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ROUGE CLUB REGELS

Er is maar één regel: draag je niet één van onze geheime 
mat finishes? Dan ben je niet welkom. 

Er is maar één regel bij de YSL Beauté Underground 
Rouge Club, waar couture met omverwerping 
samenkomt, en jouw lipkleur tegelijkertijd ook jouw 
wachtwoord is. Of je nu voor een fluwelige cushion inkt 
finish in donkerrood gaat of voor een verleidelijke 
ledermatte finish in een koele nude tint – jouw lippen 
horen ‘dressed up’ te zijn.  

Gelukkig….er is meer dan genoeg keuze in de nieuwe 
collecties van YSL Beauté. Matte finishes die meer doen 
dan enkel je lippen kleur geven. Opvallend. Krachtig 

Want bij YSL Beauté…domineert mat.



“ I  L O V E  T H E  C H I C N E S S 
O F  A  M AT T E  T E X T U R E D  L I P S T I C K . 

I  A D O R E  T H E  W AY 
I T  C A N  B E  V E RY  C H I C , 

W I T H  A  R E A L LY  C O U T U R E  F I N I S H .” 

T O M  P E C H E U X 





De technologie: samengesteld op basis van 
fluweelzachte elastomeren, voor een kussenzacht 
gevoel en een satijnmatte finish, heeft deze vloeibare 
olie-crème basis een soort pluche, romige textuur. 
Terwijl een langhoudende kleurtechnologie, die zo 
geliefd was in de originele Tatouage Couture voor een 
vijf-uur-durend langhoudende hold zorgt – een effect 
waar de fans zo gewend aan geraakt zijn. 

De verpakking: de Tatouage Couture Velvet Cream 
heeft een eigen, onderscheidende look met een nieuwe 
cushion applicator van pluche die breder is dan de 
iconische Tatouage Couture stift-applicator; dit zorgt 
voor een groter oppervlak om een sterkere dekking te 
geven; en een chique, couture-like fluweelmatte zwarte 
dop.  

TATOUAGE COUTURE 
VELVET CREAM   
EEN NIEUWE LIPMAKE-UP 
VOOR EEN NIEUW DECENNIUM 

En nu in 2020, zal de eerste fluwelige matte ‘afdruk’ met 
een kleurhoudende technologie en het comfort van een 
cushion, inclusief de nodige dosis ‘couture’ 
gecombineerd worden.  

Introductie: Tatouage Couture Velvet Cream, een super 
gepigmenteerde vloeibare matte lipmake-up met een 
romige, zachte finish op de lippen. Tatouage Couture 
Velvet Cream omarmt de matte liptrend, alleen dan 
zonder het bekende uitdrogende effect dat men bij een 
matte lipstick verwacht. De textuur is heerlijk 
fluweelzacht en romig, waardoor het mogelijk is de 
lippen als het ware te tatoeëren met fluwelige 
kleurafdruk. Geniet van een sterke dekking 
gecombineerd met allround comfort, een zacht gevoel 
op de lippen - maar nooit te subtiel qua kleurimpact. 





“A  N E W  U LT R A  P I G M E N T E D  L I Q U I D 
M AT T E  L I P S T I C K  T H AT  M E E T S 

T H E  N E E D S  O F  T H E  W O M E N  W H O  W A N T 
H I G H  C O V E R A G E ,  B U T  A L S O  D E S I R E 

A  C O M F O RTA B L E  T E X T U R E 
O N  T H E  L I P S .” 

T O M  P E C H E U X 



TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM   
14 NIEUWE TINTEN DOOR TOM 
PECHEUX

No 201 – Rouge Tatouage
Het vurige rood dat Edie Campbell in de campagnes draagt..
No 202 – Coral Symbol
Perzikroze
No 203 – Rose Dissident
Krachtig fuchsia voor een zelfverzekerde uitstraling. 
No 204 – Beige Underground
Een unieke, subtiele nude, perfect bij een intense oogmake-up. 
No 205 – Rouge Clique
Een sprankelend puur rood voor een indrukwekkende look.
No 206 – Club Bordeaux
Deze wijnrode tint, gedragen door Zoë in de printcampagne, is 
ontzettend verleidelijk.



