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Voor meer informatie over de 
diverse instapmogelijkheden:

HAPARKO COSMETICS

Bekijk onze webwinkel voor meer informatie 
over producten van Malu Wilz:

WWW.WEBSHOPMALUWILZ.NL

De Veldoven 57
3342 GR 

Hendrik-Ido-Ambacht

T. +31 (0)78 - 68 166 28
www.haparko.nl

CAVIAR GOLD | GOUD KUST CAVIAR

MALU WILZ verlegt met de Caviar Gold treatment de grenzen en biedt u als 

schoonheidsspecialist unieke producten, voor zowel de verkoop, alsook voor 

behandeling in de salon. 

De gouddeeltjes in deze nieuwe productlijn van MALU WILZ Caviar Gold schitteren 

op de huid en creëren met hun reflecterende karakter de mogelijkheid lijntjes en 

rimpels te vervagen. Nieuwe doordachte werkstofcomplexen in verbinding met de 

unieke kaviaar-extracten regenereren de veeleisende huid en hebben zichtbaar 

verjongende eigenschappen. De proteïnes, peptiden en essentiële aminozuren in 

de kaviaar zijn belangrijk biomateriaal en ondersteunen de activiteit van de fibro-

blasten. Daardoor wordt de afbraak van de collagene vezels tegengegaan, de cel 

functie geactiveerd en het repairsysteem van de huid ondersteund. 

SALON
VERBETERAAR

C O L O F O N  E N  D E  V I S I E

D E  B E A U T Y S A L O N  N R  5  2 0 1 6 3

Vakinformatie voor de 
to tale Schoonheidsbranche

Verantwoordelijke uitgever Nederland:
GPmedia BV
Van Schaeck Mathonsingel 8
6512 AP Nijmegen
Telefoon:  +31 (0)24 3 246146
E-mail: info@gpmedia.nl
Internet: www.gpmedia.nl
 www.debeautysalon.biz

Verantwoordelijke uitgever België:
De Mey Micheline
Eekhoutdriesstraat 67
9041 OOSTAKKER (B) 

Uitgever:
Peter Peeters

Redactie:
Jos Kennis (hoofdredacteur)
j.kennis@gpmedia.nl

Advertentieverkoop:
GPmedia BV
Gerdo van de Peppel (verkoopleider)
g.peppel@gpmedia.nl
Mandy Sponselee (media-adviseur)
m.sponselee@gpmedia.nl

Alle orders worden afgesloten en uit-
gevoerd conform de Regelingen voor het 
Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie 
van de Arrondissements recht banken en bij 
de Kamers van Koop handel.

Vaktijdschrift De Beautysalon heeft 
het HOI Keurmerk. Dit betekent 
dat de oplage is gegarandeerd en 
gecontroleerd.

Abonnementen:
www.gpmedia.nl
of via info@gpmedia.nl
Per jaar in Nederland € 42,-
Per jaar in Europa € 51,-
Losse verkoop € 10,50

Het abonnement kan elk gewenst 
moment ingaan.

Vormgeving:
Studio Intensive
Telefoon: +31 (0)24 3 246140
info@studio-intensive.com
www.studio-intensive.com

Fotografie:
Maaike van Esch

Druk:
Geers Offset (België)

ISSN:
1572-3208

© Copyright 2016
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, micro-
film of welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever. 

De Beautysalon besteedt de grootst moge-
lijke aandacht aan de juistheid van de 
informatie die in het vaktijdschrift wordt 
opgenomen. Fouten zijn echter niet vol-
ledig uit te sluiten. De uitgever en de 
auteurs zijn dan ook op geen enkele 
wijze verantwoordelijk voor schade, van 
welke aard ook, die is ontstaan als gevolg 
van handelingen en/of beslissingen die 
gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

In de afgelopen weken waren verschillende betrouwbare ‘barometers’ positief  tot zeer positief over 
de manier waarop de omzetten en resultaten van de Nederlandse schoonheidsbranche zich ontwik-
kelen. Rabobank Cijfers & Trends, MKB Nederland, verschillende brancheorganisaties en het nieuwe 
‘Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2016’ van Marktdata.nl: allemaal zijn ze positief verrast over 
de recente cijfers, waaruit geconcludeerd mag worden dat onze sector aan een stevige inhaalslag bezig is. 

Marktdata.nl meldt bijvoorbeeld dat de brancheomzet van schoonheidsspecialisten in het eerste halfjaar 
van 2016 met maar liefst 20,5% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het onderzoeksbu-
reau spreekt over ‘een robuust herstel’. Met de jaren die achter ons liggen in gedachte, kan ik persoonlijk 
niet genoeg krijgen van dit soort positieve branchecijfers. Het is niets minder dan de verkwikkende regen-
bui waar we met z’n allen – na jaren van ‘droogte’- zo naar hebben uitgezien. 

Uiteraard is het wel zo dat de cijfers van bovengenoemde organisaties gebaseerd zijn op gemiddelden. 
De cijfers houden geen rekening met individuele salons, maar kijken uitsluitend naar de sector als geheel. 
Het is dan ook goed om je als ondernemer te realiseren dat er ondanks de comfortabele rugwind van dit 
moment geen enkele garantie is dat je hiervan ook daadwerkelijk gaat profiteren. De cijfers betekenen 
maar één ding, namelijk: de kansen zijn er, de omstandigheden zijn gunstig en er zijn volop mogelijkhe-
den om te profiteren. Dat laatste is echter wel iets wat je als ondernemer helemaal zelf moet doen.

Hoe je het beste uit je salon haalt, daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord op. In vakbladen, marke-
tingboeken en op social media is een vrijwel onbeperkte hoeveelheid tips te vinden, maar uiteindelijk is 
de keuze voor een bepaalde strategie erg afhankelijk van je specifieke situatie, de doelgroep waarop je je 
richt, je vaardigheden, je locatie en nog veel meer. In algemene zin vond ik de presentatie van verkooptrai-
ner Frank Berghuis (tijdens de ‘Cash&Carry’-dag van Mineral Skin Cosmetics op 3 september) erg verhel-
derend. In zijn presentatie benadrukte Frank Berghuis dat schoonheidsspecialistes er gemiddeld genomen 
erg goed in zijn om blokkades voor zichzelf op te werpen wanneer het gaat om productverkoop. Te snel 
hebben ze het gevoel een soort ‘tweedehands auto verkoper’ te zijn, hun klanten lastig te vallen en/of het 
gesprek eenvoudigweg niet in de richting van productverkoop durven sturen. 

Na interactie met de aanwezige schoonheidsspecialistes werd de conclusie getrokken dat de blokkades 
uiteindelijk allemaal voortkomen uit angst; angst dat de klant het product niet wil, angst dat de klant het 
vervelend vindt om een verkoopgesprek te moeten aanhoren en ga zo maar door. De oplossing die Frank 
Berghuis hiervoor bood vond ik erg interessant. In zijn presentatie beschreef hij namelijk een ‘mindset’ 
waarbij je enige afstand tot het product neemt. Anders gezegd: er is geen reden om bang te zijn dat de 
klant het product niet wil, want jij bent namelijk het product niet. Afwijzing van het product is niet het-
zelfde als afwijzing van jou als persoon of als beauty professional. 

Verder legde Frank Berghuis terecht de focus op het belang van goede productkennis. Per slot van rekening 
moet je je klant feilloos en zonder haperingen kunnen uitleggen waarom jouw product beter is dan de 

verzorgingsproducten of de make-up van bijvoorbeeld 
’t Kruidvat of de HEMA, die vele malen goedkoper zijn. 
Zodra je zelf twijfelt, twijfelt de klant met je mee en als 
er iets is dat je toekomstige succes in de weg staat, dan 
is dat het wel. 

Veel kijk- en leesplezier met deze uitgave van De 
Beautysalon!

Hoofdredacteur

De Visie

Jos Kennis

‘ALS JE ZELF TWIJFELT, 
TWIJFELT JE KLANT MET JE MEE’
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P. 10 INTERVIEW NATHALIA VAN DER ARK
In een uitgebreid interview vertelt Nathalia van der Ark over nieuwe ontwikkelingen bij Esthetica Opleidingen, waaronder de uitbreiding van de opleiding PMU 
met de opleiding Ondernemen.
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P. 18 COVERSTORY AMBITION
Ambition is een splinternieuw beautymerk van Sinelco International. Per direct is er een uitgebreid kleurenpallet 
aan nagellakken beschikbaar. Eind dit jaar volgt de lancering van de Ambition skincare-lijn en in 2017 wordt het 
assortiment compleet met een volwaardige make-uplijn.

P. 16 SIMON JERSEY
Tijdens de komende DeBeautybeurs.nl X-Mas Edition presenteert Simon Jersey eigentijdse bedrijfskleding voor beauty 
professionals. 

P. 23 FLAWSER
Modeontwerpster Olcay Gulsen 
is steeds actiever in de beautywe-
reld. Onlangs lanceerde ze de app 
Flawser, waarmee consumenten 
snel en eenvoudig een behandeling 
kunnen boeken op een voor hen 
gewenste locatie en tijdstip.
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P. 26 HUIDVERZORGINGSPROGRAMMA’S REVIDERM
MBC Cosmetics geeft inzicht in de innovatieve producten en huidverzor-
gingsprogramma’s van Reviderm. Deze bestrijden zichtbare tekenen van 
huidveroudering met een stappenplan bestaande uit speciale apparatuur, 
drie huidverbeterende productlijnen en een make-uplijn.

P. 30 IPL/LASER
Brancheorganisatie ANBOS doet alle mogelijke moeite om in gesprek te blijven met 
het ministerie van VWS om invloed uit te oefenen op de voorgenomen wetswijziging 
met betrekking tot IPL/Laser. Een update vindt u op pagina 30 en 31.

30

P. 48 SALON X: CHAMOMILLA
Afgelopen zomer betrok schoonheidssalon Chamomilla een prachtig gerenoveerd pand in Vollenhove. Eigenaresse Janny Jansen-Reurich vertelt 
over de succesvolle samenwerking met Gharieni Nederland. 

http://debeautybeurs.nl/
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SWEET AND SAFE KISS SORBET LIPSTICK 
EN LA CURE PEAU NETTE

SPA & WELLNESS IN KURHAUS

HET BIOLOGISCHE EN ECOLOGISCH VERANTWOORDE COSMETICAHUIS VAN FRANSE 

AFKOMST ABSOLUTION BRENGT TWEE NIEUWE PRODUCTEN OP DE MARKT. HET GAAT OM 

EEN VERZORGENDE LIPSTICK EN EEN CRÈME TEGEN IMPERFECTIES. 

SWEET AND SAFE KISS SORBET
De Sweet and Safe Kiss Sorbet lipstick biedt de professionele verzorging die 
je van een kwalitatieve lipstick kunt verwachten. De lipsticks zijn verkrijgbaar 
in drie prachtige tinten die de lippen subtiel kleuren en achterlaten met een 
fluweelzachte finish. Natuurlijke ingrediënten als argan- en jojoba-olie, cande-
lilla- en bijenwas en shea boter zorgen ervoor dat de lipstick de lippen voedt, 
herstelt en beschermt. 

LA CURE PEAU NETTE 
La Cure Peau Nette is een reinigende en herstellende crème die fantastisch 
werkt voor een huid met onzuiverheden als vlekjes, mee-eters, roodheid en 
vettigheid. De crème kalmeert, herstelt en beschermt de huid tegen ontste-
kingen. 

SAMENSTELLING EN WERKING
In de crème zijn verzorgende ingrediënten verwerkt zoals heilige basilicum, 
gemicroniseerd zilver en chaulmoogra olie. Heilige basilicum uit India staat 
bekend om zijn antibacteriële en ontgiftende eigenschappen en houdt de 
talgproductie in stand. Gemicroniseerd zilver houdt de microflora van de 
huid in evenwicht en voorkomt de ontwikkeling van ongewenste bacteriën. 
Chaulmoogra olie herstelt ongewenste vlekjes en pigmentatie en kalmeert een 
geïrriteerde huid. In de formule is ook prebiotica verwerkt die de huid voedt 
met goede bacteriën. 

GEBRUIK EN TEST
Bij tweemaal dagelijks gebruik oogt de huid weer gezond en egaal binnen 
twee weken. De poriën worden kleiner, roodheid en overmatig glanzen ver-
dwijnen. Zelfs vlekjes en pigmentatie worden minder. De effectiviteit van de 
crème is getest bij twintig vrouwen tussen de twintig en vijftig jaar. Het meren-
deel, 90% van de vrouwen, merkte een verschil en bevestigde dat de huid 
minder glimt en imperfecties minder zichtbaar zijn. 

Meer informatie:
Absolution Nederland
Tel. 055-543 11 11
www.absolution.nl 

Het Kurhaus bezit tot op de dag van vandaag nog geen enkele vorm van wellness, hoe verrassend dat ook klinkt. Daarin 
gaat binnenkort verandering komen, want Amrâth Hotel Group heeft de eerste stap gezet om de bouw van een well-
nesscentrum van start te laten gaan. Deze grote opdracht ligt in handen van House of Wellness. Eigenaar Jaap Schiphorst 
geeft aan trots te zijn op het binnenhalen van zo’n mooi project. De geplande Spa & Wellness omvat een fitnesszaal, een 
binnenbad met ontspanningsruimte en bar, beauty behandelkamers, belevingsdouches, sauna’s en een stoomcabine. 

Meer informatie: House of Wellness
Tel. 0570-551999, www.houseofwellness.nl 

EEN AANTAL JAREN GELEDEN IS HET KURHAUS IN SCHEVENINGEN OVERGENOMEN DOOR DE AMRÂTH 

HOTEL GROUP. DIT CONCERN LAAT WETEN DAT HET DE BOUW VAN EEN GROOT WELLNESSCENTRUM 

IN HET HOTEL HEEFT GEPLAND. 

http://www.absolution.nl/
http://www.houseofwellness.nl/
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In de crème zijn verzorgende ingrediënten verwerkt zoals heilige basilicum, 
gemicroniseerd zilver en chaulmoogra olie. Heilige basilicum uit India staat 
bekend om zijn antibacteriële en ontgiftende eigenschappen en houdt de 
talgproductie in stand. Gemicroniseerd zilver houdt de microflora van de 
huid in evenwicht en voorkomt de ontwikkeling van ongewenste bacteriën. 
Chaulmoogra olie herstelt ongewenste vlekjes en pigmentatie en kalmeert een 
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deel, 90% van de vrouwen, merkte een verschil en bevestigde dat de huid 
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Meer informatie:
Absolution Nederland
Tel. 055-543 11 11
www.absolution.nl 

Het Kurhaus bezit tot op de dag van vandaag nog geen enkele vorm van wellness, hoe verrassend dat ook klinkt. Daarin 
gaat binnenkort verandering komen, want Amrâth Hotel Group heeft de eerste stap gezet om de bouw van een well-
nesscentrum van start te laten gaan. Deze grote opdracht ligt in handen van House of Wellness. Eigenaar Jaap Schiphorst 
geeft aan trots te zijn op het binnenhalen van zo’n mooi project. De geplande Spa & Wellness omvat een fitnesszaal, een 
binnenbad met ontspanningsruimte en bar, beauty behandelkamers, belevingsdouches, sauna’s en een stoomcabine. 

Meer informatie: House of Wellness
Tel. 0570-551999, www.houseofwellness.nl 

EEN AANTAL JAREN GELEDEN IS HET KURHAUS IN SCHEVENINGEN OVERGENOMEN DOOR DE AMRÂTH 

HOTEL GROUP. DIT CONCERN LAAT WETEN DAT HET DE BOUW VAN EEN GROOT WELLNESSCENTRUM 

IN HET HOTEL HEEFT GEPLAND. 

Met zeventig- tot tachtigduizend beursbezoeken per jaar, verdeeld 
over verschillende locaties, zijn vakbeurzen nog steeds razend 
populair in de Nederlandse beautybranche. Salons bezoeken 
gemiddeld zo’n twee tot vier beurzen per jaar om up-to-date te 
blijven van de actualiteiten, (nieuwe) leveranciers te ontmoeten en 
om inkopen te doen, zo blijkt uit onderzoek.

WENS VAN BEAUTYPROFESSIONAL 
De reden om in november nog een beautybeurs te plannen, is 
dat er voorafgaand aan de feestdagen geen grote vakbeurzen 
meer gehouden worden. “De beurs in Utrecht vindt reeds in 
september plaats, waarna er uitsluitend nog enkele kleinere regi-
onale of specialistische initiatieven volgen”, legt de organisatie 
uit. “DeBeautyBeurs.nl X-mas Edition speelt in op de wens van 
beautyprofessionals om ook later in het seizoen beurzen te willen 
bezoeken. Ze kunnen nu nog net voordat de drukte rondom de 
feestdagen begint de laatste trends meepikken, tips en trucs voor 
kerstarrangementen uitwisselen en de voorraden aanvullen.”  

SALON IN KERST-STIJL
Naast een breed aanbod van beauty, is er ook veel inspiratie voor 
de feestdagen. Zo is er een live cooking-theater die innerlijke en 
uiterlijke verzorging bij elkaar brengt en inspirerende kerststyling 
voor de eigen salon. Een bezoek aan de beurs is ook een geschikt 
moment om kerst- en relatiegeschenken in te kopen. Specialisten 
in cadeauverpakkingen laten direct zien hoe je zelf een geschenk 
perfect inpakt, zodat klanten extra verrast worden. 

GELDZAKEN EN WORKSHOPS
De laatste maanden van het jaar is het ook tijd om te beoordelen 
of je optimaal van de belastingvoordelen profiteert. Wellicht kan 
het investeren in nieuwe apparatuur of inrichting fiscaal interes-
sant zijn. Op de beurs zijn verschillende leveranciers die samen 
met jou kijken naar de mogelijkheden. Uiteraard biedt de beurs 

ook de gelegenheid om diverse workshops in de workshop-
ruimte en demonstraties omtrent de nieuwst technieken bij 

te wonen. 

MEN’S CORNER
Tot slot is er ook gedacht aan meereizende man-

nen of echtgenoten. Zij kunnen namelijk hun 
baard laten staan, om die in de Men’s Corner 
door een barbier perfect te laten bijwerken. 
Kortom, een beurs met een ontspannende, 
relaxte sfeer. Precies zoals Kerstmis hoort 
te zijn.

