
Bij Il Mondo Kappers zijn we al gewend 
dat bekende Nederlanders de weg weten 
te vinden naar de salon. Liesbeth van Dijk 
geniet landelijke bekendheid als helder-
ziend medium en was te zien in diverse 
tv-programma’s. Zoals het bijzonder inte-
gere programma ‘Paranormale kinderen’ 
bij SBS6. De afgelopen maanden is zij 
ruim 30 kilo afgevallen onder deskun-
dige begeleiding van New Fysic. Liesbeth 
voelde er veel voor voelde om dit fantasti-
sche resultaat te bekronen met een Total 
make-over. 

Gert-Jan Vis - al diverse malen door De 
Telegraaf genoemd als ‘society-kapper’ - had 
de eer om Liesbeth van een nieuwe coupe te 
voorzien. Liesbeth heeft een warme en inne-
mende uitstraling. Haar halflange haar wordt 
getransformeerd tot korte, speelse lokken 
die haar smalle gezicht en sprekende ogen 
goed doen uitkomen. Het haar is in laagjes 
geknipt en de punten zijn gesneden zodat de 
coupe een zachte uitstraling krijgt. Het haar 
van Liesbeth is gekleurd in een warmbruine 
tint. In de bovenlaag zijn enkele highlights 
geplaatst die zorgen voor een levendig effect. 
De sterke punten bij Liesbeth zijn haar 
prachtige bruine ogen en volle lippen. Deze 
trekken vanzelf de aandacht als ze op de 
juiste manier zijn opgemaakt. Maar eerst 
brengen we de foundation aan. Wat blush 
op de jukbeenderen geeft het gezicht meer 
diepgang. De lippen krijgen een zachtrode 
kleur met daarover een glanzende lipgloss. 
De ogen worden omrand met een zwart 
poeder die de illusie geven dat de wimpers 
langer zijn. De donkerpaarse oogschaduw 
op het bewegend ooglid laten de bolling van 
de ogen wat wegvallen. Met een lichte kleur 
onder de wenkbrauwen springen de ogen er 

toch lekker uit. De zwarte mascara vergroot 
de expressie van de ogen en verlengt de 
wimpers. Als finishing touch worden de wenk-
brauwen in model geborsteld en bij de aanzet 
iets ingekleurd. 
En de reactie van Liesbeth? “Wow wat gaaf 
en ik heb nu al 350 positieve reacties en 500 
likes op mijn facebookpagina!”
Op 16 oktober a.s. is er weer een Total 
Make-over avond en daar kunt u zich nog 
steeds voor opgeven. Stuur een mailtje naar 
ilmondo@ilmondo.nl met daarin een recente 
foto. Henk Ros, www.artfotos.nl, maakt deze 
avond de foto’s en het hele team van Il 
Mondo kappers loopt over van de inspiratie. 
Wacht niet te lang. Diegene die de grootste 
verandering wenst zou zomaar uitgekozen 
kunnen worden voor een Total Make-over bij 
Il Mondo Kappers.
Deze “Total make-over” werd verzorgd door Il 
Mondo Kappers Naaldwijk
Prins Hendrikstraat 34 Telnr: 0174-625244 
www.ilmondo.nl , met dank aan New Fysics 
www.newfysic.nl en Liesbeth van Dijk www.
liesbethvandijk.nl

Liesbeth van Dijk begint blij en lichtvoetig aan 
spectaculaire verandering