No 213 – Pink Accomplice
Glinsterend roze, voor een couture effect – exclusieve 
limited edition. 
No 214 – Beige Alliance
Glinsterend beige, uitmuntend en uniek - exclusieve limited 
edition.
No 216 – Nude Emblem
Voorbestemd om een modern klassieker te worden, een 
delicaat roze nude tint die elke stijl verfijnt en versterkt. 

No 208 – Rouge Faction
Donkerrood voor een sprankelende en verfrissende look.
No 209 – Anti-Social Prune
Een donkere, intense bessenkleurige fuchsia om je look een 
touch of drama te geven. 
No 210 – Nude Sedition
Een licht beige tint, perfect bij elke nude look. No 211 – Chili 
Incitement
Een bruingetinte oranje nuance met een intrigerende zweem. 
No 212 – Rouge Rebel
Rebels rood met een hintje pittig bruin, draagbaar maar 
authentiek. 





ROUGE PUR COUTURE THE SLIM 
DE 6 NIEUWE TINTEN DOOR TOM PECHEUX 

Gecreëerd door Tom Pecheux, worden er nieuwe 
seizoensgebonden kleuren voor de Rouge Pur Couture The 
Slim geïntroduceerd. 

Deze baanbrekende lipstick met een ledermatte finish 
die een volledige dekking geeft, betreedt de 
underground coutoure club met zes nieuwe, vurige 
tinten die tot in de late uurtjes blijven vlammen. 

In haar ultra-slanke, vierkant gevormde huls – dat voor 
de perfecte precisie-applicatie zorgt -  is het een 
klassieke couture...en evengoed een nonchalant en 
stoer lipaccessoire, verkrijgbaar in een opvallende goud 
met zwarte huls. 

No 26 – Rouge Mirage
Helder rood, zowel heel draagbaar als authentiek. 
No 27 – Conflicting Crimson
Intens bordeauxrood voor een vleugje drama.
No 28 – True Chili
Bruinrood, omgezet naar een tint voor de lippen. 



No 29 – Coral Revolt
Koraal oranje voor een fel hintje kleur. 
No 30 – Nude Protest
Rijk chocoladebruin. 
No 31 – Inflammatory Nude
Perzikroze om een natuurlijke nude look te 
verfraaien.  





DE CAMPAGNE

Je bent binnen. De Couture Club is de plek voor iedereen 
die zijn/haar matte finish kent. Edie Campbell, geleund 
tegen een matrode muur, hoofd nonchalant naar 
achteren, haar blik op standje cool en zelfverzekerd, 
draagt de YSL Tatouage Velvet Cream in No 201 Rouge 
Tatouage, een vurige, intens matte rood tint die haar een 
chique, zelfverzekerde uitstraling versterkt.  



Net zo uitdagend draagt Zoë Kravitz Tatouage Couture 
Velvet Cream in No 206 Club Bordeaux; een intens tint 
rode tint die perfect bij haar intens zwart omlijste ogen 
past. De campagne is zowel gepassioneerd als 
sophisticated - beiden gefotografeerd door de beroemde 
fotograaf David Sims. 



DE FILM

De club is Tatouage – met een neonrood teken, een 
geheim teken voor iedereen die ervan weet. Een plek 
waar stoere meiden hun pure beauty in een mat 
statement achterlaten, voordat ze zich bij de rest van de 
groep samenvoegen. Edie komt in het geheim binnen, 
kiest een Tatouage Couture Velvet Cream en geeft zich 
over aan een tatoeëerder voor de applicatie. Maar als ze 
vertrekt, doet ze nog snel iets onverwachts: ze brengt 
haar lipstick ook op hem aan, om ‘haar stempel’ achter 
te laten....immers, she rules in matte.

Geregisseerd door Tomas Lachambre, is de snelle, edgy 
film de perfecte frame voor de couture look maar 
evengoed met de signatuur underground finish van 
deTatouage Couture Velvet Cream.     



Q & A 
WITH TOM PECHEUX 



KUN JE UITLEGGEN WAAROM JE ZO GROOT FAN 
BENT VAN MATTE LIPSTICKS?  

