
beauty is ageless
Ageless with new beauty guide

by Carmen Zomers
The current beauty market is really focused on the younger target group. 

Carmen Zomers, top hair & make-up artist, noticed during her work that there is 
also a demand for tips and tricks for women of her age (50+). The new beauty 
guide ‘Ageless’ shares simple tutorials and tips & tricks for this target group. 

A beauty guide where Carmen shares her years of experience, takes you
behind the scenes and shows that you can be beautiful at any age. 

Make-up artist Carmen Zomers has over 25 years of experience in the beauty
 industry, both in the Netherlands as abroad. She is the founder of the Carmen 

Zomers Agency, she makes Dutch celebrities more beautiful with her makeup and 
hair expertise. Also she is the author of her first beauty book ‘Boho Beauty by Car-

men’ and vlogs for various brands and her own YouTube channel ‘Beauty by Carmen’. 
“I look at the person and her best features before I apply makeup to someone. This 

way I can emphasize her beauty because it’s about creating your most 
beautiful self.” And that is exactly what beauty guide ‘Ageless’ helps you with. 

Ageless beauty guide, is filled with gorgeous photographs containing a behind the 
scenes from Carmen where she shares her backstage tips with you. The guide also 

contains simple hair and makeup tutorials with looks for everyone. “I don’t like very 
complicated and time-consuming beauty rituals. With my simple tips and tricks every 

woman can feel beautiful in no time”.

See yourself through the eyes of a makeup artist with the beauty guide ‘Ageless’.  
Your strengths will be emphasized using the simple step-by-step plan. Beauty is 

Ageless! ‘Ageless’ is supported by an online inspiration platform: agelessbycarmen.
com and an Instagram page, where Carmen shares tips & tricks, beauty vlogs and her 

favorite products.

Ageless will be launched in the autumn of 2020. Stay tuned!

Dyson hair/Yves Rocher/Kevin Murphy/Make Up For Ever/Ellis Faas Cosmetics/Aaiko/Slim living
 Platform en content development by Studio Tos

For more information & interviews:

Carmen Zomers  
+316 26160177    
zomerscarmen@gmail.com
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Na het succes van mijn eerste boek kreeg 

ik steeds meer aanvragen voor een boek 

met tips voor vrouwen van mijn leeftijd 

(50+). Ageless vrouwen staan midden in 

het leven en hebben nog volop kansen om 

het leven te leiden wat ze graag willen. 

Deze 50+ beauty guide is voor alle Ageless 

vrouwen die er goed uit willen zien, maar 

niet uren voor de spiegel willen staan. 

Met mijn simpele, backstage haar en make-

up tips en snelle tutorials kan iedere 

vrouw zich mooi voelen. Hiermee wil ik 

laten zien dat mooi zijn niet afhankelijk 

is van leeftijd. Met de mooie looks uit mijn 

boek voel jij je ageless. Ageless it is!

Carmen Zomers is meer dan 25 

jaar hair & make-up artist. Ze werkt 

voor beautymerken, fashion-

brands, celebrities, tv en voor 

toonaangevende magazines in 

binnen- en buitenland.

Daarnaast is ze founder van Carmen 

Zomers Agency,  een agentschap 

voor hair en make-up artists, auteur 

van haar eerste beauty boek ‘Boho 

beauty’ en maakt ze beautyvlogs 

voor ‘Beauty by Carmen’.

9 789492 723390
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OPTISCHE 
OOGLIFT50+
Omdat hangende ogen 
vaak een vermoeide 
indruk geven, lijk je 
vaak ouder dan je 
bent. Je kunt je 
oogleden optisch 
liften met make-up. 
Zorg er ook voor 
dat de wenkbrauwen 
goed geëpileerd zijn, 
Daardoor ziet het 
er rustig uit en 
heb je meer ruimte 
boven het ooglid. 
Het is belangrijk 
om niet te 
donkere kleuren 
te gebruiken op 
het bewegend 
ooglid, omdat de 
ogen dan kleiner 
lijken.

Gebruik geen glans 
oogschaduw op de arcadeboog. 

Door de glans vallen de 
hangende oogleden meer op.