Meer informatie: www.debeautybeurs.nl

TERWIJL WE ALLEMAAL NÈT DE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

VOOR DIT NAJAAR OP ONS HEBBEN KUNNEN LATEN INWER-

KEN, STAAT DE VOLGENDE NAJAARSBEURS ALWEER VOOR DE 

DEUR. OP 5, 6 EN 7 NOVEMBER ORGANISEERT DEBEAUTYBEURS.

NL NAMELIJK DE EERSTE EDITIE VAN EEN EVENEMENT IN DE 

BRABANTHALLEN IN ’S-HERTOGENBOSCH. AANGEZIEN DE BEURS 

ANDERHALVE MAAND VÓÓR KERSTMIS PLAATSVINDT, WORDEN 

DE TRADITIONELE PROGRAMMAONDERDELEN OP DE BEURSVLOER 

GEMIXT MET SEIZOENSINVLOEDEN VAN DE KERSTPERIODE.

    DeBeautyBeurs.nl 
X-Mas Edition

BEAUTY MET EEN VLEUGJE KERST TIJDENS 
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◀ De eerste editie van DeBeautyBeurs.

nl X-Mas Edition wordt van 5 tot en 

met 7 november gehouden in De 

Brabanthallen

http://debeautybeurs.nl/
http://www.debeautybeurs.nl/
http://debeautybeurs.nl/


Onze make-up producten zijn speciaal ontworpen voor alle huidtypes, 

maar vooral om huidproblemen waaronder acné te ondersteunen. Hierbij 

maken we gebruik van huidverbeterende, biologische ingrediënten, samen 

met state-of-the-art productie.

Importeur Benelux: Florint b.v.   |   +31 (0)343 414 550   |   info@ orint.nl   |   www. orint.nl

DE NIEUWE 
TREND

100%
DIERPROEFVRIJ

100%
VEGAN

100% 
HUIDVRIENDELIJK

100%
ECO-FRIENDLY

100% 
TOXIN FREE

RIMPELS

KRAAIENPOOTJES

SLECHTE 
HUIDSTRUCTUUR

SLAPPE HUID

ZONNESCHADE

ATROPHISCHE LITTEKENS 
EN STRIAE

RIMPELS ROND
BOVENLIP

INTELLIGENTER.
EFFECTIEVER.
INNOVATIEVER.

BAANBREKENDE INNOVATIEVE 
MICRO NEEDLING

HET REVOLUTIONAIRE 
VERSCHIL:
10 NAALDEN OP EEN RIJ GARANDEREN EEN 
ZACHTE BEHANDELING, UITERST PRECIEZE 
PUNCTIE EN MAXIMALE EFFICIENTIE.

BEL  078  -  652  1580  OF  MAIL  INFO@MBC-COSMET ICS .NL  
WWW.REVIDERM.NL

WILT U OOK UW 
OMZET VERDRIEVOUDIGEN?

VRAAG MEER INFORMATIE  AAN OF MAAK D IRECT EEN 
AFSPRAAK MET ONZE ADVISEUR VOOR EEN DEMONSTRATIE .

VERDIEN € 125
PER BEHANDELING*

*BEHANDELTIJD 45 MIN.

http://orint.nl/
http://orint.nl/
mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
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Laura Kuipers is sinds februari 2016 afdelingshoofd van Spa & Wellness de 
Wiemsel, een afdeling van Parkhotel de Wiemsel. “Vorig jaar augustus is het hotel 
feestelijk heropend na een grootschalige verbouwing”, vertelt Laura. “De nieuwe 
Duitse eigenaar bezocht het hotel jaarlijks samen met zijn vrouw en heeft alles 
flink gerenoveerd. Ook de Spa & Wellness is toen verbouwd. Deze voorziet in 
schoonheidsbehandelingen, massages, hairstyling, een sauna, solarium en een 
rustruimte.”

GELIEFD
Van begin af aan werken Laura en haar collega’s van Spa & Wellness met produc-
ten van Klapp Cosmetics. “De eigenaar heeft nog andere hotels in Duitsland waar 
met Klapp Cosmetics wordt gewerkt”, vervolgt Laura. “Omdat dit zo goed beviel, 
stelde hij voor om het merk ook bij Spa & Wellness te gaan gebruiken. Dat de 
producten in Nederland geliefd zijn, blijkt onder andere uit de populariteit van de 
huidverbeterende belevings- en massagebehandelingen. Omdat veel gasten die in 
het hotel verblijven of het hotel bezoeken op vakantie zijn, vallen de massages erg 
in de smaak. De meeste mensen gaan het liefst naar hun eigen schoonheidsspecia-
list en komen hier meer voor de uitgebreide en exclusievere behandelingen.”

VOLOP DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
“Zelf ben ik ook erg enthousiast over het merk”, aldus Laura. “Het is fijn dat het productassortiment zo uit-
eenlopend is qua prijs, zodat het bereikbaar is voor een brede doelgroep. Daarnaast biedt het voor begin-
nende ondernemingen een goede basis met volop doorgroeimogelijkheden. Zelf geef ik, naast het plannen 
van afspraken en het aansturen van het team, ook behandelingen. Het is echt geweldig om te zien welke 
resultaten je kunt bereiken met de producten van Klapp Cosmetics”

Meer informatie: Klapp Cosmetics GmbH
Mirjam Sterk, tel. 06-52876628, m.sterk@klapp-cosmetics.com, www.klapp-cosmetics.com

PRODUCTEN VOOR VERZORGING, 

REGENERATIE EN WELLNESS; HET DUITSE 

BEAUTYMERK KLAPP COSMETICS IS 

VAN ALLE MARKTEN THUIS EN GENIET 

OOK IN NEDERLAND STEEDS MEER 

NAAMSBEKENDHEID. ZO WORDT 

KLAPP COSMETICS GEBRUIKT BIJ SPA & 

WELLNESS VAN PARKHOTEL DE WIEMSEL 

IN HET TWENTSE OOTMARSUM.

“Klapp Cosmetics
BIEDT INTEGRALE SCHOONHEID”

▴ “Het is echt geweldig om te zien welke resultaten je kunt bereiken met de producten van Klapp Cosmetics”, aldus 

Laura Kuipers (midden) van Spa&Wellness de Wiemsel uit Ootmarsum

mailto:m.sterk@klapp-cosmetics.com
http://www.klapp-cosmetics.com/
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SINDS DE OPRICHTING IN 1971 STAAT ESTHETICA OPLEIDINGEN BEKEND OM KWALITATIEF HOOGWAARDIG ONDERWIJS, DAT INMIDDELS VELE 

HONDERDEN LEERLINGEN HEEFT VOORBEREID OP EEN SUCCESVOLLE LOOPBAAN IN DE SCHOONHEIDSBRANCHE. SINDS 2006 WORDT HET 

OPLEIDINGSINSTITUUT GELEID DOOR NATHALIA VAN DER ARK, DIE ZEER GEPASSIONEERD IS OVER HAAR WERK EN ER ALTIJD VOOR WAAKT DAT 

DE KWALITEIT VAN DE OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS VAN HET HOOGSTE NIVEAU IS. “LEERLINGEN DIE KENNIS, VAARDIGHEDEN EN TECH-

NIEKEN BIJ ESTHETICA HEBBEN OPGEDAAN, KUNNEN ER ZEKER VAN ZIJN DAT ZIJ DEZE OP DE JUISTE MANIER AANGELEERD HEBBEN GEKRE-

GEN. DIT GELDT OOK VOOR DE OPLEIDING PERMANENTE MAKE-UP (PMU), DIE VANAF JANUARI 2017 WORDT UITGEBREID MET DE OPLEIDING 

ONDERNEMEN”, ALDUS NATHALIA IN EEN INTERVIEW MET VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON.

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JE LOOPBAAN TOT NU TOE?
“Ik ben nu alweer tien jaar directeur/eigenaar van Esthetica Opleidingen, maar in de jaren daarvoor heb ik heel veel verschil-
lende dingen gedaan. In 2013 is er een aflevering van het tv-programma ‘Het mooiste meisje van de klas’ over mij gemaakt, 
waarin veel daarvan is terug te zien”

“In 1999 ben ik zelf leerling geweest bij Esthetica, waar ik een jaar later zelf les gaf. Weer wat later ben ik toegetreden tot 
het management en in 2006 heb ik het instituut overgenomen. Eén van de redenen hiervoor was dat Esthetica kort daarvoor 
onderdeel was geworden van een ROC. Dat vond ik geen ideale situatie, maar hieraan is een einde gekomen met de over-
name in 2006. Sindsdien is Esthetica Opleidingen weer volledig zelfstandig.”

ENKELE VAN DE OPLEIDINGEN DIE ESTHETICA AANBIEDT KUN JE ALS LEERLING OOK IN HET 
REGULIERE MBO-ONDERWIJS VOLGEN. KUN JE AANGEVEN WAT DE GROTE VERSCHILLEN 
ZIJN? 
“Een praktijkstage en de vakken Nederlands, Engels en rekenen zijn op ROC’s verplicht, wat bij Esthetica niet het geval is 
omdat wij opleiden voor een branchediploma. Verder biedt Esthetica Opleidingen volwassenenonderwijs in deeltijd. Dit 
betekent onder andere dat we van leerlingen een hogere mate van zelfstandigheid verlangen en ook dat de intensiteit van 
de opleidingen een stuk hoger is. Er wordt gewerkt in kleine groepen van acht tot twaalf leerlingen en aan het einde van 
de opleiding wordt het examen afgenomen door een onafhankelijk examenbureau, wat een garantie is voor de kwaliteit in 
opleiden die Esthetica biedt. Verder ben ik erg trots op de hoge slagingspercentages van onze leerlingen.”

“PMU IS EEN VAK”
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“Onze leerlingen variëren in leeftijd van 18 tot 65 jaar, maar ik schat dat de 
gemiddelde leeftijd toch al snel 35 tot 40 jaar is. De leerlingen hebben veel 
verschillende achtergronden. Het zijn voor 98% vrouwen en ze komen bij-
voorbeeld uit de zorg, de kappersbranche, hebben een administratieve functie 
gehad en noem maar op. Bij ons volgen ze een opleiding ter voorbereiding op 
een succesvolle loopbaan in de schoonheidsbranche. Dat is een groot verschil 
met de vele jonge leerlingen die van een ROC komen, want wanneer zij met 
een opleiding klaar zijn blijkt dat er nauwelijks banen beschikbaar zijn en om 
voor zichzelf te beginnen zijn ze meestal nog te jong. Het resultaat hiervan is 
dat ze vaak in hele andere beroepen terechtkomen.”

HOEVEEL VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN BIEDT ESTHETICA 
OPLEIDINGEN AAN?
“We bieden zeven verschillen opleidingen aan. De opleidingen Schoonheid, 
Allround Schoonheidsspecialiste, Pedicure en Medisch Pedicure zijn eenjarige 
opleidingen, die gemiddeld een dag per week in beslag nemen. Deze opleidin-
gen bieden we ook in ‘versnelde vorm’ van een half jaar aan. De opleidingen 
Visagie, Gewichtsconsulente en PMU duren vijf maanden en daarnaast biedt 
Esthetica op al deze gebieden workshops aan. Voorbeelden hiervan die interes-
sant zijn voor schoonheidsspecialisten zijn specialisaties zoals acnebestrijding, 
shiatsumassage en huidverbeteringsmassage. Deze worden weer gegeven in 
januari en februari 2017. Een overzicht van ons complete educatieaanbod is 
te vinden op de website.”

JE BENT DIRECTEUR VAN ESTHETICA OPLEIDINGEN, MAAR 
GEEF JE ZELF OOK LES?
“Ja en dat doe ik met heel veel plezier. Het team van Esthetica bestaat uit enke-
le administratieve krachten en uit acht docenten, die in de meeste gevallen al 
jarenlang les geven en altijd hooggekwalificeerd zijn. Zelf geef ik de opleiding 
PMU en de opleiding Ondernemen, waar ik veel voldoening uit haal. PMU is 
namelijk ‘hot’ en de opleiding biedt beauty professionals volop mogelijkheden 
om hun klanten extra services aan te bieden en hier ook commercieel suc-
cesvol mee te zijn. Als je er echt voor gaat liggen de kansen voor het oprapen, 
want PMU is populair bij een steeds bredere groep consumenten. In mijn ogen 
staan we momenteel nog maar aan het begin van de hausse die gaat komen, 
dus het is voor leerlingen een uitstekend moment om met de opleiding te star-
ten. Begin 2017 start de opleiding weer op 16 januari en op 8 maart.”

“Een belangrijke verandering is dat de opleiding PMU vanaf januari 2017 
wordt uitgebreid met de opleiding Ondernemen, die tot nu toe uitsluitend 
werd aangeboden binnen de opleidingen (Allround) Schoonheidsspecialist 
en (Medisch) Pedicure. De samenvoeging van de opleidingen PMU en 
Ondernemen is in mijn ogen een gouden combinatie, aangezien leerlingen 
hierdoor niet alleen leren hoe PMU-behandelingen veilig, correct en in alle 
opzichten professioneel worden uitgevoerd maar ook doordat ze leren hoe je 
hiermee zakelijk succesvol kunt zijn in de praktijk.”

KUN JE IN HET KORT SCHETSEN WAT DE BELANGRIJKSTE 
ELEMENTEN VAN DE PMU-OPLEIDING ZIJN?
“De opleiding is grondig en compleet. Er worden in Nederland ook PMU-
opleidingen van slechts enkele dagen aangeboden, maar in mijn ogen is het 
onmogelijk om alle benodigde kennis en vaardigheden in zo’n korte tijd onder 
de knie te krijgen. PMU is een vak en eerlijk gezegd vind ik het te gek voor 
woorden dat iedereen na een korte cursus in principe bevoegd is om iemands 
gezicht te tatoeëren. PMU vergt vakmanschap en dat leer je niet op een zater-
dagmiddag. Onze opleiding start daarom met een uitgebreide theorie-uitleg en 
vervolgens wordt er volop geoefend op kunsthuid. Hierbij wordt voortdurend 
benadrukt dat iedere klant een andere behandeling nodig heeft, afhankelijk 
van huidtype, gezichtsvorm, persoonlijke voorkeuren en ga zo maar door.  
Hierdoor zijn de leerlingen echte PMU-specialisten met veel ervaring wanneer 
ze de opleiding hebben afgerond.”

WELKE DOELEN HEB JE VOOR DE TOEKOMST?
“Aangezien we in ons huidige pand uit ons jasje aan het groeien zijn, streef ik 
ernaar om met Esthetica Opleidingen binnen nu en twee jaar een nieuw pand 
te betrekken. Ik denk er ook over om de ‘Beauty Trade’-shop verder te gaan 
uitbouwen en deze in hetzelfde pand onder te brengen. Om die reden staat de 
komende editie van Cosmoprof Bologna al in mijn agenda, aangezien ik me 
daar wil oriënteren om Beauty Trade verder uit te bouwen.”

Meer informatie: 
Esthetica Opleidingen
Hambroeklaan 1, 4822 ZZ Breda
Tel. 076-514 64 66
www.esthetica.nl 

“KWALITEIT IN ONDERWIJS, 

DAT IS WAARMEE ESTHETICA 

OPLEIDINGEN ZICH ONDER-

SCHEIDT. LEERLINGEN DIE 

HIER IETS LEREN, KUNNEN 

ER ZEKER VAN ZIJN DAT ZE 

HET OP DE JUISTE MANIER 

KRIJGEN AANGELEERD”

http://www.esthetica.nl/


De effectiviteit van La Cure Peau Nette is kwalitatief getest bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar met een vatbare huid. 
90% van hen constateerde dat gedurende de behandeling de poriën verkleinen, roodheid minder wordt, en vlekjes verdwijnen.  

WWW.ABSOLUTION.NL

Absolution LA CURE PEAU NETTE

Een perfecte huid in 15 dagen
La Cure Peau Nette verkleint de poriën, vermindert roodheid en vlekjes 
door onzuiverheden en herstelt de natuurlijke balans van de huid. Deze 
herstellende kuur heeft een reinigende werking, kalmeert de huid en 
beschermt tegen ontstekingen. Bij dagelijks gebruik is de huid binnen 

twee weken zichtbaar egaler, gladder en stralender. 

http://www.absolution.nl/


K O R T  N I E U W S

BEAUTY LIVE 2016: 19 + 20 NOVEMBER

Tijdens de beurs presenteren Duitse en Nederlandse ondernemers de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beauty, hair en gezondheid. 
Ook vaktijdschrift De Beautysalon is present tijdens de vierde editie van 
deze grensoverschrijdende vakbeurs. 

Op beide dagen is de beursvloer (die maar liefst zesduizend vier-
kante meter beslaat) geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Behalve 
een compleet en gevarieerd aanbod aan exposanten biedt 
Beauty Live 2016 ook een interessant programma met bijvoor-
beeld een internationale nailstylingwedstrijd, een creatieve 
show van meesterkapper en make-up artist Michael Müller 
op zondag en de workshop ‘Hairstyling with With Sands’. 
Andere activiteiten zijn een wedstrijd in wimperverlenging, 
een trendpresentatie van Maleeq en nog veel meer!

Toegang tot Beauty Live is (in combinatie met je KvK-
nummer) gratis wanneer je voorafgaand aan de 
beurs een ticket bestelt op de site. Het complete 
programma en alle informatie om je bezoek aan 
Beauty Live 2016 voor te bereiden is beschikbaar 
op www.messekalkar.de.

IN HET WEEKEND VAN 19 EN 20 NOVEMBER WORDT IN KALKAR 

(NET OVER DE GRENS BIJ ARNHEM/NIJMEGEN) DE VAKBEURS 

BEAUTY LIVE GEHOUDEN. 

BEROEPSETHIEK SCHOONHEIDSSPECIALIST             
GEEFT MOREEL HOUVAST

De publicatie is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar 
Medische Ethiek aan het Erasmus MC in Rotterdam. “Vanuit moreel oogpunt brengt 
de titel schoonheidsspecialist verantwoordelijkheden met zich mee”, legt Inez uit. 
“Aangezien het de eerste cosmetische beroepsgroep in Nederland is met een richt-
snoer ethiek, hopen we een voorbeeld te zijn voor alle andere beroepsgroepen die 
op het grensvlak van cosmetisch en medisch handelen opereren.”

