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SchminkWebshop Colours heeft een aantal nieuwsbrieven verstuurd waarin uitgebreid 

uitleg wordt gegeven over schmink, schminkmateriaal en schminktechnieken. 

Deze nieuwsbrieven kun je downladen op de website 

 

De verschillende soorten schmink bij SchminkWebshop Colours 

De verschillende soorten schmink bij SchminkWebshop Colours 

Je zult bij SchminkWebshop Colours vooral de Superstar Face-and Bodypaint vinden. 

Zelf werk ik hier al ruim 20 jaar mee en ik vind het de meest prettige schmink om mee te 

werken, bovendien is het ook nog eens heel gunstig geprijsd. 

Superstar wordt in Nederland gemaakt en voldoet aan de allerhoogste eisen van de 

NVWA. Recent is de fabriek helemaal gekeurd en is er een belangrijk certificaat 

uitgereikt. 

Superstar schmink is een schmink op waterbasis, dit betekent dat je de schmink moet 

oplossen in water om op het gezicht te krijgen en op dezelfde manier gaat het er ook 

weer vanaf. 

Het is heel belangrijk dat je precies de juiste hoeveelheid water gebruikt; ga je met een 

spons een basis op het gezicht maken, de onderlaag, dan heb je niet zo heel veel water 

nodig. 

Je maakt je sponsje nat en knijpt het heel goed uit tot er geen water meer uitkomt. 

Dan maak je de schmink nat met een sprayflesje of je doet met je vinger wat water op 

de schmink. 

Veeg met je spons over de schmink om deze te laden en dep dan de basis op het gezicht. 

Als je meer schmink nodig hebt, nooit je spons natmaken, alleen extra water op het de 

schmink doen. 

Ga je lijnen maken met je penseel, dan is het belangrijk dat je veel water gebruikt, de 

schmink goed oplost tot een soort papje. Je pakt een paar keer water en gaat met je 

penseel door de schmink tot je belletjes ziet. Dan strijk je de penseel af langs het doosje 

om het overtollige water uit de penseel te halen en een scherpe punt te krijgen. 

Nu is de schmink zo goed opgelost dat hij vloeiend uit je penseel loopt en je mooie lijnen 

kunt zetten. 



Als je de schmink niet voldoende oplost heb je gekleurd water, dan is de kleurstof niet 

goed geactiveerd en dekt de schmink niet goed. Dus goed met je penseel door de 

schmink gaan om deze te activeren. Het makkelijkste werkt dit vanuit het midden, duw 

in een nieuw doosje eventueel een kuiltje met de achterkant van je penseel. 

 

 

De verschillende kleuren: 
 

Superstar heeft een groot assortiment kleuren, meer dan 100! 

Er zijn matte kleuren en metallic of glans kleuren. 

Persoonlijk vind ik het mooi om de basis met de spons op te zetten met glanskleuren. 

Deze werken makkelijker en je basis ziet er mooier uit omdat het glanst.  

Onthoudt dat met name de lichtere glanskleuren moeilijker oplossen en je daar wat meer 

water voor nodig hebt. De donkere kleuren lossen makkelijker op en daar heb je minder 

water voor nodig 

Doordat de lichte glanskleuren moeilijker oplossen, dekken ze minder goed en zijn deze 

kleuren minder gemakkelijk met de penseel te gebruiken. 

Ik heb het dan vooral over de kleuren Silver White, 140 en 065, Gold Finch 141 en 066 

en bijvoorbeeld Baby Pink 062 en Baby Blue 063 

Zelf gebruik ik deze kleuren eigenlijk alleen voor een basis. 

De donkere glans kleuren zijn wel heel gemakkelijk met zowel een spons als een penseel 

te gebruiken. 

Wil je schmink sjablonen gebruiken, kies dan ook voor glanskleuren, deze lopen minder 

makkelijk onder je sjabloon door omdat ze wat minder makkelijk oplossen en dus minder 

vloeibaar zijn. 

De matte kleuren kun je ook voor zowel een basis als je lijnwerk gebruiken, maar zoals 

gezegd een glanzende basis is mooier en gemakkelijker op te brengen. 

