
Verschillende soorten glitters & het gebruik ervan 

Glitters zijn onmisbaar bij je schminkwerk; het zorgt ervoor dat het net iets mooier 

uitziet en met alle mooie glitters van tegenwoordig kun je de mooiste dingen maken! 

 

De simpelste vorm van glitter: Superstar Glans Schmink 

Als je de Superstar metallic (glans) schmink gebruikt als basis dan heb je al meteen de 

eerste schitteringen te pakken, bovendien werkt glansschmink prettig om een basis te 

maken, het mengt makkelijk en vlekt minder. 

In de eerste les heb ik de verschillende soorten schmink al behandelt, maar nog even 

kort:  

Let op dat je je spons nat maakt en heel goed uitknijpt. Daarna niet meer nat maken! 

Je brengt water op je schmink aan met je vinger of een spuitflesje om de schmink op te 

lossen. 

Steeds als je schmink bij pakt kijk je of het nodig is ook extra water aan te brengen op 

de schmink. 

De SchminkWebshop DreamColours zijn allemaal gemaakt van Superstar glanstinten, 

dus als je die gebruikt dan heb je in één keer heel veel kleur en glans! 

 

Losse glitters 

Er zijn heel veel soorten losse glitters. 

Let op dat je altijd cosmetische glitters gebruikt om huidbeschadigingen te voorkomen en 

doe voorzichtig met glitters rond de ogen. 

SchminkWebshop heeft de losse Sparkling glitter van Superstar in 6 kleuren en de YbodY 

Glitter in vele kleuren. Ook deze glitters kun je gewoon op de schminkwerk gebruiken. 

De Sparkling glitters zijn wat lichter van kleur en holografisch en hebben daardoor een 

mooi effect op je schmink. 

Je houdt de flesjes ondersteboven boven het gezicht, vraagt het kind de ogen dicht te 

doen en je tikt voorzichtig op de onderkant. 

Er komt dan een mooie waas van glitter op de schmink. De glitters zijn zo fijn dat ze 

vanzelf blijven plakken. 

je kunt ook met je vinger de glitters heel precies aanbrengen, dit is ook heel mooi als 

een sjabloon gebruikt hebt, breng meteen na de schmink de glitter aan en haal dan pas 

het sjabloon weg. 



 

Bling Bling glitter of 3D gel 

De BlingBling is een glittergel in een flesje met een kleine opening waarmee je 3D glitter 

lijnen kunt tekenen. Leuk om lijnen zoals bij de tijger een extra, glinsterend, 3D effect te 

geven. 

Houd het flesje plat tegen de huid om zo dun mogelijke lijnen te krijgen, als je het 

loodrecht houdt dan komt er teveel glittergel uit en worden de lijnen te dik. 

Je kunt er ook kleine drupjes mee maken en zo pareltjes of bloemenhartjes mee maken. 

De gel is op basis van Aloë Vera en droogt na een minuut of 10 op. 

Helaas gaat dit product uit het assortiment ivm problemen in de levering. Ik heb nu 

alleen nog zilver op voorraad en paar flesjes blauw. 

We zijn hard op zoek naar een goede vervanger. 

 

Superstar Glittergel 

Deze gel bevat een wat grovere glitter dan de sparkling glitter en kun je aanbrengen met 

de achterkant van je penseel, een wattenstokje of de speciale glitterpenseel als accenten 

in je schminkwerk. 

De gel is gemaakt op basis van alcohol en lost de onderliggende schmink niet op, 

bovendien droogt hij na enige tijd en wordt hij daardoor veeg vast. 

Ook leuk in de haren! 

De glittergel kan ook gebruikt worden als plakmiddel voor andere losse glitters zoals de 

Chunky Glitter. 

 



Superstar Chunky Glitter Mix 

De laatste paar jaar is de zogenaamde Chunky glitter steeds populairder aan het worden. 

Dit is een mengsel van wat grotere verschillende glitterdeeltjes. 

Je brengt deze aan mbv een gel of plakmiddel. 

Kijk uit want de grove deeltjes mogen het niet in de ogen komen, dit kan leiden tot 

oogbeschadigingen. 

Gebruik het dus alleen bij wat oudere kinderen of volwassenen en niet bij de ogen. 

Bij de kinderen gebruik ik het zelf alleen bij de haarlijn of in het haar 

Voor bodypaint is het heel erg geschikt en geeft het een prachtig effect! 

Ook wordt het veel gebruikt voor festival make-up en natuurlijk Carnaval 

Op dit moment zijn er 10 verschillende kleuren mixen in potjes van ongeveer 8 ml. 

De Superstar glitters zijn erg gunstig geprijsd en kwalitatief heel erg mooi, ze hebben 

een prachtige glans. 

Naast de standaard kleuren wit, zilver, goud, roze en blauw zijn er 4 fantastische mixen 

met verschillende kleuren gemengd.  

Je kunt deze glitters op de huid aanbrengen met de Glitterless gel, dit is Superstar 

Glittergel, maar dan zonder glitters. Je kunt ook de gewone Superstar glittergel hiervoor 

gebruiken. 

Brengt eerst de gel aan op de huid en daarna de glitters; de siliconen glitterpenseel 

werkt daarbij heel handig maar je kunt ook een kattentongpenseel gebruiken. 

 

Superstar Chuncky Glittermixen sixpacks 

 

Naast de 2 verschillende losse kleuren zijn er ook 6 verschillende 6 packs van Superstar 

in verschillende thema’s Chucky Glittermixen. 

In deze sixpacks zit 6 x 20 ml glittermix en ze relatief zijn heel voordelig geprijsd ! 

Later komt er ook een BIO Glitter Sixpack 

 

Glitters en het milieu 

In deze tijd van duurzaamheid en zorgen om het milieu is ook goed om even stil te staan 

bij wat glitter eigenlijk  is: hele kleine deeltjes plastic. 

Dus eigenlijk is glitter heel erg slecht voor ons milieu, zeker omdat de meeste 

glitterdeeltjes zo fijn zijn dat ze doorgelaten worden door de filters in de 

waterzuiveringsinstallaties en dus door het riool en eindelijk in zee terecht komen. Er zijn 

zelf als vissen met glitters gevonden. 



Daarom moet je bewust omgaan met het product.  

Probeer als je de glitter verwijdert dit zoveel mogelijk te doen met bijvoorbeeld 

babydoekjes en gooi die gewoon in de afvalbak, probeer om zo min mogelijk de glitters 

in het riool te laten verdwijnen. 

In de toekomst zal de plastic glitter waarschijnlijk verboden gaan worden en gelukkig is 

er inmiddels al een alternatief beschikbaar: Bio Glitter. 

Ook Superstar gaat Bio glitter uitbrengen; dit is gemaakt van Eucalyptus bomen en dus 

biologisch afbreekbaar. Uiteraard is deze glitter wel een stuk duurder, maar ook 

duurzamer! 
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