feest losbarst, er iets anders uitzien? Dan kan ze kiezen voor een touch-up.

Doe je ook de bruidegom en daggasten?
Jazeker! De bruidegom kan kiezen voor chrooming & styling. Ook de make-up en het haar van
de (schoon)moeder, (schoon)zussen, getuigen en vriendinnen kan ik verzorgen. Dan zien óók zij
er extra feestelijk uit.
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