Om je nog verder te helpen vind je op de download pagina van de SchminkWebshop 

verschillende lijsten met de kleuren onderverdeeld in groepen. 

 



SchminkWebshop DreamColours 

Om het je nog gemakkelijker te maken verkoopt SchminkWebshop Colours exclusief de 

SchminkWebshop DreamColours 

Dit is een rainbowschmink gemaakt van hoofdzakelijk Superstar glanskleuren. 

Ideaal dus om een snelle mooie basis op te zetten en helemaal ideaal om te gebruiken in 

combinatie met de schminksjablonen. 

De DreamColours breng je aan met een half sponsje, je gaat hiermee over je schmink en 

belangrijk is dat je heen en weer gaat. 

Superstar schmink is namelijk wat zachter dan de meeste andere merken schmink, 

daarom zou je deze rainbowschmink uit het potje duwen als je steeds dezelfde kant uit 

wrijft. 

Op de website van de SchminkWebshop en het YouTube kanaal vind je verschillende 

filmpjes waar ik de DreamColours gebruik. 

 

 

 

Wit & Zwart 

Superstar is het enige merk wat 2 verschillende kleurnummers wit en zwart heeft. 

Als je wit of zwart met de spons als basis op wilt brengen kies dan voor wit 021 of zwart 

023. 

Daarnaast zijn er ook Line White 161 & Line Black 163 

Deze zijn intens wit en zwart en heel erg geschikt om lijnen te zetten, druppels, 

bloemetjes en stipjes 

De Line Black kun je mooi gebruiken in een bodypaint, bij een Tribal design of diep zwart 

lijnwerk bij volwassenen 

Voor kinderen gebruik ik zelf meestal gewoon voor zwarte lijnen 023 of liever nog de 

glans zwart, Graphite 223. 

 



 

 

Diamond FX & PartyXplosion Rainbowcakes 

Je vindt bij SchminkWebshop Colours ook een groot assortiment rainbowcakes van 

Diamond FX en een wat kleiner assortiment van PartyXplosion. 

Deze merken zijn vergelijkbaar, maar heel anders dan Superstar 

De schmink is veel harder en droger en heel erg gepigmenteerd. 

Doordat hij harder is, is hij geschikt om de rainbowcakes mee te maken en deze ook met 

de penseel te gebruiken. 

Er zijn 2 formaten: de splitcakes, deze zijn smal en vooral bedoelt om met een platte 

penseel op te brengen, de nr 18 of ¾ inch past er precies in. 

De bodycakes zijn breder en kun je met de spons opbrengen. 

Let op: omdat de schmink meer pigment bevat is hij heel erg dekkend en gaat deze 

schmink ook moeilijker van de huid af. 

Met name de donkere kleuren blauw en groen, maar ook rood zullen een waas 

achterlaten als je de schmink eraf hebt gehaald. 

Persoonlijk ben ik met deze schmink altijd voorzichtig bij jonge kinderen en zet ik er zo 

wie zo graag eerst een basis onder van bijvoorbeeld Superstar Silver White, dan komt de 

schmink niet direct op de huid en dit kan iets schelen. 

 



 

 

Schmink er weer afhalen 

Schminken is natuurlijk superleuk en je kunt heel blij zijn met je design maar er komt 

een moment dat het er weer af moet. 

Superstar schmink is heel gemakkelijk te verwijderen, met gewoon water en wat zeep, of 

olie is het er zo af. 

Nog gemakkelijker gaat het met de speciale Magic Towel die in de webshop verkocht 

wordt. Het enige wat je dan hoeft te doen is het doekje nat maken en over het gezicht 

vegen, alles vliegt er dan af. Dit doekje werkt overigens ook heel goed voor je gewone 

makeup! 

Een andere manier is om de schmink eerst in te smeren met pure baby wasgel, even in 

laten trekken en dan met een babydoekje eraf te vegen 

De Diamond FX kun je op dezelfde manier verwijderen, maar zal dus makkelijker een 

waas achterlaten 

 

 

 

www.schminkwebshop.nl 