Mat staat sowieso voor chic. Ik vind het prachtig hoe mat heel 
chic kan zijn, en ook zo’n pure couture-like finish geeft. Ik houd 
ook van de manier waarop mat zo perfect contrasteert met een 
andere look waar ik eveneens groot fan van ben – een 
dauwachtige, subtiel glanzende teint. Wanneer je een matte 
lipstick draagt, lijkt de huid nóg meer te stralen; net zoals je een 
stukje zwarte fluweelstof naast een glinsterende diamant legt – 
ze versterken elkaars’ finish. De technologie van nu maakt het 
mogelijk dat we zoveel meer kunnen doen met een matte 
textuur dan vroeger. Zodoende is er nu voor iedereen een matte 
finish te vinden, van meer transparante matte kleuren – die 
weliswaar een matte finish geven maar dan zonder een intense 
dekking of krachtig kleureffect – tot ook de matte lipsticks die 
intens gepigmenteerd zijn, en de lippen een sterke kleurdekking 
geven. Zelfs een nude kleur voor de lippen kan mat zijn. Dat is 
een gedurfde keuze, die ik ook geweldig vind.

WAT VIND JE, IN HET BIJZONDER, ZO PRETTIG AAN 
DE TEXTUUR VAN DE NIEUWE TATOUAGE COUTURE 
VELVET CREAM?  OP WELKE MANIER VERSCHILT DEZE 
VAN ANDERE MATTE LIPMAKE-UP? 

Normaal gesproken zijn matte lipsticks sowieso super krachtig, 
maar hebben ze eveneens een dikke, stugge textuur. Daarom 
wilden we voor Tatouage Couture Velvet Cream een textuur 
creëren die meer aan de behoeften en wensen van vrouwen 
beantwoordt; eentje die zowel een sterke dekking geeft maar 
eveneens een comfortabele finish op de lippen achterlaat. 
Kortom, een lipstick die heel prettig draagt, niet te dik of zwaar 
voelt. 
De fluwelige textuur balanceert tussen het effect van een inkt 
(afdruk) en een crème – maar biedt tegelijkertijd een intense 
dekking. Het is een matte, satijnachtige fluwelige finish, die 
nooit te zwaar op de lippen voelt. Dit is echt uniek voor een 
matte lipmake-up, en bestond nog niet eerder dan deze 
introductie. 

DE NIEUWE TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 
HEEFT EEN APPLICATOR VAN PLUCHE WAARDOOR 
JE DE LIPSTICK MAKKELIJK AANBRENGT. HEB JE 
NOG MEER TIPS VOOR DE BESTE APPLICATIE

De applicator maakt het heel makkelijk om de Tatouage 
Couture Velvet Cream aan te brengen. Het heeft scherpe 
hoekjes maar voelt evengoed zacht. Ik begin graag in het 
midden van de lippen en bouw de kleur dan langzaam op door 
vanuit het midden van de lippen meer kleur toe te voegen, tot je 
de kleur gelijkmatig naar de buitenkant van de lippen kunt 
verspreiden. Iedereen heeft natuurlijk zo haar eigen manier. 
Voor mij is het makkelijker om zorgvuldig in het midden te 
beginnen, en de contouren goed te volgen – dat is simpelweg 
het belangrijkste. Het is niet moeilijk maar je kunt beter wel 
eerst even oefenen, voor je een langhoudende lipstick 
aanbrengt die een intense kleurafdruk achterlaat. 

JE HEBT VOOR TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 
12 NIEUWE TINTEN GECREERD EN TWEE LIMITEDS.  
WAT VIND JE ZO MOOI AAN DEZE KLEUREN, EN 
WAT HEEFT JE GEÏNSPIREERD?  

Bij de ontwikkeling van nieuwe kleuren spookt er van alles 
door mijn hoofd maar het allerbelangrijkste is de gedachten 
aan een bepaalde emotie. Ik denk bijvoorbeeld graag aan 
bepaalde stemming, zoals iemand die verliefd is maar ook 
aan iemand die een beetje verdrietig of overstuur is, of 
iemand die een ander kust, of thuis aan het cocoonen is. Het 
is een prettige manier om kleuren te ontwikkelen door aan al 
deze emoties te denken; dit is immers, hoe we allemaal leven 
– we moeten omgaan met emoties, we observeren emoties, 
we moeten onze emoties onder controle houden. Je denkt 
misschien dat je naar de bloemist gaat om bloemen uit te 
zoeken maar de bloemen kiezen ons – de ene kleur spreekt 
vandaag meer aan dan de andere kleur. We worden 
natuurlijk ook aangetrokken door de schoonheid van de 
bloem, maar we voelen ons ook verbonden aan een kleur – 
vermoedelijk omdat je die dag in een bepaalde stemming 
bent. 
Mijn favoriete kleur voor de lippen? Zoals gezegd: dat hangt 
helemaal van mijn humeur af! 



