
I denne reportage kan I læse om 
og se billeder fra Betina Madsens 
makeover-dag, som hun var 
så heldig at vinde i vores store 
konkurrence på Facebook.

Betina er bosat i Skanderborg, 
42 år og mor til to små børn, 
og så har hun en travl hverdag 
med mange bolde i luften. Hun 
trængte derfor til en dag med 
selvforkælelse og fokus rettet 
kun på hende. 
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Cecilie fra Frisør Træholt på Viby Torv tog imod Betina i salonen, og 
efter en god vejledning fandt Cecilie og Betina frem til en fl ot farve
 og frisure.  

Betina havde en stor udgroning og fi k derfor lyse refl ekser i sit fi ne 
hår, som samler farven med det yderste hår. Derefter kom Cecilie en 
glossing over, som gør Betinas hårfarve mere kold, hvor hendes egen 
hårfarve er mere varm. 

Herefter blev Betina klippet i en solid page med lige kanter efter 
hendes eget ønske om en frisure, som ikke kræver for meget styling i 
en travl hverdag. 

Efter klipningen brugte Cecilie volumen-mousse, føntørringscreme 
samt oliespray til fugt og glans. Afslutningsvis blev håret krøllet med 
et krølle- og glattejern for at give Betinas glatte hår lidt struktur og 
bløde krøller. 

Til slut blev Betinas hår krammet med teksturspray og derefter 
hårlak, så frisuren kunne holde hele makeover-dagen. 

Farvning og klipning
hos Frisør Træholt



Næste step var makeup. Her gik turen gik til Matas, hvor Betina fi k
lagt en fl ot makeup af Terese fra Nilens Jord. 

Først blev huden renset og fugtet godt med creme, og derefter fi k Betina 
en primer på for at glatte huden ud. Dernæst lagde Terese en foundation, 
som blendede fl ot ind med overgangen til Betinas hals. 

Betina fi k herefter lagt lidt concealer under øjnene og inde i øjenkrogen 
for at mindske mørke rander ved øjnene. Derudover fi k Betina lagt en fl ot 
brun brynmascara, som er med til at markere hendes ansigt. 

På øjnene fi k Betina gyldne farver, som fremhæver hendes blå øjne, og 
som blender fl ot ind i hendes egne gyldne farver. Derefter lagde Teresa 
lidt solskinspuder på kinderne for at fremhæve Betinas kindben og give 
lidt glød i ansigtet. 

Til sidst fi k Betina en lipgloss på læberne i farven koral, som står fl ot til 
øjenskyggen og giver en frisk og naturlig farve på læberne. 

Efter makeuppen var blevet lagt, fi k Betina en fl ot gavepose fra Terese 
med lækre produkter fra Nilens Jord. 

Makeup hos Matas 



Sidste step for Betina var en stilvejledning med vores stylist Helle Bille, 
som havde fundet smart tøj, sko/støvler, briller og smykker frem til Betina 
fra butikkerne i Viby Centret.  

Betina er 1,77 m. høj, så hun har rig mulighed for at udnytte nogle af alle de 
lange længder, som er fremme i moden lige nu. Hun har en timeglasfi gur, 
dvs. at hendes skuldre og hofter har samme bredde, og hendes talje er 
smallere, så hun skal huske ikke at gemme sig i alt for løst tøj.

Betina er ikke vild med alt for tætsiddende tøj. Derfor fandt Helle noget 
tøj, der passer til Betinas fi gur, og som giver et friskt pust til hendes 
nuværende garderobe.

På de næste sider kan du se Betina i fi re fl otte outfi ts. 

Stilvejledning med 
stylist Helle Bille



Soya Concept sweatbluse og bukser fra Mappstore

Soulmate quiltet frakke fra Center Mode

Gabor støvler fra Eurosko Maibom

Gucci solbriller fra Synoptik

Outfi t 1

”Smart i en fart” kalder Helle Bille lounge-sættet, der er i en helt lys grøn 
farve, og som klæder Betina superfl ot. At være praktisk med to små børn 
betyder ikke, at man ikke kan være smart, og moden lige nu er netop en 
opdateret udgave af vores elskede joggingtøj. 

Betina elsker quiltede jakker, så Helle fandt en lækker frakke, som virkelig 
giver Betina noget kant, og hertil et par varme og smarte vinterstøvler.

Betina er selv optiker og prikken over i’et er et par smarte solbriller, 
som fuldender looket.



Soulmate kjole fra Center Mode 

Claire Woman skjortefrakke i uld fra Center Mode

Billi Bi støvler fra Eurosko Maibom

Gucci briller fra Synoptik

Susanne Friis Bjørner smykker fra Juul Smykker & Ure

Outfi t 2

Helle Bille fandt en kjole til Betina, som både sad løst omkring mave og lår, 
men samtidigt fremhævede taljen, og det er ikke altid let at fi nde sådan 
en pasform i kjoler. 

Betina er høj, og hun skal udnytte, at hun kan bruge de lange længder, 
som er meget fremme i moden lige nu. Den stærke grønne farve klæder 
Betina rigtig godt, og heldigvis elsker hun farver. 

Når der er meget spræl og farver i tøjet, så skal tilbehøret være mere 
neutralt, og derfor valgte Helle en lys støvle til sættet. De lyse støvler er 
meget fremme i denne sæson, og de giver et frisk pust til ens outfi t.

De fl otte guldsmykker i grønne toner matcher tøjet og klæder 
Betinas lyse hud.



LauRie fl øjlsbukser fra KM Mode

Jensen strik fra KM Mode

Stockholm loafers fra Eurosko Maibom

Strikhue fra Mappstore

Gucci briller fra Synoptik

Susanne Friis Bjørner smykker fra Juul Smykker & Ure

Outfi t 3

Betina elsker strik, særligt i færøsk stil, og det må vi da sige, at denne 
strik udstråler. Helle Bille rådede Betina til at tænke over, hvilken type 
bukser hun sætter til en striktrøje. 

De fl este vælger en strik og et par jeans, men Helle råder til at prøve 
at gøre stilen mere spændende ved at vælge en anden type buks. 
Vælg fx en mere løs model i bukser, som her i en babyfl øjl i den 
smukkeste blågrå farve. Så bliver strikken mere smart og kan
bedre styles. 

De chunky loafers er meget fremme lige nu, og så er de 
superbehagelige at have på. De passer derfor perfekt til det sporty
og smarte sæt, Betina har på.



Claire bukser og skjorte fra Center Mode 

Billi Bi støvler fra Eurosko Maibom

Gucci briller fra Synoptik

Susanne Friis Bjørner smykker fra Juul Smykker & Ure

Outfi t 4

Betina prøvede en buks, som i modellen er god til at skjule mave.
Dette gør det nemmere for Betina at putte en bluse ned i bukserne foran,
så hun får markeret sin talje.

Buksen er som en blød sweatpant, men designet som en ”pæn” buks, der 
kan bruges på arbejde, fritid og i byen. Den er nem at style, hvilket er en 
fordel i Betinas travle hverdag, for alt passer til en god basisbuks. 

Helle Bille har hertil valgt en smuk skjortebluse med et paisleymønster i 
rosa og rødbrune farver, som fremmer det feminine ved Betina og klæder 
hendes stil godt.

Et fl ot sæt som sagtens kan bruges til byen ved at skifte støvlerne ud
med et par sko.