VERBETEREN VAN KWALITEIT
Schoonheidsspecialisten hebben tegenwoordig een duidelijke plaats binnen de 
zogeheten ‘nulde lijn’ (het aanbieden van zorg nog voordat mensen gezondheids-
problemen hebben) van de zorgketen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport is dan ook bezig het toezicht op de cosmetische sector te verscherpen. Het 
nieuwe richtsnoer draagt eraan bij dat de kwaliteit van de zorg verder wordt ver-
beterd. Daarnaast zorgt de gedragscode ervoor dat de professional moreel houvast 
heeft en dat niet alleen het publiek maar ook de politiek kan zien hoe de beroeps-
groep zijn verantwoordelijkheid neemt.

Meer informatie: www.anbos.nl

BRANCHEVERENIGING ANBOS HEEFT IN SAMENWERKING MET DE AFDELING MEDISCHE ETHIEK VAN HET ERASMUS MC EEN INNOVATIEVE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE GEDRAGSCODE VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTEN ONTWIKKELD. HET RICHTSNOER LAAT DE ETHISCHE 

VERANTWOORDLIJKHEDEN VAN DE BEROEPSGROEP ZIEN EN BEVESTIGT DAT CONSUMENTEN IN VERTROUWDE HANDEN ZIJN BIJ SALONS DIE 

ZIJN AANGESLOTEN BIJ ANBOS. OP 12 SEPTEMBER VOND DE PRESENTATIE VAN DE GEDRAGSCODE PLAATS IN SOCIËTEIT DE WITTE IN DEN HAAG.

▴ De gedragscode is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Inez de 

Beaufort, die als hoogleraar Medische Ethiek verbonden is aan het Erasmus 

MC in Rotterdam
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I N T R O D U C T I E

SCHOONHEID OP MAAT MET 

“Het concept van Cosmix is een prachtig samenspel van wetenschappelijke juistheid en vinding-
rijkheid, net zoals alle andere producten van Pandhy’s”, vertelt Pascale Swerts, die het merk ver-
tegenwoordigt in de Benelux. “Cosmix bestaat uit drie basisproducten met dertien verschillende 
werkstoffen uit het Peruaanse regenwoud. Ook is er een Cosmix Suiker peel-off basismasker. De 
schoonheidslijn geeft de schoonheidsspecialist de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om een 
behandeling te componeren met een mix van de meest geschikte formules. Zo kan het doel van 
elke behandeling eenvoudig bereikt worden.”

SUCCESVOL DEBUUT
Het eerste succes van Pandhy’s vond plaats in 2008, toen het merk een suikerontharing op de 
Belgische markt bracht. Deze was enkel gemaakt van lichaamseigen suikers zonder additieven 
of zuren. In 2009 maakten Nederland en Luxemburg kennis met het product. “Niet alleen de 
lichaamseigen suikerontharing maar ook de behandeling die toegepast kan worden met de bijbe-
horende therapeutische producten groeiden”, vervolgt Pascale. “Ondanks dat we daar eigenlijk 
onze handen vol aan hadden, bleven we innoveren. Niet snel na het eerste succes, werd namelijk 
een collectie pure, minerale make-up gelanceerd. Met de make-uplijn sluiten schoonheidsspecia-
listen een behandeling op een leuke manier af door de klant te voorzien van mooie make-up.”

PARADEPAARDJE
Pascale: “In 2014 werd het paradepaardje van Pandhy’s geïntroduceerd, namelijk de True Delight-
lijn. Dit is een luxe, natuurcosmetica-lijn die enkel waardevolle en actieve ingrediënten bevat. De 
producten uit deze serie bevatten hoge, actieve bestanddelen van de beste en puurste kwaliteit. 
Deze lijn kreeg niet voor niets het Nature et Progrès-label. Uitsluitend biologische producten kun-
nen in aanmerking komen voor dit label.”

OPLEIDINGEN
Naast producten biedt Pandhy’s ook verschillende opleidingen aan. Pascale: “Kennis is iets dat niet 
alleen voor het merk zelf zeer belangrijk is, maar ook voor iedere schoonheidsspecialist die wil 
groeien. In een tijd waar de klant zoveel te weten kan komen via internet, zijn we genoodzaakt 
om scherp te blijven en om meer te weten dan onze klant. Daarom is ervoor gekozen om ook 
opleidingen aan te bieden bij iedere lijn die Pandhy’s aanbiedt.”

Meer informatie: Pascale S. Cosmetics, tel. +32 (0)14 218998, www.pandhys.be 

HET SUCCES VAN BEAUTYMERK PANDHY’S BEGON 

IN 2008 MET BAANBREKENDE FORMULES VOOR 

SUIKERONTHARING. HET MERK BLIJFT ECHTER 

INNOVEREN EN HET HUIDIGE ASSORTIMENT 

KENT EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN PURE, 

HUIDVRIENDELIJKE PRODUCTEN DIE DE HUID NIET 

BESCHADIGEN. DIT JAAR IS AAN HET PANDHY’S-

VERHAAL EEN NIEUW HOOFDSTUK TOEGEVOEGD 

MET DE SCHOONHEIDSLIJN COSMIX.

Pandhy’sTM Cosmix
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© Four Seasons Hotel The Westcliff Johannesburg // South Africa

© Skyns // Helmond, Netherlands

© PHYTOMER // France

© BABOR Beauty Spa // Vienna, Austria

© IKARI Flagshipstore // 
Antwerpen, Belgium© absolution // Apeldoorn, Netherlands © [comfort zone] // Deventer, Netherlands

© IUVENTU Anti-Aging Clinic // Brussels, Belgium

INNOVATING
WELLNESS
FOR
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HYDRATAT IE
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www.skinscout.nl

NU
 VAN €2995,-

VOOR €1995,-
OF €79,- p/m

RESULTAATGERICHTE HUIDANALYSE
Een betrouwbare huidanalyse is de basis voor een professionele werkwijze, huidadvies en resultaatgerichte 
behandeling. En daarmee een belangrijke voorwaarde voor tevreden en terugkerende klanten. Een huidanalyse 
apparaat mag niet ontbreken in een professionele salon.   De SkinScout is ontwikkeld in samenwerking met 

hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je koopt met de SkinSout niet enkel het beste huidanalyse apparaat op de markt, maar wij bieden je ook een 

WETENSCHAPPELIJKE HUIDMETING

METEN IS WETEN

http://www.pandhys.be/
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I N T R O D U C T I E S

     STEEDS MEER BEAUTY PROFESSIONALS
MAKEN KENNIS MET SIMON JERSEY

Simon Jersey werd 45 jaar geleden opgericht door de Engelse ondernemer Simon Moyle en biedt een ruim aan-
bod van tunieken, jurken en broeken voor onder andere de beautybranche. De kledingstukken zijn gemaakt van 
een dubbele stretchstof die zorgt voor extra draagcomfort. Tevens zijn bijna alle tunieken voorzien van bewe-
gingsplooien, wat ideaal is voor de dagelijkse werkzaamheden van de beautyprofessional. Bovendien wordt er 
ook op andere manieren gedacht aan het draagcomfort, bijvoorbeeld door de toevoeging van katoen.

HOOGTEPUNTEN
Hoewel Simon Jersey pas vanaf 2014 actief is in Nederland, heeft het in korte tijd al mooie resultaten behaald. 
Simon Jersey heeft een webshop voor klanten die direct kleding willen bestellen. Naast de collectie met de 
bekende uitstraling van beautykleding onderscheidt Simon Jersey zich door het aanbieden van moderne ontwer-
pen die uniek zijn op de markt. Een voorbeeld hiervan ziet u op de afbeelding in de nieuwe trendkleur Cassis. 
Een recent hoogtepunt voor Simon Jersey (UK) was het verzorgen van de uniformen voor het team van Groot-
Brittannië tijdens de Olympische Spelen 2016 in Rio.

DE BEAUTYBEURS.NL X-MAS EDITION
De collectie van Simon Jersey werd tijdens de Beautyspot.nl Live Edition 2016 gepresenteerd met een eigen 
stand, waar klanten kennis konden maken met het merk Simon Jersey en haar producten. Op 5, 6 en 7 novem-
ber a.s. staat Simon Jersey op De Beautybeurs.nl X-mas Edition, tijdens deze beurs introduceert Simon Jersey de 
nieuwe trendkleur Cassis. In de stand van Simon Jersey kun je de nieuwe trendkleur bewonderen en vele andere 
items uit de collectie zien, voelen, passen en direct bestellen.

Meer informatie: Simon Jersey, tel. 0314-320 975, www.simonjersey.nl

TIJDENS DE AFGELOPEN BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION 2016 WERD VOOR HET EERST DE COLLECTIE 

VAN SIMON JERSEY GETOOND. HET VAN OORSPRONG BRITSE MERK IS AL 45 JAAR TOONAANGE-

VEND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSKLEDING. NAAST DE BEKENDHEID IN HET VERENIGD KONINKRIJK, 

GENIET HET MERK SINDS 2014 OOK STEEDS MEER NAAMSBEKENDHEID IN NEDERLAND.

Producten uit de WhiteLightTM-lijn bio-revitaliseren de huidcellen en zorgen 
ervoor dat de melanine-productie opnieuw in harmonie komt. Dit wordt onder 
andere bereikt door de ingrediënten Pro White B-Spheres en het Diamond 
Lightening Complex. Het eerste bestandsdeel regelt de productie van melanine 
en het tweede verhoogt het vermogen van de huid om licht te weerkaatsen. Dit 
zorgt ervoor dat de huid helderder oogt en dat rimpels worden verminderd. 

THUIS
Om de behandelcyclus compleet te maken, heeft Diego Dalla Palma 
Professional ook zes specifieke producten voor thuis ontwikkeld. Zo is er een 
White Serum Lotion beschikbaar die het gezicht verfrist en zorgt voor een 
mooie, natuurlijke gloed.  Daarnaast is er een 24-Hour Even White Cream, 
speciaal voor donkere vlekken, rimpels en de droge huid.  Brightening White 
Essence is ontwikkeld om ouderdomsvlekken en rimpels tegen te gaan en om de 
vitaliteit van de huid te verhogen. 

Producten binnen de WhiteLightTM-lijn kunnen toegepast worden in drie ver-
schillende behandelprogramma’s, om zo tegemoet te komen aan de verschil-
lende behoeften van iedere huid.

Meer informatie: Esthé-Care Cosmetiek, tel. 013-5131063, www.esthe-care.nl 

EEN STRALENDE HUID MET WHITELIGHTTM

DIEGO DALLA PALMA PROFESSIONAL INTRODUCEERT DE NIEU-

WE, SKINCARE-LIJN WHITELIGHTTM, MET ACTIEVE BESTANDS-

DELEN DIE ZO PUUR EN STERK ZIJN ALS DE  ZUIVERSTE VORM 

VAN LICHT. DE PRODUCTEN ZORGEN VOOR EEN VLEKKELOZE 

EN STRALENDE TEINT EN BIEDEN DE OPLOSSING TEGEN DON-

KERE VLEKKEN, BESCHADIGDE HUID EN HUIDVEROUDERING. 
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Wie wat mij betreft ook in aanmerking mogen komen voor deze prijs zijn 
de reclames van firma’s als Pearle, Specsavers, Beter Horen, Schoonenberg 
hoorcomfort, etc. Op zich al slechte reclames, want ze lijken allemaal zo op 
elkaar, dat je na afloop niet eens meer weet waar je naar toe moet voor de gratis 
brillen of hoortoestellen. Maar dat terzijde. Wat mij er zo aan ergert zijn een 
aantal zaken. Dat begint al met de domheid: “uw leeftijd is uw korting” en “bij 
multifocale glazen krijgt u dubbele leeftijdskorting”. Dus vanaf vijftig jaar kan 
ik gratis brillen afhalen? Of krijg ik geld toe als ik 55 jaar ben?

Daarnaast stoor ik me aan de schaamteloze manier waarop er verwezen wordt 
naar de (aanvullende) zorgverzekering. Ik kan maar niet begrijpen hoe het 
mogelijk is dat je TV-reclame kunt maken en uitzenden voor een product dat 
gratis is. Kost het product dan niets? Vraagt de STER dan geen geld voor het 
uitzenden van de reclamespotjes? Als dat kan, dan wil ik dat ook wel met mijn 
producten! Lijkt me wel makkelijk als de verzekeringsmaatschappijen mijn 
rekeningen betalen.

Voor iedereen die nog gelooft dat je dingen gratis kunt krijgen, heb ik slecht 
nieuws: gratis bestaat niet. Of zoals de Nobelprijswinnaar en econoom Milton 
Friedman het zei: “There ain’t no such thing as a free lunch.” Denk dus niet dat 
u echt een gratis telefoon krijgt bij uw abonnement, dat zit echt al bij de prijs 
van het abonnement in! Het lijkt allemaal wel gratis, omdat je er zelf geen geld 
voor uit je portemonnee hoeft te halen, maar ook voor die gratis bril heb je al 
lang betaald via je verzekeringspremie. Trouwens, is een bril van € 99,- met 
een tweede bril gratis wel zo goedkoop? Dat is nog steeds bijna € 50,- per stuk. 
Vergelijk dat eens met de prijs van een leesbril bij de drogist, die is bijna tien 
keer zo goedkoop. Volgens mij verdienen ze aan twee brillen die ze voor een 
gemiddelde prijs van € 50,- verkopen nog steeds bakken met geld. Het staat 
nog steeds in geen verhouding tot wat zo’n bril echt kost.

Ondanks het feit dat gratis dus niet bestaat, zijn we er vaak toch heel blij mee 
dat we iets gratis krijgen. We vinden het zo leuk dat we twee tubes tandpasta 
krijgen voor de prijs van één, dat we er niet bij stilstaan dat we er zelf voor 
hebben betaald. We vergeten even dat we hiermee ons geld in extra voorraad 
hebben gestopt, waardoor we de komende tijd noodgedwongen trouw zullen 
blijven aan dit merk tandpasta. We hebben niet door dat we door twee kleine 
verpakkingen te kopen het milieu veel meer belasten met verpakkingsmateriaal 
dan wanneer we een grote verpakking zouden kopen. We beseffen niet dat de 
fabrikant zo’n weggeef-campagne niet zou doen als hij het geld ervoor niet al 
had verdiend of het in de toekomst terug denkt te verdienen. Dus nogmaals: 
echt gratis is het niet, want u heeft er al voor betaald of u gaat er nog voor 
betalen.

Wist u dat in de supermarkt en drogisterijen inmiddels bijna een derde van de 
cosmetica via dit soort 2+1 gratis of 2+2 gratis acties wordt verkocht? Wat leert 
ons dat? Niet dat Nederlanders massaal verzot zijn op korting, want dat wisten 
we al langer. Misschien wel dat populaire cosmetica simpelweg veel te duur 
zijn en we blijkbaar graag met z’n allen besodemieterd willen worden. Want 

als een zo groot aandeel van de omzet uit acties bestaat, klopt de prijs gewoon 
niet meer en hebben we altijd te veel betaald. Bedenk dus altijd goed als u iets 
gratis (of welke vorm van andere korting dan ook) ontvangt: wanneer heb ik 
dat al betaald of welke tegenprestatie verlangt de fabrikant van mij? En als u 
die antwoorden niet kunt vinden, vraag gewoon waaraan u dat te danken hebt. 
Krijgt u geen antwoord, dan is de prijs die u betaalt sowieso gewoon te hoog.

Jan Zwoferink is apotheker en eigenaar van Webecos en Corrective Cosmetics

ELK JAAR 'BELOONT' HET TV-PROGRAMMA RADAR DE MEEST IRRITANTE RECLAME MET DE ZOGENAAMDE LODEN LEEUW. RECLAMES DIE AL 

IN DE ‘PRIJZEN’ VIELEN WAREN ONDER ANDERE DE RECLAMES VAN YARDEN (MET ADELHEID ROOSEN) EN  ALL SECUR (MET DE GEBROEDERS 

CORONEL), U KENT ZE VAST WEL. 

HOEZO 
GRATIS? 

Jan Zwoferink
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C O V E R S T O R Y

Ambition
NIEUW BEAUTYMERK 

    LAAT VROUWEN 
           VAN TOP TOT TEEN 

       
WAT OOIT BEGON MET EEN IDEE VAN EEN AMBITIEU-

ZE MAN IN HET OOST-VLAAMSE STADJE RONSE, IS NU 

UITGEGROEID TOT EEN INTERNATIONALE MARKTLEIDER 

ALS PRODUCENT VAN ONDER ANDERE KWALITEITS-

VOLLE BEAUTYPRODUCTEN. SINELCO INTERNATIONAL 

IS IN MEER DAN ZESTIG LANDEN ACTIEF EN BRENGT 

BINNENKORT HET NIEUWE BEAUTYMERK AMBITION 

OP DE MARKT. VOOR NU IS ENKEL EEN UITGEBREID 

KLEURENPALLET VAN NAGELLAK BESCHIKBAAR, MAAR 

ROND HET EINDE VAN DIT JAAR WORDT ER OOK EEN 

SKINCARE-PRODUCTENLIJN TOEGEVOEGD AAN HET 

AMBITION-ASSORTIMENT. DE INTERNATIONALE LAN-

CERING VAN HET BEAUTYMERK VINDT PLAATS TIJDENS 

DE KOMENDE JUBILEUMEDITIE VAN COSMOPROF, DE 

GROOTSTE COSMETICABEURS TER WERELD DIE VAN 

17 TOT EN MET 20 MAART WORDT GEHOUDEN IN DE 

ITALIAANSE STAD BOLOGNA. 

STRALEN

Ambition is een splinternieuw beautymerk, dat nu al een uit-

gebreid nagellakken-pallet omvat met 59 kleuren. Eind dit jaar 

volgt de lancering van een Ambition skincare-lijn en in 2017 

wordt het assortiment gecomplementeerd met een volwaardige 

make-uplijn ▶

D E  B E A U T Y S A L O N  N R  5  2 0 1 6
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EUROPEES KWALITEITSNIVEAU
Het kersverse merk Ambition is ontstaan vanuit de behoefte naar kwalitatieve beautyproducten. De productie 
van de beautylijn vindt daarom niet in China plaats, maar in Europa. 

De producten die binnen Europa gemaakt worden, zijn kwalitatief van een hogere orde dan wanneer ze in 
China worden gemaakt. Hierdoor hebben de producten andere, kwalitatieve kenmerken in vergelijking met 
eerdere gelanceerde beautyproducten. De meeste zijn namelijk buiten Europa geproduceerd. Verder onder-
scheidt Ambition zich met een bijzondere en eigentijdse verpakking met een waterdruppel als logo.
 