KUN JE IETS MEER VERTELLEN OVER DE 
CAMPAGNESHOOT MET EDIE EN ZOË.  HOE ZIJN HUN 
MAKE-UPLOOKS TOT STAND GEKOMEN?

We zijn voor eenvoud gegaan, een rechtdoorzee-look. Als 
ik naar het beeld van Zoë kijk, doet ze me denken aan 
een sterke, sexy rockchick. Ze is sophisticated maar 
evengoed een tikkeltje uitdagend, zelfverzekerd, en een 
feminist – waar ze trots op is. Ik vind het gegeven mooi 
dat ze zo sterk is, maar niet teveel make-up draagt – enkel 
nog subtiel zwarte eyeliner en een beetje mascara. De 
wenkbrauwen zijn verzorgd maar niet ‘getekend’; de huid 
is natuurlijk, met sproetjes – je kunt zien dat Zoë wel 
make-up draagt, maar dat ze zich niet erachter verschuilt. 
Ze laat zien dat ze een sterke persoonlijkheid is door de 
manier waarop ze naar je kijkt, en met een opvallende 
lipstick kleur, die een bruinachtige zweem heeft. 

Voor Edie ben ik voor hetzelfde gevoel gegaan: een sterke, 
pure beauty. Ik heb een meer nude beige met een hintje 
oranje taupe op de ogen aangebracht; net als bij Zoë 
respecteert de lipstick de teint van elke huidskleur, maar is 
het in dezelfde uitvoering – een kleur die opvalt, die hun 
sterke mening representeert.  Ik had de kleuren ook 
kunnen wisselen – en een meer blauwachtige ondertoon 
tint voor Edie kunnen gebruiken, en een heldere rode kleur 
bij Zoë, maar ik heb ervoor gekozen om iets meer te 
spelen om een contrast te creëren, terwijl ik dezelfde toon 
wist te behouden. 
 

HEB JE NOG OVERIGE TIPS VOOR DE APPLICATIE 
VAN TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM EN 
ROUGE PUR COUTURE THE SLIM?     

Je hoeft de kleur niet te laten uitvloeien maar als je de kleur 
op je lippen graag mat wilt houden moet je niet eerst een 
lippenbalsem op oliebasis aanbrengen; je kan wel zo’n 
verzorgend lipproduct voor de nacht aanbrengen, voor je 
gaat slapen. Deze lipsticks bieden een uitstekende dekking 
en geven de lipcontouren een subtiele omlijsting, dus je 
hoeft de mond niet eerst met een lippotlood te omlijsten – 
tenzij je dat zelf heel graag wilt. En nogmaals, het voordeel 
van een fluwelige crème textuur is (zeker bij Tatouage 
Couture Velvet Cream) dat wanneer je lippen enigszins 
droog zijn, de huid gehydrateerd wordt. Maar de beste 
applicatietip die ik kan geven: geef het de tijd (heb geduld) 
en oefenen loont. Dat gaat voor alles!

HEB JE ZELF EEN TATOEAGE?

Nee. Ik heb er geen eentje. Niet zo zeer omdat ik er niet van 
houd – dat doe ik juist wel – maar ik ben nog nooit iets 
tegengekomen waarvan ik dacht: dát wil ik de komende 20 
tot 30 jaar op mijn huid terugzien. Er zijn miljoenen mensen 
die graag foto’s maken, die graag bepaalde gadgets of items 
ter herinnering van een reis meenemen, of bepaalde plekken 
of momenten uit hun leven – en die beelden dan graag 
terugzien op hun huid. Maar ik heb zoveel gedaan in mijn 
leven, en ik heb zo veel plekken bezocht...als ik voor elke 
speciale gelegenheid ter herinnering een tatoeage zou laten 
aanbrengen, zou ik van top tot teen bedekt zijn!  



# R O U G E C L U B R U L E S






