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Voor stralende bruiden

Na

Voor

Make-up & ZO
Diana Zelle, eigenaresse van Make-up & ZO, heeft

advies te krijgen, neem je een aantal items mee

veel ervaring en is professioneel met het vak bezig:

naar de sessie. Zoals een foto van je bruidsjapon en

“Ik verzorg naast bruidsmake-up en bruidskapsels

accessoires zoals sieraden en je diadeem of sluier.

ook visagie en haarstyling voor commercials en

Ook is het handig om te weten welke kleuren je

fashion shoots. Ondanks mijn ruime ervaring krijg

bruidsboeket heeft. “Een sessie begint met het

ik elke keer weer kippenvel als de bruid wordt

bekijken van de meegebrachte items. Ik adviseer

opgehaald door haar bruidegom. Het blijft een

over de kleuren die we voor de make-up kunnen

bijzonder moment. En ik vind het speciaal dat ik

gebruiken en over kapsels die goed uitkomen bij

juist aan dat moment mag bijdragen.”

jouw specifieke gezichtsvorm. We bekijken samen
wat goed bij je past, vooral door te proberen en in

Tijdens jullie dag wil jij natuurlijk
het stralende middelpunt zijn. De
basis is je schitterende bruidsjapon.
En om het plaatje compleet te
maken, kies je voor een mooie

PROEFSESSIE

de spiegel het effect te bekijken. De beste keuze

Het is niet alleen belangrijk dat zowel de

beschrijven en fotograferen we”, vertelt Diana.

langhoudende make-up en profes-

en goed blijft zitten, het is ook belangrijk dat het

DE GROTE DAG

sioneel gestyled haar. Bij Make-up

past bij wie jij bent. Daarom begint Diana altijd

Op de dag zelf komt Diana bij je thuis of op iedere

met een proefsessie, ruim voor de trouwdatum.

andere gewenste locatie. “Eenmaal op de locatie

bruidsmake-up als het –kapsel de hele dag mooi

& ZO regel je dat op 1 plek.

aangekomen, neem ik altijd ruim de tijd om de

“Een bruid nog mooier maken
is het leukste wat er is”

bruid helemaal naar wens te stylen”, legt Diana uit.
“De afspraken die tijdens de proefsessie gemaakt
zijn, worden weer kort doorgenomen. Als ik klaar
ben, wordt je haar flink in de lak gezet. Ook fixeer
ik je make-up. Op die manier blijft alles de hele dag

Make-up & ZO

mooi. Daarnaast kun je kiezen voor een ‘touch up’.

Tjaskerstraat 24

“Een proefsessie in de studio duurt ongeveer 3

Dan werk ik ‘s avonds alles bij of creëer ik net een

8043 HH Zwolle

uur”, vertelt Diana. “Ik vind het belangrijk om daar

andere look voor het avondfeest.” Diana verzorgt

Tel. 06 41 28 34 81

uitgebreid de tijd voor te nemen. Het idee van

ook make-up en haarstyling voor de bruidegom en

dz@makeupenzo.nl

de proefsessie is dat je een goed beeld krijgt van

voor de daggasten. “Een compleet pakket, voor een

www.makeupenzo.nl

hoe je er op je bruiloft uit zal zien.” Om een goed

onvergetelijke dag.”
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