NAGELLAKKEN, SKINCARE EN MAKE-UP
Ambition weet precies wat een vrouw nodig heeft. Het assortiment bevat een scala aan professionele produc-
ten, die ervoor zorgen dat vrouwen zich goed in hun vel voelen. Voor nu kunnen beautyspecialisten enkel 
gebruikmaken van een nagellakcollectie met een ruim kleurenpalet, maar later dit jaar wordt de skincare-lijn 
geïntroduceerd.  In 2017 volgt een productenlijn die gericht is op decoratieve cosmetica.

NAILS
De long lasting nagellak van Ambition blijft minimaal negen 
dagen mooi, zonder dat de lak gaat schilferen of vervagen. 
Dankzij de keuze uit 59 kleuren, is er altijd wel een kleur die 
voldoet aan de wensen van de klant. Bovendien zorgt een 
dunne topcoat ervoor dat de nagellak langer blijft zitten en 
dat er extra glans wordt toegevoegd.  De nagellak bevat geen 
schadelijke stoffen zoals tolueen, kamfer, formaldehyde of for-
maldehydehars. 

SKINCARE
Rond het einde van dit jaar brengt Ambition ook een hoog-
waardige huidverzorgingslijn op basis van water op de markt. 
De producten spelen in op de behoeften van de huid en verho-
gen het vochtgehalte van de huid met maar liefst 91%. Verder 
wordt de huidbarrière hersteld door macadamia-olie en wordt 
vochtverlies via de huid voorkomen door moringaboter. Verder 
worden spanningen van de huid, jeuk en schilferen verminderd 
door hyaluronzuur. De skincare-lijn bevat producten voor het 
gezicht, het lichaam en voor ontspannende massages. 

Ambition-producten worden verkocht via geselecteerde regio-
dealers. Voor meer informatie en verkoopadressen bij jou in de 
buurt neem je contact op met:

Sinelco International, tel. +32 (0)55 334141
ambition@sinelco.com, www.ambitionbeauty.eu 

Voor een professionele presentatie van de Ambition-nagellakken 

in de salon is er een mooie display beschikbaar ▶

mailto:ambition@sinelco.com
http://www.ambitionbeauty.eu/
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K O R T  N I E U W S

De Brow FXII Terra is een natuurlijke terra kleipoeder, dat hoog gepigmenteerd is en gemakkelijk te blenden. 
De terra klei is van Italiaanse oorsprong en bevat pure zeemineralen en andere ingrediënten die de haartjes 
meer volume geven. Het product is zeer geschikt voor de creatie van mooi gevormde, volle wenkbrauwen met 
langdurig kleurbehoud.  

De poeder kan zowel droog als nat worden aangebracht. Deze verschillende technieken leveren allebei een 
verschillend resultaat op. Voor een meer natuurlijke, zachte look kun je de poeder het beste droog aanbrengen. 
Degenen die voor een ‘bold brow look’ gaan, maken de applicator vochtig voor het zetten van precieze lijntjes. 
Vergeet bij nat gebruik niet de applicator weer droog te deppen. 

Meer informatie:
Ministry of Beauty
Tel. 055- 53 11  11
www.divaderme.nl 

DIVADERME BROW FXII TERRA

VOOR HET EENVOUDIG BIJWERKEN EN INKLEUREN VAN WENKBRAUWEN IS ER DE BROW FXII 

TERRA. DE NIEUWSTE TOEVOEGING VOOR WENKBRAUW EN WIMPERS KOMT IN DE VORM VAN 

LOS POEDER MET EEN APPLICATOR.  

SANAHEALTHPRODUCTS BIEDT 
      OPLEIDING DIEETCOACH AAN

SanaHealthProducts biedt voor schoonheidsspecialisten gratis een opleiding tot dieetcoach aan, 
onder de merknaam SanaSlank. De opleiding leert je alles over gezonde, eiwitrijke en koolhy-
draatarme voeding. Naast de startopleiding in de eigen salon, organiseert het bedrijf ook verschil-
lende opleidingen op het hoofdkantoor in Hoorn. 

SUCCESFORMULE
SanaHealthProducts is dertien jaar actief op de markt en heeft dan ook al aardig wat ervaring 
opgedaan. Dankzij gediplomeerde medewerkers, de professionaliteit van de opleiding en het 
persoonlijke contact werken er al tweehonderd bedrijven in Nederland en België met één 
van acht uitgewerkte concepten die het bedrijf aanreikt binnen de opleiding van dieetcoach. 
SanaHealthProducts is ervan overtuigd dat het verkopen van eiwitrijke en koolhydraatarme pro-
ducten een ware succesformule is voor zowel een schoonheidssalon als een nagelstudio. Zo kan 
het niet alleen de omzet verhogen, maar ook een nieuwe doelgroep binnenhalen.

Meer informatie: SanaHealthProducts
Tel. 0229-304200, info@sanahealthproducts.nl, www.sanahealthproducts.nl

STEEDS MEER NEDERLANDERS HEBBEN EEN ONGEZOND GEWICHT EN EEN TE 

HOOG BMI. VOOR DEZE MENSEN IS HET VAAK MOEILIJK OM HUN EETPATROON 

TE VERANDEREN. MET BEHULP VAN EEN OPLEIDING DIEETCOACH, AANGEBODEN 

DOOR SANAHEALTHPRODUCTS, KUN JIJ MENSEN MET EEN ONGEZONDE LEVENS-

STIJL HELPEN IN HUN STRIJD TEGEN DE KILO’S.
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http://www.divaderme.nl/
mailto:info@sanahealthproducts.nl
http://www.sanahealthproducts.nl/
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B R A N C H E N I E U W S

MARKETINGRAPPORT: ‘OMZET IN 
BEAUTYBRANCHE MAAKT FLINKE INHAALSLAG’

Hoewel in 2015 al sprake was van een omzetstijging van 6,6%, laat de eerste helft van 2016 een robuust herstel 
zien. De brancheomzet van schoonheidsspecialisten is in het eerste halfjaar van 2016 namelijk 20,5% gestegen ten 
opzichte van dezelfde periode in 2015.

POSITIEF VOORUITZICHT
Het eerste kwartaal betrof de omzetstijging maar liefst 28%, terwijl de totale brancheomzet in het tweede kwartaal 
van 2016 € 110,3 miljoen euro inclusief BTW bedroeg. Hoewel dat 13% meer is dan in dezelfde periode een jaar 
geleden, is de groei in het tweede kwartaal met 10,1% afgevlakt ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De 
behandelomzet steeg het tweede kwartaal van 2016 met 15,9%, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015, en 
de productverkoop noteerde een stijging van 9,2%. Het aantal economisch actieve instituten is wel licht afgenomen. 
Dit betekent dat de brancheomzet is toegenomen met minder economisch actieve ondernemingen.

ACTUEEL & COMPLEET
Alle resultaten zijn gepubliceerd in het onlangs verschenen Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2016. Dit 
rapport biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers, het media-gebruik en de 
ontwikkelingen in de schoonheidsbranche voor schoonheidsverzorging in Nederland. 

Meer informatie: www.marktdata.nl

VAN ES MARKETING SERVICES IS GESPECIALISEERD IN BRANCHEONDERZOEK OP HET GEBIED VAN 

INKOOPGEDRAG EN MARKTONTWIKKELING. ONLANGS HEEFT HET BUREAU EEN ONDERZOEK UIT-

GEVOERD ONDER SCHOONHEIDSSPECIALISTEN IN NEDERLAND. NA HET DIEPTEPUNT IN 2014, BLIJKT 

UIT DE RESULTATEN DAT DE SCHOONHEIDSBRANCHE MOMENTEEL EEN FLINKE INHAALSLAG MAAKT.

PER DIRECT VERBOD OP 
DIERPROEVEN VOOR COSMETICA

Het vraagstuk over dierproeven bestaat natuurlijk al langer, maar werd 
pas echt een zaak voor het Europees Hof toen de Europese Federatie voor 
Cosmetische Ingrediënten namens drie bedrijven naar de Britse rechter is 
gestapt. De bedrijven vroegen zich namelijk af of het verboden was om pro-
ducten met ingrediënten die buiten Europa zijn getest te verkopen in Europa. 

Testen op dieren in Europa was al langer verboden, maar dit was niet altijd 
het geval bij cosmetica die buiten Europa wordt gefabriceerd. Omdat produc-
ten die buiten Europa worden geproduceerd soms wel nog op dieren worden 

getest, is het nu ook verboden om deze producten te verkopen in Europa. 
Overigens is het wel opvallend dat het in sommige landen juist verplicht is 
om cosmetica op dieren te testen. Dit is bijvoorbeeld het geval in China. Het 
is zelfs zo dat geïmporteerde producten op dieren worden getest voordat ze 
in de winkels mogen liggen.

HET EUROPEES HOF VAN JUSTITIE HEEFT EIND SEPTEMBER LATEN 

WETEN DAT ALLE MAKE-UP IN EUROPA VANAF NU DIERPROEFVRIJ 

MOET ZIJN. OOK DE MAKE-UP DIE NU NOG VERKOCHT WORDT EN 

OP DIEREN IS GETEST, MOET PER DIRECT UIT HET ZICHT VAN CON-

SUMENTEN WORDEN GEHAALD. HET DOEL VAN DE NIEUWE WET 

IS OM DIERPROEVEN WERELDWIJD TE VERBIEDEN.   

http://www.marktdata.nl/
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Flawser:  BEAUTY ON DEMAND

Voor een nieuw kapsel, manicure of make-up look hoef je niet meer naar een aparte salon te 
gaan, bij The Embassy kan het allemaal. De behandelingen worden verzorgd door beautypro-
fessionals die kwalitatieve salon producten gebruiken van merken als CNDTMShellacTM, Ellis 
Faas en Shu Uemura. De salon ligt gelegen in het museumdistrict van Amsterdam waar je goed 
tot rust kunt komen in het prachtig ingerichte pand.  

FLAWSER APP
Met de komst van de beauty app, is Flawser een concept dat een online platform combineert 
met een fysieke salon. Met de app kunnen consumenten in een paar simpele stappen de 
gewenste beautybehandeling boeken op een voor hen gewenste locatie en tijd. Binnen 45 
minuten staat er een beautyprofessional klaar, voor thuis, op kantoor of bij de salon zelf. Vooruit 
boeken is ook mogelijk als de klant liever op afspraak komt. 

BESCHIKBAARHEID
Voor nu is de app alleen beschikbaar in regio Amsterdam, maar deze richt zich binnenkort ook 
op de rest van Nederland.  Momenteel kun je nog uit een selectie van behandelingen kiezen, 
maar ook dit wordt  spoedig uitgebreid zodat een breed scala aan behandelingen beschikbaar 
wordt. 

De app is voor consumenten gratis te downloaden in de App Store of via Google Play.

Meer informatie:
Flawser The Embassy
Tel. 020-3100100
www.flawser.nl 

OLCAY GULSEN, ONTWERPSTER VAN HET SUCCESVOLLE MODELABEL ST. STUDIO 

(VOORHEEN SUPERTRASH), DUIKT STEEDS DIEPER DE BEAUTYWERELD IN. NA TOE-

VOEGING VAN BEAUTY-ATELIER KEMIST EN DE OPENING VAN BEAUTYSALON THE 

EMBASSY IN AMSTERDAM, LANCEERT ZE NU OOK DE BEAUTY APP FLAWSER.   

▴ Modeontwerpster Olcay 

Gulsen wordt steeds actie-

ver in de schoonheidsbran-

che, zoals met de salon 

‘The Embassy’ en de app 

Flawser

Binnenkort richt de boe-

kingsapp Flawser zich op 

heel Nederland ▶

▲ The Embassy ligt in het Amsterdamse museumdistrict

http://www.flawser.nl/


Al 20 jaar uw specialist
in hoogwaardige huidverzorging met 

mineralen uit de Dode Zee. 

Mooi wakker worden  
met Beauty Pillow!

omdat jij deze luxe verdient!

Beauty Pillow zorgt voor een gladde huid en glanzend haar.
De huid komt tot rust, onzuiverheden verdwijnen, rimpeltjes 

knapt aanmerkelijk op.

 

De satijnen kussenslopen van Beauty Pillow

voor de huidverzorging.

Wilt u de huid van uw klanten
écht verbeteren? 

Beauty By Dorien is dé huidverbeteringslijn van dit moment. De lijn staat voor pure 
kwaliteit en bestaat uit high-end huidverbeteringsproducten. Wilt u alleen het aller-
beste voor uw klant? Dan gaat Beauty By 
Dorien de samenwerking graag met u aan! 

Meer informatie? Neem contact op met  
info@schonenbergbeauty.com of kijk op  
dorienshop.nl
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BEAUTYBEURS

Ruim tienduizend schoonheidsspecialisten uit binnen- en buitenland, reisde in het derde weekend van 
september af naar Noord-Duitsland voor Cosmetica Hannover. Omdat het de twintigste editie was, werden 
bezoekers onder andere verrast met een ijsje en een covershoot die geschoten werd door een professionele 
fotograaf. Ook de honderden exposanten, verdeeld over cosmetica, nagels, permanente make-up, pedicure 
en accessoires, konden hiervan mee genieten. “Een uitstekende start van de najaarsbeurzen. Vooral zaterdag 
was erg sterk, zowel de kwaliteit als de kwantiteit”, aldus Simon Stegmaier van Gustav Baehr GmbH.

SHOW MALU WILZ
Eén van de hoogtepunten van het beursprogramma was de make-upshow van twee bekende make-up artists, 
waaronder een team van Malu Wilz. De show stond in het teken van ‘business make-up’ en liet bezoekers 
zien hoe ze oneffenheden en vermoeidheid weg kunnen werken zonder dikke lagen make-up te gebruiken. 
“Of het nu gaat om foto’s, interviews of  andere belangrijke zaken; het is vaak de eerste indruk die telt”, 
aldus het Malu Wilz-team. Verder liet de show goed zien hoe je door middel van make-up op perfecte wijze 
iemands persoonlijkheid kan onderstrepen.

CONGRES EN WORKSHOP
Speciaal voor podologen en podotherapeuten was er ook aandacht 
voor voeten, met lezingen van Dr. Alexander Risse en Prof. Dr. Axel 
Bremer over de anatomie van de voet en voetproblemen. Ook vond er 
een lezing plaats over nieuwe superfood-trends voor diabetici. Naast 
lezingen vonden er ook diverse praktische workshops plaats. Zo kon-
den nagelprofessionals bijvoorbeeld in kleine werkgroepen nieuwe 
technieken rondom gelnagels leren en toepassen.   

NAIL CONGRES
Tijdens de beurs namen een aantal  creatieve nagelontwerpers deel 
aan de Cosmetica Nail Contest. Binnen het thema ‘I Love Co-lours’ 
kwamen de meest kleurrijke kunstwerken voorbij. Julia Bartuli-
Bergeler uit Uelzen mocht zich één van de winnaars noemen van een 
nagelpakket, verzorgd door ABC Nailstore.

Meer informatie:
Cosmetica Hannover
Tel. +49 (0)7225 916159
www.cosmetica.de/cosmetica-hannover/

MET RUIM 10.628 BEZOEKERS EN 470 EXPOSAN-

TEN, DIE ZICH PRESENTEERDEN OP ONGEVEER 

11.500 VIERKANTE METER, KON DE DUITSE BEAU-

TYBEURS COSMETICA HANNOVER ZICH HAAST 

GEEN BETERE VERJAARDAG WENSEN. IN HET 

WEEKEND VAN ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 

SEPTEMBER VOND DE BEAUTYBEURS VOOR DE 

TWINTIGSTE KEER PLAATS EN OMDAT HET EVENE-

MENT IETS TE VIEREN HAD, KONDEN BEZOEKERS 

EN EXPOSANTEN BEIDE BEURSDAGEN GENIETEN 

VAN VERSCHILLENDE VERASSENDE EXTRAATJES.

N A B E S C H O U W I N G 

▲ ‘Business make-up’ was het thema van de Malu Wilz-presentatie in Hannover

VIERDE 20E VERJAARDAG
Cosmetica Hannover

mailto:info@schonenbergbeauty.com
http://dorienshop.nl/
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http://www.cosmetica.de/cosmetica-hannover/


M E R K P R O F I E L

COSMETICA & APPARATUUR 
           

BEAUTYLEVERANCIER MBC COSMETICS WEET ALS GEEN ANDER DAT EEN GEZONDE HUID DE BRON IS VOOR BLIJVENDE 

SCHOONHEID. OM DIE REDEN WERKEN SPECIALISTEN VAN REVIDERM, ÉÉN VAN DE MERKEN UIT HET PORTFOLIO, SINDS 1986 

SAMEN MET DERMATOLOGEN OM STEEDS WEER INNOVATIEVE PRODUCTEN EN HUIDVERZORGINGSPROGRAMMA’S TE ONTWIK-

KELEN. ZO OOK HET REVIDERM-SYSTEEM: EEN STAPPENPLAN OM ZICHTBARE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING TE BESTRIJDEN 

DAT BESTAAT UIT SPECIALE APPARATUUR, DRIE HUIDVERBETERENDE PRODUCTLIJNEN EN EEN MAKE-UPLIJN.

Producten van het Duitse beautymerk Reviderm worden perfect 
afgestemd op het huidtype van de klant en zijn bijzonder verdraag-
zaam voor de huid. Dankzij de combinatie van medisch onder-
zoek en technologie met effectieve cosmetica, is het innovatieve 
Reviderm-systeem gecreëerd. Dit zijn sterk met elkaar samenhan-
gende onderdelen die samen de symptomen van huidveroudering 
bestrijden, de oorzaken hiervan aanpakken en maximale en lang-
durige huidverbetering bereiken. 

MICRODERMABRASIE
Veel klanten in de salon zullen baat hebben bij één of meerdere 
behandelingen met de Reviderm SkinPeeler. Dit microdermabrasie-
apparaat biedt een effectieve methode om zachte en verhoornde 
cellen van het bovenste huidoppervlak gecontroleerd te verwij-
deren. Tevens wordt de aanmaak van nieuwe en jonge huidcellen 
gestimuleerd. Het apparaat maakt gebruikt van een diepe, maar 
zachte techniek om zo pigmentatieproblemen, door de zon bescha-
digde huid, onzuiverheden, littekens, een rokershuid, grove poriën, 
striae en cellulitis te bestrijden. 

De Reviderm SkinPeeler is elektronische te bedienen en heeft 
vier tot acht verstelbare niveaus. Ook bevat het apparaat een 
diagnose-stand voor een vacuüm- en filterstatus, een automatische 
filterreiniging, een vochtfiltersysteem om het indringen van vocht 
te voorkomen, een tube-in-tube systeem en een instelbare kristal-
lenstroom met vier aanpasbare niveaus. Verder biedt het apparaat 
de mogelijkheid om het uit te breiden met ultrasound. Met deze 
onhoorbare geluidsgolven worden de cellen onderhuids van elkaar 
losgetrild en dringen de werkstoffen van de cosmetische producten 
beter en dieper in de huid door. 

MICRONEEDLING
Naast microdermabrasie, kan de huid ook behandeld worden met 
het microneedling-apparaat Reviderm SkinNeedler. Microneedling-
behandelingen worden al meer dan een decennium lang gezien 
als het geheime wapen, wanneer het gaat om de bestrijding van 
huidveroudering. Echter, Reviderm overtreft de resultaten van tra-
ditionele microneedling met de Reviderm SkinNeedler. Deze tech-
nologie perforeert het huidoppervlak met tien ultrafijne naaldjes, 
zonder dat de huid beschadigt.  

De microneedling-behandeling stimuleert de groei van cellen en 
versterkt het weerstandvermogen van de huid. Ook geeft het een 
boost aan de productie van collageenvezels. Dit alles zorgt ervoor 
dat klanten kunnen genieten van een strakkere huid met meer 

Reviderm: 
DIE DE HUID BEGRIJPT 
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elasticiteit en een zichtbare vermindering van lijntjes en rimpels. Na de eerste 
behandeling is de huid zichtbaar strakker, steviger, egaler en zachter. Voor een 
langdurig resultaat heeft Reviderm ook een kuur ontwikkeld. 

SKINNEEDLER
Technologische innovaties hebben ervoor gezorgd dat microneedling met 
behulp van de Reviderm SkinNeedler naar een hoger niveau wordt getild. De 
naaldjes kunnen tot een maximale diepte van anderhalve millimeter in de huid 
gebracht worden en zorgen er door de hoge snelheid voor dat er tienduizend 
microkanalen worden geopend. Met het apparaat zijn flexibele behandelingen 
van alle gebieden in het gezicht mogelijk en kan snel en gelijkmatig gewerkt 
worden. De behandeling is zacht en pijnloos en heeft een kort herstelproces, 
doordat de huid niet wordt beschadigd. De SkinNeedler weegt maar 120 gram 
en ligt daardoor prettig in de hand. Verder is het apparaat stil en vrij van tril-
lingen, waardoor er veilig en nauwkeurig gewerkt kan worden. 

PRODUCTLIJNEN
Voor goede en zichtbare resultaten dienen de bovenstaande behandelingen 
gevolgd te worden door het gebruik van passende producten. Om aan de 
wensen van de klant te kunnen voldoen, heeft Reviderm drie productlijnen 
ontwikkeld die elk hun specifieke kenmerken hebben. Zo is de Reviderm 
Skintelligence-lijn een verzorgings- en verbeteringssysteem met negen op 
elkaar afgestemde producten en bijbehorende verzorgingsstappen. Stap voor 
stap wordt de huid gezonder, jonger en stralender. Bovendien kan het resultaat 
verlengd worden door consequente thuisverzorging. 

Voor de klanten die op zoek zijn naar iets exclusiefs, heeft Reviderm de 
Premium Skindesign 4D-lijn op de markt gebracht. Tegenwoordig gaat het 
tegengaan van huidveroudering niet meer alleen om rimpelreductie, maar 
ook om het verfijnen, contouren en modelleren van de huid. Producten uit 
de Premium-lijn gaan hiermee op verschillende niveaus tegelijkertijd aan de 
slag. Ook is het mogelijk om klanten producten aan te bieden die perfect en 
exclusief afgestemd zijn op de eigen huid. 

Cellucur was oorspronkelijk een additionele serie verzorgingsproducten van 
Reviderm. Tegenwoordig is het een volwaardige cosmeticalijn die gericht is 
op het behandelen van huidproblemen. Zo bevat de Cellucur-serie producten 
voor het behandelen van littekenweefsel en acne.

THUISBEHANDELINGEN
Waar voorheen de behandeling stopte bij het verlaten van de schoonheids-
salon, gaat de behandeling van Reviderm tegenwoordig thuis verder met het 

innovatieve apparaat CellJet. Dit is een professioneel handstuk dat uitgerust 
is met revolutionaire, ultrasound 10 MHz-technologie. Daarnaast wordt de 
CellJet gecombineerd met vitamine C, wat een effectieve methode is om 
vroegtijdige huidverouderingsprocessen op lange termijn te bestrijden. De 
twee componenten zijn ieder op zichzelf al zeer effectief en vormen samen 
een onverslaanbaar team voor het duurzaam opbouwen van collageen. Verder 
zorgt het apparaat ook voor het reguleren van verschillende huidprocessen. De 
CellJet wordt vooraf geprogrammeerd door de schoonheidsspecialist, zodat de 
klant er thuis mee aan de slag kan gaan. De expertise van de salon wordt zo 
eenvoudigweg ook buiten de deuren van de salon toegepast. 

MAKE-UPLIJN
De make-uplijn van Reviderm is 
ontwikkeld in samenwerking met 
make-up artist Giovanni Fasiello. 
De producten bevatten waardevolle 
mineralen en speciaal geselecteer-
de werkstoffen, waardoor de make-
up zuiver en reinigend is. Zelfs 
voor de gevoelige huid en na cos-
metische behandelingen als micro-
dermabrasie kunnen de producten 
probleemloos gebruikt worden. 

Meer informatie: 

MBC Cosmetics
Tel. 078-6521580
www.reviderm.nl

◀ De Reviderm SkinPeeler is elektro-

nische te bedienen en heeft vier tot 

acht verstelbare niveaus

http://www.reviderm.nl/


Klinisch bewezen lichttherapie voor het

behandelen van pijn, huidproblemen, wondheling 

en beautiful aging

www.bioptron-nederland.nl

Acne & Rosacea

Littekens 

Huidontstekingen 

Bacteriële infecties

Winnaar:

http://www.bioptron-nederland.nl/
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Als automatiseerder van duizenden salons gaan we heel ver in allerlei 
geavanceerde mogelijkheden, echter in de basis zijn we natuurlijk ook een 
soort kassaboer. En juist als kassaboer zien we een historische verschuiving 
optreden.

Precies veertig jaar geleden alweer, deed de geldautomaat zijn intrede. Alle 
banken voorzagen elke stad en elk dorp van meerdere geldautomaten. Na 
jarenlange groei, is dit de laatste tien jaar omgeslagen in forse afbouw. Waren 
het er tien jaar geleden nog meer dan achtduizend, inmiddels zijn het er min-
der dan zevenduizend. Ook het aantal opnames is sterk gedaald. In dezelfde 
periode moet je denken aan een daling van ruim veertig procent (wat gaat om 
tientallen miljoenen opnames minder).

Er zijn diverse redenen voor deze grote daling, maar verreweg de belangrijk-
ste is de enorme groei van het aantal pinbetalingen. Daarnaast is het gemak-
kelijk online bankieren (ook mobiel) een belangrijke vervanger voor contant 
geld. 

Om u een idee te geven van de omvang van deze groei van pinbetalingen: 
het tweede kwartaal 2006 is er 372 miljoen keer gepind, daarentegen is er 
het tweede kwartaal van dit jaar 962 miljoen keer gepind. Oftewel  bijna zes-
honderd miljoen meer keren in hetzelfde kwartaal tien jaar later. Daarmee is 
ook definitief de weegschaal tussen cash en pin omgeslagen in het voordeel 
van pin.

De druk op contant geld wordt bovendien nog verder opgevoerd. Zo is de 
Europese Centrale Bank voornemens om langzaam het  biljet van € 500,- te 
laten verdwijnen. Dat is slecht nieuws voor de grote criminelen, want hier-
mee kon je gemakkelijk een paar miljoen euro in een koffertje vervoeren. Ik 
heb inmiddels via-via begrepen dat als ze zich moeten beperken tot € 200 
of € 100 biljetten, er precies twee respectievelijk één miljoen in een koffertje 
past. Dat maakt het tellen wel overzichtelijk. 

Ook u, als hardwerkende burger, kunt deze ontwikkeling terugzien en wel 
op uw dagstaat. Het is inmiddels zo dat gemiddeld tachtig procent van de 
transacties in een salon per pin wordt afgerekend. Er komen zelfs steeds meer 
contantloze dagen voor.  

Toch willen wij als consument niet van ons contant geld af. De Telegraaf heeft 
dit onderzocht en legde 6758 mensen de stelling voor: ‘We kunnen best zon-
der cash’. 86% van de stemmers was het hier NIET mee eens.

Als belangrijkste reden om cashgeld  wel in de markt te houden, wordt aan-
gevoerd dat het een alternatief is als digitaal betalingsverkeer uitvalt, als ook 
om privacy te kunnen hebben bij het doen van een aankoop.

Ik ben bang dat die argumenten het niet gaan houden. Het eerste is zeker 
waar, maar het tweede argument is totaal vergankelijk. Privacy is al jaren een 
illusie en langzamerhand komen steeds meer mensen daar achter. Maar zelfs 
als ze dit inzien, lijkt het ze niet te interesseren. En dan moeten de nieuwe 
betaalsystemen (zoals Facebook App, Apple Pay en Google Wallet) nog echt 
doorbreken. Als dat eenmaal los gaat (en geloof me: dat gaat los) dan kan 
het woord ‘privacy’ definitief uit de Dikke van Dale, vanzelf op enig moment 
gevolgd door het woordje ‘cash’.

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar 
pklappe@bnfgroep.nl of te bellen naar B&F Groep in Oss, tel. (0412) 629111. 
Aanvullende informatie is ook beschikbaar op bnfgroep.nl

GAAT CASH GELD 
VERDWIJNEN?

Patrick Klappe

C O L U M N  P A T R I C K  K L A P P E

AUTOMATISERINGSSPECIALIST PATRICK KLAPPE (DIRECTEUR B&F GROEP) HEEFT EEN HEEL EIGEN KIJK OP DE SCHOONHEIDSBRANCHE EN IS DAAROM COLUM-

NIST VAN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON. IN DEZE UITGAVE KIJKT PATRICK NAAR GROTE VERANDERINGEN IN HET BETALINGSVERKEER.  
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I P L / L A S E R

BRANCHEORGANISATIE ANBOS IS EEN ONDER-

ZOEK GESTART NAAR DE ECONOMISCHE 

SCHADE DIE SCHOONHEIDSSPECIALISTEN LIJ-

DEN WANNEER DE WETSWIJZIGING RONDOM 

IPL- EN LASERBEHANDELINGEN VAN MINISTER 

EDITH SCHIPPERS VAN VWS WORDT DOORGE-

VOERD. HIERUIT BLIJKT DAT DE GEZAMENLIJKE 

ECONOMISCHE SCHADE VAN NEDERLANDSE 

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN KAN OPLOPEN 

TOT MAAR LIEFST € 58 MILJOEN. WANNEER 

HET WETSVOORSTEL INGEDIEND WORDT BIJ 

DE TWEEDE KAMER, WAS NOG ONDUIDELIJK 

BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DEZE UITGAVE 

VAN DE BEAUTYSALON. ONDERTUSSEN GRIJPT 

DE ANBOS ALLE BESCHIKBARE MOGELIJKHEDEN 

AAN OM MET HET MINISTERIE IN GESPREK 

TE BLIJVEN EN NIEUWE INFORMATIE AAN TE 

DRAGEN OM OP DIE MANIER TE KOMEN TOT 

EEN OPLOSSING DIE VOOR ALLE BETROKKENEN 

ACCEPTABEL IS. 

          WETSWIJZIGING 
    IPL/LASERBEHANDELINGEN 
           KAN SCHOONHEIDSSPECIALISTEN 
        € 58 MILJOEN KOSTEN

RAPPORT ‘LICHT OP DE ZAAK’ 
OVERHANDIGD AAN MINISTERIE VWS

ANBOS zet alles op alles om de hele IPL/laser-kwestie in de goede richting te sturen en 
tot een constructieve oplossing te komen, ook door voortdurend in contact te blijven 
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Begin oktober bijvoorbeeld 
ontving Angelique Berg (directeur-generaal van het ministerie) uit handen van ANBOS-
voorzitter Kees Hoogendijk het rapport ‘Licht op de Zaak’. Dit is een nadere beschou-
wing van een al langer bestaand RIVM-rapport naar IPL- en laserbehandelingen.

‘Licht op de zaak’ is geschreven door Sentix Stralingszorg, een adviesbureau dat 
gespecialiseerd is in laserveiligheid en laserproductveiligheid. “Met ‘Licht op de zaak’ 
worden nieuwe feiten geleverd en zien wij geen bezwaren meer om richtlijnen vast 
te stellen waarin de instellingsniveaus van apparatuur beschreven kunnen worden”, 
aldus Kees Hoogendijk.

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat het op basis van golflengte, pulsenergie 
en pulsduur mogelijk is om limieten en maximale instelwaarden vast te leggen. Een 
energiepuls met een bepaalde grootte en bepaalde duur kan worden gehanteerd voor 
alle behandelingen onder alle huidtype/haardikte-combinaties, zonder een risico te 
lopen op overmatige huidblootstelling die leidt tot onherstelbare schade. 

Een samenvatting van ‘Licht op de zaak’ wordt in november gepubliceerd op 
www.anbos.nl 
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Het bedrag van € 58 miljoen is grotendeels opgebouwd uit een combinatie 
van omzetverlies, afschrijvingskosten en doorlopende leasecontracten. “Het 
kan niet zo zijn dat de voorgenomen wetswijziging rondom IPL- en laserbe-
handelingen de schoonheidsspecialisten in de problemen brengt”, vertelt Kees 
Hoogendijk van ANBOS. “Ik roep minister Schippers op tot hernieuwd overleg 
met de sector om te voorkomen dat veel kleine ondernemers de deuren moe-
ten sluiten.” Het is op dit moment nog onbekend wanneer het wetsvoorstel 
ingediend gaat worden bij de Tweede Kamer en al helemaal hoe de discussie 
verloopt, voordat het voorstel eventueel wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer.

BRON VAN INKOMSTEN
69% van alle schoonheidsspecialisten voert ontharingsbehandelingen uit en 
18% daarvan maakt gebruik van IPL- of laserapparaten. ANBOS meldt dat in 
ruim één op de drie gevallen de jaaromzet die met het IPL- of laserapparaat 
wordt gerealiseerd meer dan € 26.000,- bedraagt, terwijl de gemiddelde lande-
lijke jaaromzet van die gespecialiseerde ondernemers rond de € 57.000,- ligt. 
Dat betekent een omzetverlies van maar liefst 45%. Ook de kleinere bedrijven 
gaan hieronder gebukt als de wetswijziging doorgevoerd wordt. Hun gemid-
delde landelijke jaaromzet is namelijk ongeveer € 30.000, de omzet met IPL/
laser circa € 10.000.

IPL- EN LASERAPPARATEN
Volgens ANBOS is de gemiddelde aanschafprijs van een IPL- of laserapparaat 
ongeveer €30.000. In sommige gevallen kosten deze apparaten zelfs € 70.000 
of meer. Van deze apparaten is 79% door de specialisten zelf gekocht, terwijl 
21% wordt geleased. In de helft van de gevallen bedraagt het leasebedrag € 
1.000,- per maand of meer, waarbij de meeste leasecontracten nog tot 2020 
doorlopen.

MILJOENENSCHADE 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de totale schade van de voorgeno-
men maatregel voor de gehele branche rond de €58 miljoen ligt. €35 miljoen 
hiervan komt uit directe omzetderving, €19 miljoen uit doorlopende lease-
contracten en de overige €4 miljoen door afschrijvingskosten. Voor sommige 
ondernemers kan de wetswijziging dan ook tot gevolg hebben dat zij de deuren 
van hun salon zullen moeten sluiten. 

Meer informatie: ANBOS, tel. 0348-748200, www.anbos.nl

L A S E R A F S L A N K E N

ZERONA Z6 
BEREIKBAAR MET 
CROWDFUNDING
IN DE VORIGE UITGAVE VAN DE BEAUTYSALON HEBBEN WE (OP 

P. 28) AANDACHT GESCHONKEN AAN DE ZERONA Z6 VAN DE 

AMERIKAANSE PRODUCENT ERCHONIA. DE OFFICIËLE LANCE-

RING VAN DIT NIET-INVASIEVE APPARAAT VOOR BODYCONTOU-

RING VOND ECHTER PLAATS TIJDENS EEN EVENT IN UTRECHT OP 

17 SEPTEMBER. DE REDACTIE SPRAK HIER MET MARIJKE DARSAN, 

DIE DE ZERONA Z6 IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGT.

De Zerona Z6 is mede ontwikkeld voor lipoedeembehandelingen en 
contourherstel op verschillende delen van het lichaam. De behandeling 
vindt volledig ‘contactloos’ plaats, waardoor de huid op geen enkel wijze 
wordt belast. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat de behandeling 
geen invloed heeft op de suikerspiegel of de mate waarin lever en nieren 
worden belast. Verder is het belangrijk om te weten dat het apparaat zowel 
over een medisch als over een esthetisch CE-keurmerk beschikt.

Om de Zerona Z6 bereikbaar te maken voor beauty professionals en 
hun klanten, heeft Marijke Darsan verschillende crowdfundingpakketten 
samengesteld in samenwerking met TailWind Crowd. “Consumenten die 
op deze pakketten intekenen worden hiervoor beloond met behandelingen 
tegen een gereduceerd tarief. Er zijn drie verschillende pakketten waarop 
consumenten kunnen intekenen en in prijs variëren deze van € 1200,- 
(zes behandelingen) tot € 2200,- (vijftien behandelingen). Voor de beauty 
professional wordt een lymfedrainage-systeem en Bodywave Collagen 
gratis verstrekt om de resultaten te vergroten en tegelijkertijd de spieren 
te verstevigen. Uiteraard adviseer ik beautyondernemers graag om hun 
crowdfund-actie tot een succes te maken door hun klanten hiervoor te 
enthousiasmeren. Daarnaast voorzie ik ondernemers die met de Zerona Z6 
starten uiteraard ook van de benodigde educatie, marketingondersteuning, 
begeleiding en aftersales.”

Meer informatie: Body Wish, tel. 030-6585250, www.bodywish.nl 

http://www.anbos.nl/
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Het bedrag van € 58 miljoen is grotendeels opgebouwd uit een combinatie 
van omzetverlies, afschrijvingskosten en doorlopende leasecontracten. “Het 
kan niet zo zijn dat de voorgenomen wetswijziging rondom IPL- en laserbe-
handelingen de schoonheidsspecialisten in de problemen brengt”, vertelt Kees 
Hoogendijk van ANBOS. “Ik roep minister Schippers op tot hernieuwd overleg 
met de sector om te voorkomen dat veel kleine ondernemers de deuren moe-
ten sluiten.” Het is op dit moment nog onbekend wanneer het wetsvoorstel 
ingediend gaat worden bij de Tweede Kamer en al helemaal hoe de discussie 
verloopt, voordat het voorstel eventueel wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer.

BRON VAN INKOMSTEN
69% van alle schoonheidsspecialisten voert ontharingsbehandelingen uit en 
18% daarvan maakt gebruik van IPL- of laserapparaten. ANBOS meldt dat in 
ruim één op de drie gevallen de jaaromzet die met het IPL- of laserapparaat 
wordt gerealiseerd meer dan € 26.000,- bedraagt, terwijl de gemiddelde lande-
lijke jaaromzet van die gespecialiseerde ondernemers rond de € 57.000,- ligt. 
Dat betekent een omzetverlies van maar liefst 45%. Ook de kleinere bedrijven 
gaan hieronder gebukt als de wetswijziging doorgevoerd wordt. Hun gemid-
delde landelijke jaaromzet is namelijk ongeveer € 30.000, de omzet met IPL/
laser circa € 10.000.

IPL- EN LASERAPPARATEN
Volgens ANBOS is de gemiddelde aanschafprijs van een IPL- of laserapparaat 
ongeveer €30.000. In sommige gevallen kosten deze apparaten zelfs € 70.000 
of meer. Van deze apparaten is 79% door de specialisten zelf gekocht, terwijl 
21% wordt geleased. In de helft van de gevallen bedraagt het leasebedrag € 
1.000,- per maand of meer, waarbij de meeste leasecontracten nog tot 2020 
doorlopen.

MILJOENENSCHADE 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de totale schade van de voorgeno-
men maatregel voor de gehele branche rond de €58 miljoen ligt. €35 miljoen 
hiervan komt uit directe omzetderving, €19 miljoen uit doorlopende lease-
contracten en de overige €4 miljoen door afschrijvingskosten. Voor sommige 
ondernemers kan de wetswijziging dan ook tot gevolg hebben dat zij de deuren 
van hun salon zullen moeten sluiten. 

Meer informatie: ANBOS, tel. 0348-748200, www.anbos.nl

L A S E R A F S L A N K E N

ZERONA Z6 
BEREIKBAAR MET 
CROWDFUNDING
IN DE VORIGE UITGAVE VAN DE BEAUTYSALON HEBBEN WE (OP 

P. 28) AANDACHT GESCHONKEN AAN DE ZERONA Z6 VAN DE 

AMERIKAANSE PRODUCENT ERCHONIA. DE OFFICIËLE LANCE-

RING VAN DIT NIET-INVASIEVE APPARAAT VOOR BODYCONTOU-

RING VOND ECHTER PLAATS TIJDENS EEN EVENT IN UTRECHT OP 

17 SEPTEMBER. DE REDACTIE SPRAK HIER MET MARIJKE DARSAN, 

DIE DE ZERONA Z6 IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGT.

De Zerona Z6 is mede ontwikkeld voor lipoedeembehandelingen en 
contourherstel op verschillende delen van het lichaam. De behandeling 
vindt volledig ‘contactloos’ plaats, waardoor de huid op geen enkel wijze 
wordt belast. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat de behandeling 
geen invloed heeft op de suikerspiegel of de mate waarin lever en nieren 
worden belast. Verder is het belangrijk om te weten dat het apparaat zowel 
over een medisch als over een esthetisch CE-keurmerk beschikt.

Om de Zerona Z6 bereikbaar te maken voor beauty professionals en 
hun klanten, heeft Marijke Darsan verschillende crowdfundingpakketten 
samengesteld in samenwerking met TailWind Crowd. “Consumenten die 
op deze pakketten intekenen worden hiervoor beloond met behandelingen 
tegen een gereduceerd tarief. Er zijn drie verschillende pakketten waarop 
consumenten kunnen intekenen en in prijs variëren deze van € 1200,- 
(zes behandelingen) tot € 2200,- (vijftien behandelingen). Tot en met 31 
december 2016 wordt een lymfedrainage-systeem aan de beautyprofes-
sional gratis verstrekt om de resultaten te vergroten. Uiteraard adviseer 
ik beautyondernemers graag om hun crowdfund-actie tot een succes te 
maken door hun klanten hiervoor te enthousiasmeren. Daarnaast voorzie 
ik ondernemers die met de Zerona Z6 starten uiteraard ook van de beno-
digde educatie, marketingondersteuning, begeleiding en aftersales.”

Meer informatie: Body Wish, tel. 030-6585250, www.bodywish.nl 

http://www.anbos.nl/
http://www.bodywish.nl/


Cosmetic Products
Beauty Treatments

Trainings for Professionals

- Breed productassortiment & behandelingsaanbod
- Geen verplichte startorders in hoge pakketten
- Persoonlijke begeleiding & advies op maat
- Instapmogelijkheid met 1 losse lijn 
- Doorgroei tot exclusief distributeur
- Ondersteuning in verkoop & marketing
- Uitgebreid trainingsaanbod:
   (oók voor niet-depositairs)

 

- Social Media
- SEE Massage 
- Magneet Massage
- HydroWave Massage
- Hotstone & Coldstones
- Mineral Stone Roll Massage 
- Bindweefsel Massage Gezicht
- Verkooptraining ‘van Lief naar Lef’ SKINCARE 

INSPIRED BY 
NATURE

P&B COSMETIX
0229-757129
info@pbcosmetix.com
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Servaas The Beauty Concept

Nicole Hanssen, Sonja Derhaag, Myra Pesch, Céryla Hendrikx, Esther Lemmens en Fabienne 
Perot zijn de zes gezichten achter Servaas The Beauty Concept. Allemaal hebben ze een eigen 
bedrijf en allemaal hebben ze hun eigen expertise op het gebied van beauty en lichaamsver-
zorging. Deze expertise brengt de groep enthousiaste onderneemsters samen in het histori-
sche centrum van Maastricht. Servaas The Beauty Concept is hier gevestigd in het uit 1770 
daterende wachthuis tegenover het oud-gouvernement.

BEAUTY-INSTITUUT
Servaas The Beauty Concept is nieuw, hoogwaardig en eigentijds, zo benadrukken de 
dames. Naast particulieren kunnen ook bedrijven bij het beauty-instituut terecht. Nicole van 
InjectaBelles verzorgt medisch-cosmetische behandelingen, Sonja van Beautyloft is thuis in 
huidverzorgende, huidverbeterende gezichtsbehandelingen en cosmetische nagelverzorging, 
Myra en Fabienne zijn allround visagistes bij het bedrijf Visavie, Céryla is massagetherapeute, 
sportmasseuse en yoga teacher bij Cée Concept en Esther is thuis in de permanente make-up.

GOED DOEL
De vrouwen van Servaas The Beauty 
Concept richten zich niet alleen op uiter-
lijke schoonheid, maar vinden het ook erg 
belangrijk om een steentje bij te dragen 
aan de maatschappij. Om die reden heeft 
het team ervoor gekozen om gezamenlijk 
een goed doel te ondersteunen, namelijk 
het Toon Hermans Huis Maastricht.

Meer informatie:

Servaas The Beauty Concept
info@servaasbeauty.nl 
www.servaasbeauty.nl

IN MAASTRICHT IS EEN PRACHTIG HISTORISCH 

PAND DOOR ZES VROUWELIJKE ONDERNEMERS 

OMGEBOUWD TOT EEN BEAUTY-INSTITUUT, 

WAAR EEN GROOT AANTAL AANVULLENDE DIS-

CIPLINES ONDER ÉÉN DAK BIJ ELKAAR KOMEN. 

OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER WERD SERVAAS THE 

BEAUTY CONCEPT FEESTELIJK GEOPEND DOOR 

BEAUTYEXPERT XELLY CABAU VAN KASBERGEN, 

VIVIANNE HEIJNEN, FRACTIEVOORZITTER VAN 

HET CDA IN MAASTRICHT EN MELANIE FREDE-

RIKS VAN HET TOON HERMANS HUIS.

ZES BEAUTYEXPERTS 

VERSTERKEN ELKAAR BIJ 

mailto:info@pbcosmetix.com
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Nu ervaren: 
pure luxe

S   IN DIAMANT 
SUBLIMATEUR 
DE JEUNESSE

ÉDITION LIMITÉE

www.maria-galland.nl Maria Galland NV  |  Kareelovenlaan 1  |  B-1140 Brussel  |

gelimiteerde verwenbehandeling met diamanten. 

http://www.maria-galland.nl/


MEDIK8 ANTI-AGEING SERUM R-RETINOATE

De introductie van r-Retinoate vond plaats tijdens het tweedaagse trainingsevent van Medik8 in Didam. “R-Retinoate 
heeft een lichte textuur met een zeer aantrekkelijke geur”, aldus Daniel Isaacs van Medik8 UK. “Daarnaast is het product 
niet vet, absorbeert het snel in de huid en zorgt het voor hydratatie. Het hoofdingrediënt retinyl retinoate stimuleert de 
aanmaak van collageen en huidcelvernieuwing. Ook zorgt het ervoor dat het product geschikt is voor alle huidtypen, 
dus ook voor de gevoelige huid. In combinatie met vitamine C en vitamine E helpt retinyl retinoate bij het verminderen 
van fijne lijntjes en rimpels.” 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Medik8 is exclusief gebruiker van de ingekapselde vorm van retinyl retinoate. Door middel van klinisch onderzoek is 
bewezen het ingrediënt acht keer beter is dan retinol. Daarnaast heeft ander onderzoek aangetoond dat de ingekap-
selde vorm van retinyl retinoate nog stabieler en doeltreffender werkt dan de oorspronkelijke, niet-ingekapselde vorm. 
Het bestanddeel is dan ook niet voor niets de winnaar van meerdere nieuwe technologie-onderscheidingen. Ook is 
r-Retinoate uitgeroepen tot winnaar van de beste Anti-Ageing Moisturiser in de Britse Cosmopolitan Beauty Awards 2016. 

Meer informatie: Medik8 Benelux, tel. 0316-295357, www.medik8.nl, www.r-retinoate.nl 

NA DRIE JAAR LABORATORISCH ONDERZOEK INTRODUCEERDE MEDIK8 OP 11 OKTOBER HUN NIEUW-

STE EN BAANBEKENDE PRODUCT OP HET GEBIED VAN ANTI-AGEING, NAMELIJK R-RETINOATE. HET 

GEZICHTSSERUM IS EEN NIEUW TYPE VITAMINE A EN VERTEGENWOORDIGT EEN DOORBRAAK IN HUID-

VERJONGINGSCRÈMES DOOR HET ACTIEVE, INGEKAPSELDE INGREDIËNT RETINYL RETINOATE. 

PRONAILS: ANTI-AGEING VOOR JE HANDEN 
Huidveroudering kun je niet stoppen, maar je kunt het proces wel vertragen door de juiste producten te 
gebruiken. Vooral handen, die vaak vergeten worden, kunnen de extra verzorging wel gebruiken. Ze krij-
gen het zwaar te verduren door onder andere regelmatig handen wassen, huishoudelijke taken, de zon en 
weersomstandigheden. 

ProNails heeft speciaal voor de handen het nieuwe anti-age Hand Care-gamma ontwikkeld. Elk product 
heeft een andere werking en kan het beste gecombineerd worden met andere producten voor een optimale 
verzorging. Zo is er in de lijn een pH-neutrale Gentle Hand Soap toegevoegd om ongewenste bacteriën 
tegen te gaan zonder de huid uit te drogen. De Refining Hand and Body Scrub verwijdert dode huidcellen en 
laat de huid zijdezacht aanvoelen. Een Replenishing Hand Mask met klei, zuivert de huid en voedt de huid 
diep van binnen. In de collectie is ook een anti-age Deep Defense Hand Serum opgenomen dat boordevol 
antioxidanten zit en tot slot is er een Anti-Age Hand Cream om de handen dagelijks te beschermen tegen 
UV-straling en luchtvervuiling.

Meer informatie: ProNails, tel. +32 (0)3 669 61 67, www.pronails.com 

DE MEESTE KLANTEN DIE NAAR EEN 

SALON GAAN OM HUN NAGELS TE 

LATEN DOEN, VERLATEN DE ZAAK 

MET MOOI VERZORGDE NAGELS 

MAAR VERGETEN VAAK HOE BELANG-

RIJK HET ONDERHOUD VAN HUN 

HANDEN IS. DE HUID VAN DE HAN-

DEN IS NAMELIJK ERG KWETSBAAR 

EN TOONT RELATIEF SNEL TEKENEN 

VAN HUIDVEROUDERING. MET DE 

ANTI-AGE HANDVERZORGINGSPRO-

DUCTEN VAN PRONAILS HELP JE JE 

KLANTEN OP DE GOEDE WEG OM 

DE NODIGE AANDACHT SCHENKEN 

AAN DE HANDEN. 
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http://www.medik8.nl/
http://www.r-retinoate.nl/
http://www.pronails.com/


E V E N T

Speciaal voor de introductiedag in Slot Doddendael was Isabelle Villey (directeur van L’Institut 
Sothys in Parijs) vanuit de Franse hoofdstad naar ons land overgekomen. In de ochtend gaf zij 
een uitgebreide presentatie over de cosmeceutische serie, die met de introductie van de nieuwe 
producten (herkenbaar aan de wit/blauwe verpakkingen) nu volledig beschikbaar is. 

COSMECEUTISCHE SERIE
In de presentatie benadrukte Isabelle Villey dat het na iedere dermo-esthetische ingreep belang-
rijk is om de huid te begeleiden in het natuurlijke regeneratieproces. Om die reden is de cosme-
ceutische serie uitgebreid met vier producten waarvan de actieve bestanddelen zijn geselecteerd 
vanwege hun regenererende werking. Concreet gaat het hier om de RA regenererende ampullen 
(voor een geherstructureerde huid), Calm-ampullen (ter vermindering van roodhuid van de huid), 
REP herstellende balsem en RS regenererende oplossing (voor universele verzorging en hydrata-
tie van de kwetsbare huid).

360º VERJONGENDE WERKING
Na een perfect verzorgde lunch in de zonovergoten kasteeltuin werden de gasten bij binnen-
komst van de presentatieruimte bestrooid met rozenblaadjes. Dit was uiteraard geen toevallig-
heid want deze bloem ligt aan de basis van La Crème 128 en de bijbehorende cabinebehande-
ling voor gezicht en/of lichaam, genaamd Soin Excellence Secrets de Sothys. 

Naast stamcellen van deze ‘bloem der bloemen’ is La Crème 128 ook gebaseerd op olie uit de 
porseleinbloem en glucanen van perzikblaadjes. “Het resultaat van dit ingrediëntencomplex is 
een ongekende 360º verjongende werking in de kern van de huid. Uitgebreid onderzoek heeft 
uitgewezen dat met de Soin Excellence-behandeling 4,5 jaar wordt teruggewonnen en dat hon-
derd procent van de personen die aan het onderzoek hebben meegewerkt na een week nog 
steeds tevreden was over de bereikte resultaten”, aldus Isabelle Villey.

JUBILEREND SOTHYS PRESENTEERT
‘SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS’
TIJDENS DRUKBEZOCHTE INTRODUCTIEDAG
DONDERDAG 22 SEPTEMBER WAS EEN BELANGRIJKE DAG VOOR SOTHYS NEDERLAND EN SCHOONHEIDSSPECIALISTEN DIE MET SOTHYS PARIS 

WERKEN. OP DEZE FEESTELIJKE INTRODUCTIEDAG KWAMEN RUIM HONDERD DÉPOSITAIRS SAMEN IN HET SFEERVOLLE SLOT DODDENDAEL BIJ 

NIJMEGEN. SAMEN MET HET TEAM VAN SOTHYS NEDERLAND VIERDEN ZIJ HET ZEVENTIGJARIG BESTAAN VAN HET MERK SOTHYS EN WAREN ER 

TWEE BELANGRIJKE INTRODUCTIES. DE EERSTE BETROF DE INTRODUCTIE VAN NIEUWE PRODUCTEN BINNEN DE COSMECEUTISCHE SERIE (DIE ZICH 

RICHT OP HUIDHERSTEL NA EEN DERMO-ESTHETISCHE INGREEP) EN DIE DIT JAAR IN TWEE FASEN IS GEÏNTRODUCEERD. DE TWEEDE INTRODUCTIE 

WAS DE (ZEER) EXCLUSIEVE INSTITUUTBEHANDELING ‘SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS’ MET DE BIJBEHORENDE LA CRÈME 128. 

▴ Mevrouw Vollemans-Sarink 

(directeur Sothys Nederland) 

en Isabelle Villey (directeur van 

L’Institut Sothys in Parijs), die 

speciaal voor de introductiedag 

naar ons land was gekomen
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ONTWIKKELING
Bijzonder tijdens de presentatie van 
La Crème 128 was ook de uitleg 
over de totstandkoming van het pro-
duct. “Om La Crème 128 te kunnen 
ontwikkelen, heeft Sothys de zeven-
tig jaar knowhow op het gebied 
van schoonheidsbehandelingen 
samengebracht met de beste plant-
aardige actieve bestanddelen, die 
verkregen zijn vanuit een ecologisch 
verantwoord extractieproces. Voordat 
La Crème 128 internationaal werd 
gelanceerd, zijn er meer dan zestig 
verschillende varianten van de crème 
getest. Tijdens de hele ontwikkelings-
fase is de lat dus zeer hoog gelegd 
en daar zijn de resultaten ook naar”, 
verduidelijkt Isabelle Villey.

VERPAKKING VAN BERNARDAUD-PORSELEIN
Een ander interessant aspect  van de ontwikkelingsfase heeft betrekking op het 
bijzondere verpakkingsconcept van La Crème 128. “Hiervoor heeft Sothys de 
samenwerking gezocht met het Franse familiebedrijf Bernardaud, dat bekend-
staat als specialist op het gebied van porselein en de decoratie hiervan. In een 
intensieve samenwerking hebben Sothys en Bernardaud een excellente por-
seleinen verpakking ontworpen. Doordat de textuur op de buitenzijde van de 
verpakking handmatig wordt vervaardigd, is ieder exemplaar uniek.”

MARKETINGONDERSTEUNING
Ter promotie van Soin Excellence Secrets de Sothys/La Crème 128 zijn er 
verschillende video’s gemaakt, die onder andere te bekijken zijn op het 
YouTube-kanaal van Sothys. Eén van de video’s geeft een duidelijke step-by-
step uitleg over de Soin Excellence-behandeling en in de tweede video is een 
mini-documentaire over de samenwerking met het porseleinhuis Bernardaud. 
Verder zijn er volop marketingmaterialen voor in de salon beschikbaar, waar-
onder productsamples, een dummieverpakking, digitale materialen, displays 
en luxe brochures. 

HOGERE MARKTSEGMENT
Na afloop van de presentaties door Isabelle Villey sprak de redactie van De 
Beautysalon met mevrouw Vollemans-Sarink, directeur van Sothys Nederland. 
Zij gaf aan dat La Crème 128 een consumentenadviesprijs van € 500,- heeft. 
Dit is opvallend, aangezien het meest kostbare Sothys-product tot nu toe 
een geadviseerde consumentenprijs van € 179,- heeft. “Met Soin Excellence 
Secrets de Sothys en La Crème 128 lanceert Sothys een cabinebehandeling 
en een crème die behoort tot het hogere marktsegment. Uiteraard zijn daar 
goede redenen voor. Het merk is er klaar voor om deze stap te zetten en 
dépositairs uit alle landen waar Sothys actief is hebben zeer enthousiast op 
deze nieuwe ontwikkeling gereageerd. Verder speelt de introductie ook in op 
het feit dat de economie goed aan het aantrekken is en consumenten weer 
meer geld uitgeven bij de schoonheidsspecialist. Soin Excellence Secrets de 
Sothys is een sublieme behandeling voor schoonheidsspecialisten die hun 
klanten de best denkbare resultaten willen bieden.”

Meer informatie: Sothys Nederland BV, tel. 0182-381005, www.sothys.nl 

La Crème 128 is ondermeer gebaseerd op stamcellen van de Sothys-roos, olie van 

de porseleinbloem en glucanen van perzikblaadjes ▼

Voor het exclusieve verpakkingscon-

cept werkte Sothys samen met het 

Franse familiebedrijf Bernardaud, 

dat toonaangevend is op het gebied 

porselein ▼

http://www.sothys.nl/


De opleiding tot 
Permanente Make Up 

specialist!

START 16 JANUARI & 8 MAART 2017

uitgebreide opleiding

 15 lesdagen 

 veel praktijk

 de nieuwste technieken

 kleurenleer & formologie

 marketing & social media

 kostprijsberekening

 uitgebreid werkpakket 

 inclusief apparatuur

Nathalia is niet alleen een super gedreven 
vrouw maar heeft ook veel kennis van zaken. 
Zowel theoretische als praktische kennis, die 

bij PMU hoog in het vaandel staan, weet zij zo 
goed over te brengen. Ik kan nu met kwaliteit 

en zekerheid een klant voorzien van 
mooie permanente make up!

Jose Boekelmans Nathalia van der Ark

Directeur & docent PMU

Al 45 jaar de mooiste opleider van Nederland
Enthousiaste docenten met veel praktijkervaring

Beste voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap

www.esthetica.nl
T 076 514 64 66

E office@esthetica.nl

http://www.esthetica.nl/
mailto:office@esthetica.nl
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B E D R I J F S R I S I C O ’ S  &  P R E V E N T I E

EEN VASTE RUBRIEK IN VAKTIJDSCHRIFT DE 

BEAUTYSALON IS ‘BEDRIJFSRISICO’S EN PREVENTIE’, 

DIE GEMAAKT WORDT IN SAMENWERKING MET 

INTERPOLIS. HET DOEL VAN DEZE RUBRIEK IS OM JE 

MEER BEWUST TE MAKEN VAN DE RISICO’S DIE HET VAK 

VAN SCHOONHEIDSSPECIALIST MET ZICH MEEBRENGT. 

IN DEZE UITGAVE KIJKEN WE NAAR DE MOGELIJKHE-

DEN DIE SALONS HEBBEN OM DE KANS OP AANSPRA-

KELIJKHEID EN EEN SITUATIE WAARIN JE RECHTSBIJ-

STAND NODIG HEBT ZO KLEIN MOGELIJK TE MAKEN. 

WE DOEN DIT SAMEN MET ANTOINE VAN EIJCK, DIE 

ALS RISICO- EN PREVENTIEADVISEUR BIJ INTERPOLIS 

GESPECIALISEERD IS IN DE BEAUTYBRANCHE.

TIPS TER VOORKOMING VAN AANSPRAKELIJKHEID
“Situaties waarin een schoonheidsspecialist aansprakelijk gesteld kan worden, kunnen bijna 
onmogelijk helemaal weggenomen worden”, vertelt Antoine van Eijck. “Dit komt omdat in 
beautysalons gewerkt wordt met producten en apparatuur die schade aan een persoon kunnen 
toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan producten waar een klant huiduitslag van kan krijgen of 
een behandelstoel die niet meer goed functioneert, waardoor de klant letsel kan oplopen. Om 
deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat schoonheidsspecialisten 
goed weten uit welke stoffen de producten bestaan die ze gebruiken en dat ze informeren bij 
de klanten of er stoffen zijn waar hun huid niet goed op reageert. Ook wanneer er een appa-
raat niet meer goed functioneert, is het van belang deze te vervangen om schade te voorko-
men.” 

Overigens adviseert Antoine om met de klant te communiceren wanneer je als schoonheidsspe-
cialist het gevoel hebt dat degene ontevreden is. “Tegenwoordig kun je heel snel imagoschade 
oplopen wanneer een klant via sociale media negatieve ervaringen deelt. Als er iets mis gaat, 
neem dit dan serieus en blijf vanaf een vroeg stadium met de betreffende klant in contact.”

TIPS TER VOORKOMING VAN RECHTSBIJSTAND
In sommige gevallen van aansprakelijkheid kunnen schoonheidsspecialisten geholpen worden 
door een advocaat. “Dit is met name het geval wanneer er onenigheid bestaat op contractni-
veau. Hiermee doel ik op alle mogelijke contracten die er bestaan binnen een salon, zoals tus-
sen werkgever en werknemer of huurder en verhuurder. Om het inschakelen van rechtsbijstand 
zo veel mogelijk te voorkomen, raad ik aan om contracten op te laten stellen of te laten toetsen 
door professionals. Het is namelijk belangrijk dat het voor beide partijen duidelijk is hoe de 
verantwoordelijkheid komt te liggen. Het is beter om hier vooraf over te discussiëren dan pas 
achteraf, want achteraf heb je meestal al een conflict.”

TIPS VOOR DE BESTE VERZEKERING
Als schoonheidsspecialist kun je zowel een aansprakelijkheids- als rechtsbijstandsverzekering 
afsluiten. “Ruim 81% van de beautysalons met een Interpolis ZekerVanJeZaak-polis is verze-
kerd voor aansprakelijkheid. Voor rechtsbijstand is dit percentage slechts 29%. Dit verschil 
komt vooral doordat schoonheidsspecialisten zich situaties kunnen voorstellen waarin ze aan-
sprakelijk gesteld kunnen worden. In gevallen van rechtsbijstand is dat veel minder het geval, 
terwijl een dergelijke verzekering je in het geval van een juridisch conflict veel tijd en geld kan 
besparen.”

Meer informatie:
Interpolis Preventiedesk
Tel. 013-462 26 22
www.interpolis.nl/bedrijfsaansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID, 
RECHTSBIJSTAND EN PREVENTIE

Antoine van Eijck is als risico- en preventieadviseur 

bij Interpolis gespecialiseerd in de beautybranche 
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Interpolis ZekerVanJeZaak®: hét pakket voor 
ondernemers waarin jouw verzekeringen met 
je meeveranderen. Ook nieuwe kansen die je 
pakt zijn gewoon meeverzekerd!
 
Sluit ZekerVanJeZaak voor 1 december af 
via uw Rabobank en betaal 1 jaar lang geen 
premie voor je bedrijfsaansprakelijkheidsver-
zekering.
 
Wil je meer weten over aansprakelijkheid? 
Bekijk onze dossierpagina via www.interpo-
lis.nl/bedrijfsaansprakelijkheid.

http://www.interpolis.nl/bedrijfsaansprakelijkheid
http://lis.nl/bedrijfsaansprakelijkheid


TOT € 125 PER UUR
VERDIENEN?

WILT U OOK 

AL VANAF 

€ 99,00 
PER MAAND

BEL  078  -  652  1580  OF  MAIL  INFO@MBC-COSMET ICS .NL  
WWW.REVIDERM.NL

VRAAG MEER INFORMATIE  AAN OF MAAK D IRECT EEN 
AFSPRAAK MET ONZE ADVISEUR VOOR EEN DEMONSTRATIE .

mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
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E V E N T

VERKOOPPRESENTATIE FRANK BERGHUIS TIJDENS

Door actief met de aanwezige schoonheidsspecialisten in gesprek te gaan en hen op een luchtige manier 
een spiegel voor te houden, werd in de zaal al snel de conclusie getrokken dat blokkades die een hogere 
omzet in de weg staan in veel gevallen door schoonheidsspecialisten zelf worden opgeworpen. 

GULDEN MIDDENWEG
Frank Berghuis benadrukte dat het voor iedereen mogelijk is om deze blokkades uit de weg te ruimen*. 
Om dit te bereiken is het belangrijk om een zekere afstand te nemen tot het product waarmee je werkt, 
maar zelfs tot je klant. Dat klinkt voor jou als serviceverlener in hart en nieren misschien vreemd, maar 
Frank Berghuis wist tijdens zijn presentatie duidelijk te motiveren waarom dit belangrijk is: “Een klantge-
richte houding is natuurlijk essentieel, maar wanneer je klantrelatie te empathisch is dan staat deze extra 
productverkoop al snel in de weg. Wanneer je je hiervan bewust bent, is een belangrijke eerste stap naar 
verandering en hogere verkoopcijfers gezet. De kunst is dus om de gulden middenweg te vinden, waarbij 
je klantgericht bent maar tegelijkertijd verkoopgericht bent. En iedere goede verkoper weet dat die twee 
elkaar helemaal niet in de weg hoeven te staan.”

CONTACTMOMENTEN
Een ander interessant punt uit Franks presentatie was zijn stelling dat consumenten gemiddeld vier tot vijf 
contactmomenten nodig hebben voordat ze tot aanschaf van een product overgaan. “Als je dit weet, dan 
weet je ook dat het belangrijk is om contactmomenten te creëren. Wees dus niet bang om producteigen-
schappen regelmatig te herhalen bij je klant, want het kan het verschil maken tussen verkopen of niet 
verkopen”, aldus Frank Berghuis.

Meer informatie:

Mineral Skin Cosmetics
Tel. 033-2464532
www.mineralskincosmetics.nl 

*De Visie op p. 3 van dit magazine gaat ook in op dit thema (en de presentatie van Frank Berghuis)

BEGIN SEPTEMBER ORGANISEERDE MINERAL 

SKIN COSMETICS EEN ‘CASH&CARRY’-DAG 

IN NIJKERK. EEN INTERESSANT ONDER-

DEEL VAN DEZE DAG WAS DE PRESENTATIE 

‘VERKOPEN IS EEN VAK’ DOOR TRAINER 

FRANK BERGHUIS. 

MINERAL SKIN COSMETICS-DAG

Frank Berghuis

Bernice van der Pijl, marketing manager bij Mineral 

Skin Cosmetics

http://www.mineralskincosmetics.nl/
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E V E N E M E N T

HET PARIJSE BEAUTYMERK MARIA GALLAND ORGANISEERDE OP 

ZONDAG 25 SEPTEMBER EEN ANTI-AGEING EVENEMENT IN HET 

GLAZEN HUIS IN MAARSSEN. VOOR HET EVENT WAREN DIVERSE 

GASTSPREKERS UITGENODIGD OM DE BEZOEKERS TE INFORMEREN 

OVER DE NIEUWSTE TRENDS OP HET GEBIED VAN ANTI-AGEING. 

MEER DAN TWEEHONDERD SCHOONHEIDSSPECIALISTES BELEEF-

DEN NIET ALLEEN EEN LEERZAME DAG VOL MET NIEUWE INZICH-

TEN, MAAR OOK MET DE NODIGE ONTSPANNING.

DE INS EN OUTS 
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Fotografie: Jarno Verhoef

IN DE WERELD VAN ANTI-AGEING

De deuren van Het Glazen Huis werden al vroeg in de ochtend geopend 
om de schoonheidsspecialistes en gastsprekers te ontvangen. Het program-
ma voor die dag bestond uit tips en tricks om inzicht te krijgen in de doel-
groep, lezingen over de effecten van hormonen, voeding en beweging op 
de huid en een lezing over welke ingrediënten momenteel ter beschikking 
staan in moderne cosmetische producten en behandelingen. 

GUIDO THIJS
Met zijn mix van Belgische humor en ongeëvenaarde kennis van het 
bedrijfsleven, zorgde gastspreker Guido Thijs voor de juiste sfeer. Guido: 
“Door mijn aangepaste visie op klantgerichtheid, ondernemerschap en de 
crisis, kijk ik anders tegen bepaalde zaken aan en laat ik schoonheidsspeci-
alistes ook op een andere manier naar de dagelijkse praktijken in de salon 
kijken.”

EVA VAN NIEUWBURG
Eva van Nieuwburg is voedingsdeskundige en eigenaar van Beautyfood 
Academy. Tijdens het anti-ageing event gaf ze informatie over de effecten 

van voeding op onze huid. “We dachten het misschien al langer, maar intus-
sen is het ook wetenschappelijk bewezen dat huidveroudering vertraagd kan 
worden door de juiste voeding en levensstijl”, vatte Eva de kern van haar 
betoog samen. 

IR. RALPH MOORMAN
Levensmiddelentechnoloog en gezondheidscoach, Ir. Ralph Moorman, staat 
bekend om zijn kennis over hormonen. Hij legde de bezoekers dan ook haar-
fijn uit welke invloed hormonen hebben op de huid.

ESTHER VAN MEER
Esther is docente en weet als geen ander wat de ingrediënten in cosmetica 
met de huid kunnen doen. Als internationaal trainingsmanager bij Maria 
Galland wordt haar kennis van de nieuwste ingrediënten, producten en 
manuele behandelingen dagelijks op de proef gesteld.

LORRAINE VESTERINK
Lorraine is er sterk van overtuigd dat je makkelijk jaren terug kunt winnen 
door beweging. “Een stevige wandeling of consequent de trap nemen kan al 
effect hebben. Met simpele oefeningen tijdens je werk, achter je computer of 
als je in de auto zit, zet je de rem op veroudering”, aldus Lorraine.

Meer informatie: Maria Galland
Tel. +32 (0)2 7262145, www.maria-galland.nl

INTRODUCTIE ACTIV’AGE
In september heeft Maria Galland de nieuwe lijn Activ’Age geïntro-
duceerd. Deze voorziet in een uitgebreid schoonheidsprogramma 
met drie elementen, die elkaar aanvullen: innovatieve producten, effi-
ciënte gezichtsbehandelingen en doelgerichte, werkzame lifestyletips 
die werden ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde experts. 
Activ’Age richt zich specifiek op vijftigplussers en gaat volledig uit van 
een positieve benadering van een nieuwe levensfase met de slogan 
‘Blij met het leven. Blij met mijn leeftijd’.

Speciaal voor de lijn heeft Maria Galland een microsite ontwikkeld: 
www.activage.maria-galland.com

http://www.maria-galland.nl/
http://www.activage.maria-galland.com/
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V E R K O O P T I P S

SALES IS SEXY, LADIES

Ten eerste kunnen vrouwen zich beter inleven in de klant dan mannen, zo benadrukken de auteurs van het 
boek. Vrouwen kunnen wel vier tot zes keer beter non-verbale communicatie oppikken dan mannen en zijn 
goed in staat om op basis van losse stukjes informatie verbanden te leggen en conclusies te trekken. Zonder 
dat ze het doorhebben zijn vrouwen in principe dus geboren verkopers. 

PRAKTISCHE TIPS
Mocht dit je nog niet overtuigen van je talenten, dan geeft ‘Sales is sexy’ volop handige tips
om je te helpen met sales. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Plaats jezelf in de schoenen van de klant. Wees overtuigd van het product dat je wilt verkopen. Je kunt 
de ander alleen iets verkopen als je er zelf ook in gelooft, want waarom zou een klant een product moeten 
kopen als je er zelf aan twijfelt?

• Richt je op de behoeften van de consument. Weet welke behoeftes de klant heeft en speel daarop in. 
Door vragen te stellen en goed te luisteren kun je gemakkelijk achterhalen wat zijn/haar behoeften zijn. 
Vertaal daarna de eigenschappen van het product dat je wilt verkopen in voordelen voor de klant. Hierdoor 
laat je als verkoper zien dat de klant het product nodig heeft, zonder dat je druk hoeft uit te oefenen. 

• Onzekerheid kan een enorm negatieve invloed hebben op jouw handelen. Dit is iets waar jij zelf verant-
woordelijk voor bent. Je bent immers zelf baas over je emoties. Als je een zelfverzekerde instelling hebt, 
dan straal je dat ook uit. Weet wie je bent, waar je staat, wat je kwaliteiten en zwaktepunten  zijn, dan 
word je beloond met succes.  

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp, dan is  ‘Sales is sexy’ (ISBN-nummer 9789461260901) van 
Lucinda Douglas en Jan-Willem Seip (ook als e-book) onder andere verkrijgbaar via www.haystack.nl  

HET ZAL JE NIET VERBAZEN DAT IN DE BEAUTYBRANCHE VOORNAMELIJK VROUWEN WERKZAAM ZIJN. 

IN DE PRAKTIJK BLIJKT DAT VEEL VROUWEN MOEITE HEBBEN MET VERKOPEN. ONZEKERHEID EN ANGST 

BELEMMEREN HET VERKOOPPROCES, TERWIJL DAT HELEMAAL NIET NODIG IS. WIL JE OOK WETEN HOE JE 

EEN BETERE SALESVROUW KUNT WORDEN? HET BOEK ‘SALES IS SEXY’ VERTELT JE HOE.   

▴ Op 224 pagina’s legt ‘Sales is sexy’ uit hoe 

je een betere salesvrouw wordt. Het boek 

geeft volop handige tips en is ook verkrijgbaar 

als e-book

▼ Sales is sexy is geschreven door Lucinda Douglas en Jan-Willem Seip
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IN IEDERE UITGAVE VAN DE BEAUTYSALON GEEFT DESKA DE VRIES TIPS OP HET GEBIED VAN MARKETING. DESKA IS VIJF JAAR GELEDEN 

IN AANRAKING GEKOMEN MET DE COSMETICABRANCHE. ALS SALON- & MARKETINGCOACH HELPT ZE SCHOONHEIDSSALONS MET HET 

OPTIMALISEREN VAN HUN MARKETING EN COMMUNICATIE. 

Deska de Vries

In de vorige editie heb ik het nut van Google Places besproken. Dit is de gratis 
optie die wordt aangeboden aan ondernemers. Wanneer de consument lokaal 
zoekt naar een bedrijf, komt dit met een goed ingevulde Places-vermelding 
bovenaan de zoekresultaten. Voor schoonheidssalons is dit dus een nuttige tool 
om goed gevonden te worden.

MAAR WAT KUN JE ERAAN DOEN OM GEVONDEN TE 
WORDEN OP ZOEKTERMEN DIE CONSUMENTEN VAAK 
GEBRUIKEN? 
Stel jouw salon is gevestigd in Alkmaar. De consument zoekt een gespeciali-
seerde schoonheidssalon in het behandelen van acne. Een zoekterm die hier-
voor gebruikt zou kunnen worden is ‘acne behandeling Alkmaar’. Wanneer de 
Search Engine Optimization (ook wel SEO) van jouw website goed in elkaar zit 
en wanneer je weinig concurrentie hebt, zul je automatisch en op een organi-
sche manier een goede ranking verkrijgen. 

Helaas is dit een utopie. Veel schoonheidssalons hebben namelijk wel te maken 
met concurrentie. Bovendien is de website optimaliseren naar SEO-maatstaven 
een tijdrovende klus, waarbij enige vorm van specialisme nodig is om dit daad-
werkelijk te laten slagen. Google Adwords is in dit geval een goede optie. 

Google Adwords is een advertentieprogramma van Google, je kunt daarmee 
adverteren in de zoekresultaten. Je kiest bij welke zoekopdrachten je advertentie 
vertoond wordt en daar betaal je voor. 

WEES VINDBAAR WANNEER DE CONSUMENT JOU ZOEKT
Je kunt met Adwords een zeer gerichte doelgroep bereiken. Jouw advertentie 
zal alleen getoond worden wanneer de consument zoekt op ‘acne behandeling 
Alkmaar’. Dit is dus een groot verschil met traditionele vormen van adverteren. 
Binnen het zoeknetwerk en het inhoudsnetwerk is regionaal targetten mogelijk. 
Advertenties kunnen heel specifiek gericht worden op mensen in bepaalde 
woonplaatsen of provincies. Dit is natuurlijk ideaal voor ondernemers die regi-
onaal actief zijn. 

VOLLEDIGE CONTROLE
Google AdWords is voor iedere schoonheidssalon toegankelijk. Ook als je maar 
enkele euro’s budget per maand tot je beschikking hebt. Het advertentiesysteem 
biedt een grote controle. Dit geldt op het gebied van het budget, de tijden dat 
je adverteert, de mensen aan wie je de advertenties toont, de gebieden waarin 
je de advertenties toont, etc.

METEN IS WETEN
Waarschijnlijk heb je met jouw salon ook weleens geadverteerd in regionale 
magazines of kranten. En misschien heb je de nieuwe bezoekers van jouw salon 

gevraagd of zij binnen zijn gekomen via deze advertenties. Maar in vele geval-
len gebeurt dit niet. Je hebt dus geen idee of de advertentie effectief is geweest 
en ook geen idee wat voor soort advertentie (met welke opmaak, met welke 
tekst etc.) goed werkt. Met Adwords is die mogelijkheid er wel. Er is ontzettend 
veel meetbaar; zo kun je bijvoorbeeld zien hoe vaak je advertenties vertoond 
zijn, hoe vaak er op geklikt is, wat de acquisitiekosten voor een nieuwe klant 
zijn en op welke zoektermen het meest geklikt wordt.

DIRECT BEGINNEN
Je kan met Google AdWords direct beginnen. Als je nu een campagne begint, 
zal deze al binnen een half uurtje online staan. Misschien zal het even puzzelen 
voor je zijn, maar hogere wiskunde is het niet. Mocht je hier toch hulp bij nodig 
hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

BeautyAlliance Nederland
deska@beautyalliance.nl
www.beautyalliance.nl 

HOOG IN DE 

ZOEKRESULTATEN 
VAN GOOGLE?

ZO DOE JE DAT!

M A R K E T I N G T I P S
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LONG LASTING NAIL POLISH

http://www.ambitionbeauty.eu/
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SmartSalon werkt volledig via internet en is toegankelijk via de computer, tablet en smartphone. 
Met het systeem kun je onder andere afspraken inplannen (of je klant dit zelf laten doen), afre-
kenen, de status van je salon bekijken en (via het klantenbestand) mailtjes en sms´jes versturen 
voor doelgerichte marketingacties. 

COMPLEET PAKKET 
SmartSalon is ontwikkeld door voormalige saloneigenaren, die al hun praktijkervaring in het sys-
teem verwerkt hebben. Hierdoor zullen vele onderdelen van het pakket herkenbaar voor je zijn. 
Zo is er bijvoorbeeld de Attention-Maker, die automatisch extra tijd boekt om extra aandacht te 
schenken aan een nieuwe klant. Verder is het pakket uitgerust met een voorraadbeheerfunctie en 
de Combi-Boeker. Deze zorgt ervoor dat combinatiebehandelingen netjes worden verdeeld over 
verschillende medewerkers wanneer een klant online een combinatie-afspraak boekt.

AFGESTEMD OP JOUW SALON
Wil je gebruikmaken van het systeem, dan staat het gehele pakket tot je beschikking. De prijs 
die je hiervoor betaalt is afhankelijk van de mate waarin je het systeem gebruikt alsmede van de 
grootte van je salon. Heb je een grote salon en draai je  meer omzet, dan betaal je ook meer. Heb 
je een kleine salon met minder omzet, dan betaal je minder. SmartSalon is verkrijgbaar vanaf € 
25,- per maand en hanteert een opzegtermijn van één maand. 

HELPDESK
Service en ondersteuning van beauty professionals staat bij SmartSalon hoog in het vaandel. 
Wanneer je enige problemen ervaart met het systeem of computer kun je daarom altijd terecht 
bij het Smart-team. Dit is telefonisch bereikbaar, maar ook via WhatsApp en e-mail.  

Meer informatie: SmartSalon, tel. 085-90 21 021, www.smartsalon.nl 

NIEUW IN DE BEAUTYBRANCHE IS HET AUTOMATI-

SERINGSSYSTEEM ‘SMARTSALON’, DAT ONDERNE-

MERS VOLOP ONDERSTEUNING BIEDT IN HET RUN-

NEN VAN HUN SALON. SMARTSALON IS GEBRUIKS-

VRIENDELIJK, WERKT VOLLEDIG ONLINE EN WERD 

VOOR HET EERST GEPRESENTEERD TIJDENS DE AFGE-

LOPEN EDITIE VAN BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION. 

NIEUW AUTOMATISERINGSSYSTEEM 

SMARTSALON 
WERKT VOLLEDIG ONLINE 

S O F T W A R E

◀ SmartSalon is toegankelijk via je computer, 

tablet en smartphone

Een belangrijk onder-

deel van SmartSalon 

is het online afspra-

kenboek. Hierin kun 

je zelf afspraken 

inboeken, maar je 

kunt dit ook door je 

klant zelf laten doen

http://www.smartsalon.nl/
http://beautyspot.nl/
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S A L O N  X  -  C H A M O M I L L A ,  V O L L E N H O V E N

"Chamomilla bestaat nu vijf jaar en daarvoor heb ik dertig jaar in het onderwijs gewerkt. Ik ben als kleuterjuf 
begonnen, ben directeur van een basisschool geweest en heb ook in het voortgezet onderwijs gewerkt. Maar 
na dertig jaar was het tijd voor iets nieuws en de huid en het vak van schoonheidsspecialist heeft me altijd 
geboeid."

LOCATIE
"In 2011 heb ik mijn diploma behaald en ben ik een salon aan huis gestart. In 2014 ben ik volledig gestopt 
met het onderwijs en ben ik me volledig op Chamomilla gaan richten. De verhuizing naar de nieuwe locatie 
is een grote stap geweest, maar deze heeft tot nu toe erg goed uitgepakt. De locatie is één van de mooiste 
van het dorp en de voordelen die verbonden zijn aan de huidige locatie - met volop passanten en winkels in 
de directe omgeving - zijn groter dan ik vooraf had ingeschat. Sinds de verhuizing is de omzet met zo'n vijf-
tig procent gestegen, dus dat is een prachtig resultaat. Waarschijnlijk hebben de verspreiding van een eigen 
magazine en publicaties in een lokale krant voorafgaand aan de opening hier ook aan bijgedragen."

LEIDRAAD 
Chamomilla is gevestigd op de bovenste twee verdiepingen van Voorpoort nr. 5. De toegankelijkheid voor 
minder validen is geen enkel probleem, want het pand is voorzien van een luxe lift. Op de tweede verdie-

ZOALS ZOVEEL ONDERNEMERS IN DE SCHOONHEIDSBRANCHE IS OOK JANNY JANSEN-REURICH IN EERSTE INSTANTIE GESTART MET EEN 

SALON AAN HUIS. AFGELOPEN ZOMER ECHTER ZETTE ZE MET HAAR SALON CHAMOMILLA EEN NIEUWE STAP DOOR IN VOLLENHOVE 

(GELEGEN TUSSEN EMMELOORD EN MEPPEL) EEN PRACHTIG PAND AAN HET DORPSPLEIN TE BETREKKEN. BIJZONDER AAN DIT HISTORISCHE 

EN GEHEEL GERENOVEERDE PAND IS DAT HET BEHALVE AAN CHAMOMILLA OOK RUIMTE BIEDT AAN EEN KAPSALON EN EEN BAKKERIJ. DE 

REDACTIE VAN DE BEAUTYSALON LIET ZICH VERRASSEN DOOR DE FANTASTISCHE INRICHTING VAN DE SALON, ALSMEDE DOOR HET BIJZON-

DERE VERHAAL VAN JANNY JANSEN.

“Chamomilla

GEBORGENHEID EN VERTROUWEN”
BIEDT KLANTEN 
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ping bevindt zich een kleedkamer, een ruimte met Amfibia-banken en een 
ontspanningsruimte. "Klanten zijn hier echt te gast. Om hen dit gevoel te 
geven is het cruciaal dat ze ontvangen worden in een prettige, ontspannen 
atmosfeer. De creatie van welbehagen en geborgenheid voor de klant is dan 
ook een belangrijke leidraad geweest bij de inrichting van Chamomilla."

GHARIENI
Op de eerste verdieping bevinden zich vier behandelruimtes; een kamer voor 
huidverbetering, een ruimte met een Quartzbank, een met een PediSpa-stoel 
en een kamer voor duobehandelingen. "Al tijdens m'n opleiding was ik me 
aan het oriënteren op het gebied van saloninrichting. Gharieni kende ik vanuit 
de vakbladen en na een bezoek aan Gharieni op een vakbeurs was ik volledig 
overtuigd. Wat ik vooral als uitermate prettig heb ervaren was de mate waarin 
Gharieni met je meedenkt en het serviceniveau. Daar was en ben ik zeer over 
te spreken."

ONDERSCHEIDEND
"Het meubilair waarvoor ik gekozen heb, sluit nauw aan op de visie van 
Chamomilla en daarnaast draagt het zeker bij aan ons onderscheidend ver-
mogen. De Quartzbank bijvoorbeeld stimuleert de afvoer van afvalstoffen in 
het lichaam en tegelijkertijd helpt de massagefunctie bij spierproblemen. Ik 
hoor van mijn klanten dat ze zich hierdoor fitter voelen en dat is natuurlijk 
een prachtig compliment. Iets soortgelijks geldt voor de PediSpa-stoel. Deze 
voorziet bijvoorbeeld in een relax- en een vitaliseerprogramma, waarmee je je 
klanten iets kunt aanbieden dat onderscheidend is. Ook dat past bij ons: we 
willen klanten iets extra's bieden, dan boven het reguliere uitstijgt."

DUOBEHANDELINGEN
"Wat ik sinds de verhuizing ook als een enorme verbetering heb ervaren is de 
cabine voor duobehandelingen. Deze biedt allerlei extra mogelijkheden. Eén 
van mijn klanten is bijvoorbeeld een vrouw wiens moeder aan het demen-
teren is en de duokamer zorgt ervoor dat zij allebei kunnen ontspannen en 
genieten. Een ander voorbeeld is een moeder wiens dochter last heeft van 
acné. Zij komen hier samen, maar in tweede instantie kwam de dochter ook 
alleen. De ruimte voor duobehandelingen kan dus drempels wegnemen, wat 
een pluspunt is voor de verdere groei van het klantenbestand."

VERTROUWEN
"Het team van Chamomilla bestaat uit drie mensen; Judith is pedicure en 
schoonheidsspecialist, Annemiek is allround schoonheidsspecialist en zelf ben 
ik schoonheidsspecialist en heb ik bij U-Consultancy de opleiding tot medisch 
schoonheidsspecialist gevolgd. Er zijn in mijn ogen twee belangrijke redenen 
dat Chamomilla in de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Ten eerste weten we 
waarover we praten, is ons kennisniveau up-to-date en vinden we het belang-
rijk om te blijven leren. Klanten merken dat en ik ben er zeker van dat het 
hen vertrouwen geeft. Ten tweede doen we altijd wat we beloven. We zullen 
nooit dingen roepen die we niet kunnen waarmaken. Ook op die manier cre-
eren we vertrouwen, wat uiteindelijk de basis van een succesvolle salon is."

TOEKOMST
"Een belangrijk doel voor de toekomst is dat 
Chamomilla zich nog meer dan nu al het geval is 
een regiofunctie gaat vervullen. Vaste klanten komen 
dus niet alleen uit Vollenhove zelf, maar uit de hele 
regio. Verder vind ik het belangrijk om voldoende 
middelen te hebben om te kunnen blijven vernieu-
wen en denk ik erover om van Chamomilla een 
continubedrijf te maken, dat iedere avond geopend 
is om op die manier in te spelen op de wensen van 
klanten die overdag drukbezet zijn. Tot slot sluit ik 
de opening van een tweede Chamomilla-vestiging 
op termijn niet uit. Momenteel heb ik m'n handen 
vol aan de vestiging in Vollenhove, maar mocht er 
een moment komen dat ik weer een nieuwe stap wil 
zetten dan is een tweede vestiging zeker iets waar ik 
serieus over wil nadenken."

Meer informatie:
Chamomilla
Tel. 0527-205339
www.chamomilla.nl 

PROFIEL CHAMOMILLA

Bestaat sinds:   2011
Aantal medewerkers: 3
Merken:   Dalton Marine Cosmetics & Lily Lolo
Meubilair:  Gharieni
Specialiteit:  Huidverbetering

http://www.chamomilla.nl/
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N A G E L S

LUXE HOOGGLANSFORMULE
De OPI Plumping Top Coat zorgt voor een gel-achtige 
look. Na het aanbrengen zien nagels er voller en gezon-
der uit. Dit resultaat wordt bereikt met een luxe hoog-
glansformule. De top coat droogt ultrasnel en is een must 
voor het lang mooi houden van de lak, zo benadrukt OPI.  

UITBREIDING INFINITE SHINE
Zes nieuwe herfstkleuren zijn toegevoegd aan de 
Infinite Shine-collectie voor herfst/winter 2016-2017. 
Geïnspireerd door de laatste modetrends, komt OPI met 
diepe, volle crèmekleuren die mooi dekkend zijn. Het 
aanbrengen van de lak gaat in drie eenvoudige stap-
pen. De lak droogt snel, zonder dat er een lamp aan te 
pas komt. Hierdoor is de behandeltijd tot een minimum 
beperkt. Na applicatie heeft de consument tot wel tien 
dagen plezier van haar gelakte nagels. 

Meer informatie: 

OPI Nederland 
Tel. 0492-55 25 07
www.opi.nl

NAGELS DIE NET ZIJN BEHANDELD DOOR EEN 

‘NAIL PROFESSIONAL’ ZIEN ER NATUURLIJK 

PRACHTIG UIT; VOORZIEN VAN EEN MOOIE 

KLEUR EN EEN INTENSE GLANS. DE KLANT 

WIL UITERAARD ZO LANG MOGELIJK VAN DIT 

RESULTAAT GENIETEN. DAAROM INTRODUCEERT 

OPI DE NIEUWE PLUMPING TOP COAT. TEVENS 

BREIDT HET MERK DE INFINITE SHINE-COLLECTIE 

UIT MET ZES NIEUWE HERFSTKLEUREN.  

Plumping Top Coat 
OPI’S NIEUWE 

&Infinite Shine-kleuren

◀ OPI Plumping Top Coat

▴ Infinite Shine Fall 15ml

http://www.opi.nl/
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De Sweet and Safe Kiss Sorbet lipstick biedt alles wat je van een professionele, extra verzorgende lipstick mag 
verwachten. Drie prachtige kleuren, met een zijdezachte en fluweelzachte finish. Subtiele kleuren die de lippen 
verzorgen met natuurlijke ingrediënten. Zonnebloem-, Argan-, Jojoba- en Ricinusolie verzachten, hydrateren en 

voeden, Carnauba-, Candelilla- en bijenwas beschermen. Shea butter extract repareert en herstelt. 

Sweet and Safe Kiss Sorbet is verkrijgbaar in drie betoverende kleuren: Cerise, Papaya en Dusky Rose.

http://www.absolution.nl/