Products
Eyeshadow palette - Yves Rocher

Mascara - Yves Rocher (waterproof i.v.m. stempelen 

op de overhangende oogleden)

Anti-Age Global Eye Contourcrème - Yves Rocher

Opbrengen
Gebruik een lichte oogschaduw over het bewegend 

ooglid, zo lijkt het oog groter. Kijk recht in de 

spiegel en gebruik een zacht, donkerbruine kleur en 

breng een schaduw aan op de buitenooghoek in de 

arcadeboog.

De arcadeboog is het stukje waar de oogkas 

ophoudt en overgaat naar het bewegend ooglid.

Breng de oogschaduw aan en vervaag met 

een blendkwastje naar boven. Zorg dat je de 

denkbeeldige lijn aanhoudt. Van neusbrug 

naar de binnenooghoek en neusvleugel naar 

buitenooghoek en zorg dat de oogschaduw binnen 

dit kader blijft.

Verzorging
Oogcontourcrème is onmisbaar voor een stralende 

oogopslag en om de rimpeltjes en kraaienpootjes 

te bestrijden. Bij een dagelijkse verzorging merk 

je al snel het verschil en worden je rimpeltjes 

zichtbaar minder. 

Wanneer mijn klant vocht vasthoudt bij de ogen 

masseer ik eerst een dagcrème in en gebruik ik 

een oogroller met frisse textuur. Hierdoor neemt 

de zwelling af en kan ik mooier mijn make-up 

aanbrengen.

TIPS
Backstage

Handige tip:



16 17

Breng voor een fris effect op 

de appeltjes van je wangen 

een blush aan.

Breng op het bewegend ooglid 

een eyeliner aan. Gebruik een 

liquid eyeliner. Dat is fijn, omdat 

de oudere huid vaak wat droger is.

3 4

Je hebt nodig:

Ellis Faas:

Skin veil S104L

Lips L306

Eyes E128

Mascara E401 

Blush S302

Shaper S208 

Gebruik een 
oogprimer, zodat 
de oogschaduw 

niet in de 
lijntjes loopt.  

De out of bed look is sexy en 

smooth. Door het gebruik van 

liquid producten (smeerbaar) 

vallen rimpels minder op en 

is de huid ook minder droog. 

Ik ben er zelf een groot fan 

van, Door de glans van de 

liquid producten ziet je huid 

er frisser uit. Let wel extra 

goed op dat het product na 

een tijdje niet in de rimpeltjes 

loopt. Dit voorkom je door 

af en toe met je vinger het 

product te deppen. 

1
Breng de basis dun aan met een 

kwast. Begin bij het voorhoofd en 

werk naar beneden.

Stippel heel dun een shaper 

onder het jukbeen. Werk de 

shaper naar boven uit en niet 

naar beneden voor een strakke 

shape.

WOKE 
UP LIKE 
THIS

2

Make-up
How to look beautiful with

 a couple makeup products 

Handige tip:



Sneak preview online platform

www.agelessbycarmen.com

16 17

Breng voor een fris effect op 

de appeltjes van je wangen 

een blush aan.

Breng op het bewegend ooglid 

een eyeliner aan. Gebruik een 

liquid eyeliner. Dat is fijn, omdat 

de oudere huid vaak wat droger is.

3 4

Je hebt nodig:

Ellis Faas:

Skin veil S104L

Lips L306

Eyes E128

Mascara E401 

Blush S302

Shaper S208 

Gebruik een 
oogprimer, zodat 
de oogschaduw 

niet in de 
lijntjes loopt.  

De out of bed look is sexy en 

smooth. Door het gebruik van 

liquid producten (smeerbaar) 

vallen rimpels minder op en 

is de huid ook minder droog. 

Ik ben er zelf een groot fan 

van, Door de glans van de 

liquid producten ziet je huid 

er frisser uit. Let wel extra 

goed op dat het product na 

een tijdje niet in de rimpeltjes 

loopt. Dit voorkom je door 

af en toe met je vinger het 

product te deppen. 

1
Breng de basis dun aan met een 

kwast. Begin bij het voorhoofd en 

werk naar beneden.

Stippel heel dun een shaper 

onder het jukbeen. Werk de 

shaper naar boven uit en niet 

naar beneden voor een strakke 

shape.

WOKE 
UP LIKE 
THIS

2

Make-up
How to look beautiful with

 a couple makeup products 

Handige tip:


