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Breng de lente in uw salon. Luchtige in elkaar over-

lopende pasteltinten nodigen uit om in een droomwereld 

te stappen. Zweef gewichtsloos over de wolken met de 

gelimiteerde voorjaar/zomer collectie van Malu Wilz! 

IS UW SALON
KLAAR VOOR
HET VOORJAAR?

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

omslagen.indd   2 03-03-17   11:04

http://www.webshopmaluwilz.nl/
http://www.haparko.nl/
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Voor u ligt de beursspecial van Vaktijdschrift de beautysalon. Dit voorjaar is er, in tegenstelling tot vorig 
jaar, gewoon weer één vakbeurs, de Beauty Trade Special in de Jaarbeurshallen in Utrecht.

Er is vorig jaar versnippering in het Nederlandse beurslandschap ontstaan nadat Beautyspot.nl een trade 
edition had in Utrecht, waardoor Beauty Trade Special verhuisde naar Den Bosch. Lastig voor veel beau-
tyspecialisten die hiermee voor een dilemma kwamen te staan: naar welke beurs moet ik toe voor de 
nieuwste ontwikkelingen? Of naar allebei, heb ik die tijd?

Gelukkig werd de ontstane situatie door de Jaarbeurs, de leveranciersvereniging, organisator Beauty Trade 
Professionals (BTP) en diverse marktpartijen ook als ongewenst en verwarrend ervaren. Na gesprekken 
tussen de verschillende partijen heeft dit geleid tot een veel overzichtelijkere situatie dit jaar: BTP verzorgt 
de voorjaarsbeurs gewoon weer op de vertrouwde locatie in Utrecht.

Een groot voordeel hiervan is dat al het beautynieuws weer verzameld is op één plek. Dat het om véél 
nieuws gaat, is te lezen in deze beursspecial. Zo is Florint aanwezig met het nieuwe veganistische merk 
Emani. Dit merk richt zich op producten die zowel dier- als huidvriendelijk zijn. In de coverstory van deze 
uitgave kunt u hier alles over lezen.

De opkomst van organische en milieuvriendelijke producten is sowieso iets waar men steeds moeilijker 
omheen kan. Veel bedrijven geven aan dat de nieuwste producten tegemoet komen aan de consumenten-
vraag naar producten die niet alleen effectief maar ook verantwoord zijn.

Enkele voorbeelden die in dit blad te vinden zijn: Care Cosmetics biedt met Jean d’Arcel végétalie een 
compleet veganistische lijn. Lady Green van Puur Company is volledig biologisch. Esthetic Health, Pascale 
S. en vele anderen introduceren nieuwe productlijnen met puur natuurlijke ingrediënten, Lakshmi heeft 
Bio-Eco gecertificeerde producten en socks en gloves van keratine in plaats van paraffine. Het aanbod 
van dit soort producten wordt meer en meer de regel in plaats van de uitzondering. Dit komt dan ook 
duidelijk aan bod in het inspirerende artikel van Mirna van Donselaar van Cosmetitext PR, die voor ons 
de belangrijkste zaken uit haar nieuwste trendrapport op een rij zette.

Een andere trend die mij opviel was het aantal innovatieve en hoogtechnologische oplossingen. Dan gaat 
het niet alleen om apparatuur, zoals het naaldloze meso-poratie-apparaat van Bowie Medical of Gharieni’s 
flexibele nieuwe behandelstoelen, maar denk ook aan ingrediënten als power-peptiden, genis-liposoom, 
alfahydroxy-zuren, polysacharide, Allantoïne-acetylmethionine, Microsilver-concentraat… Zo nu en dan 
duizelde het me bij het lezen van de bijzondere innovaties waar de verschillende bedrijven mee voor de 
dag komen.

Ziet u ook door al deze technische bomen het bos 
niet meer? Gelukkig kunt u op uw gemak alles over 
deze nieuwe methodes en producten lezen in deze 
uitgave van De Beautysalon. En als u er echt niet 
meer uitkomt, dan is daar gelukkig altijd nog de 
voorjaarsbeurs waar u zich kunt laten inspireren en 
informeren.

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

Hoofdredacteur De Beautysalon
j.kennis@gpmedia.nl

De Visie

Jos Kennis

“HET AANBOD VAN ‘GROENE’ PRODUCTEN 

WORDT MEER EN MEER DE REGEL IN PLAATS 

VAN DE UITZONDERING”

Bezoek ons 25, 26 en 27 maart tijdens de Beauty Trade Special - Jaarbeurs Utrecht - Stand nr. 1L010  - info@absolution.nl

Beautysalon_ad_mrt2017.indd   1 21-02-17   15:42
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P. 10 INTERVIEW
Sinds vorig jaar is Erik Ceelen de nieuwe directeur van Mikos. Zijn geschiedenis met dit bedrijf gaat echter veel verder terug. Vaktijdschrift de beautysalon sprak met 
hem over zijn tijd bij Mikos, nieuwe uitdagingen en de toekomstplannen.

P. 38 DR. GRANDEL
Het Duitse familiebedrijf Dr. Grandel is al ruim zestig jaar actief op de Nederlandse markt. Vanaf dit jaar 
zullen er vier aantrekkelijke, internationale cosmeticamerken aangeboden worden onder de vlag van 
Cosmetic Gallery BV. In een interview met Michael Grandel wordt het nieuwe aanbod besproken.

P. 41 SNEL IMPORT
Schoonheidssalon Marquerite uit 
Amsterdam werkt al sinds lange tijd met 
de producten van Snel Import, waar-
onder Deborah Milano. In een inter-
view beschrijft eigenaresse Monique 
Malcorps de samenwerking als “in een 
woord geweldig”.

P. 17 VOORBESCHOUWING BEAUTY TRADE SPECIAL
Deze uitgave van de beautysalon staat in het teken van de vijfentwintigste editie van ‘Beauty Trade special’. 
Om dit jubileumjaar te vieren trakteert deze beurs de bezoekers op een indrukwekkend beursaanbod.
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P. 72 SALON X: GET SPOILED
Get Spoiled is met vier jaar nog een relatief jonge salon. Oprichtster Sonja Hartjes 
heeft echter al veel ervaring in de beautybranche. Wij spraken met haar over haar 
salon, de samenwerking met vakmensen en kwaliteitsproducten en haar toekomst-
plannen.

P. 22 COVERSTORY EMANI
Afgelopen jaar heeft Florint het vegan make-upmerk Emani geïntroduceerd in Nederland. Dit merk heeft een breed assortiment aan kleuren en pro-
ducten die respect hebben voor de huid. Ontwikkelaar Michelle Doan bespreekt haar merk uitgebreid.

72 47

P. 47 GHARIENI
Gharieni presenteert de nieuwe behandelstoelen SL XP Reverse en Lina 
Select Alu. Beide stoelen hebben hun eigen kenmerken en voordelen.
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       CVR COSMÉTIQUE PAKT UIT MET 
                                BEURSKORTINGEN 

CVR Cosmétique is al ruim veertig jaar leverancier van meerdere cosmeticamerken. Het bedrijf 
biedt persoonlijke benadering en klantvriendelijkheid. Daarnaast hoef je bij CVR geen starters-
pakket af te nemen, geen targets te halen en geen minimale afnames te doen. De trainingen die 
geboden worden zijn gratis en worden in kleine groepen gegeven voor een persoonlijke werkwijze.

Bij een aankoop boven de €185,- krijg je acht procent extra korting en bij een aankoop boven de 
€275,- krijg je tien procent extra korting. Deze korting krijg je bovenop de beurskorting verkoop-
artikelen.

Meer informatie:
CVR Cosmétique
Tel. 013-5082477
www.cvr-cosmetique.com

DE HELE MAAND MAART GEEFT CVR COSMÉTIQUE BEURSKORTING VOOR ALLE 

BESTAANDE ÉN NIEUWE KLANTEN. DEZE ACTIE WORDT GEBODEN OMDAT CVR NIET 

OP DE BEURS STAAT. KLANTEN KRIJGEN DERTIG PROCENT KORTING OP SALONARTIKE-

LEN EN VIJFTIEN PROCENT OP ALLE VERKOOPARTIKELEN. 

EIGEN PROGRAMMA VOOR 
ELKE BRANCHE IN HARDENBERG

De laagdrempelige en sfeervolle beautybeurs telt voor eenieder 
een aantrekkelijk en kwalitatief programma. Er worden demon-
straties en trainingen gegeven voor schoonheidsspecialisten, 
denk hierbij aan massage demonstraties als bamboo, lomi-lo-
mi en anti-stress gelaatmassage van Kathleen Kay Cosmetics. 
Schoonheidsspecialisten kunnen hiermee hun aanbod uitbrei-
den. Daarnaast verzorgt AB Cosmetics een demo van Facial 
Needling, wat zeer populair is.

Er zijn speciale pleinen met demonstraties voor pedicures, 
visagie en nagels. Nieuw dit jaar is de Eye Lash-wedstrijd in 
samenwerking met Eye Lash Perfect.  Om een bezoek aan 
de beurs extra aantrekkelijk te maken, worden er winacties 
gehouden. 

DE GROOTSTE BEAUTY INKOOPBEURS VAN 

NOORDOOST-NEDERLAND VINDT PLAATS OP 6, 7 EN 8 

MEI. VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING HARDENBERG 

BIEDT EEN EIGEN PROGRAMMA AAN VOOR ELKE 

BRANCHE. VISAGISTEN, SCHOONHEIDSSPECIALISTEN, 

MASSEURS, PEDICURES EN NAGELSTYLISTEN KUNNEN 

HIER OPTIMAAL GEBRUIK VAN MAKEN. 

Bezoekers die op de beurs de stand van onder andere Bellezi Beauty Equipment en Back 
Quality Ergonomics bezoeken of  bij hen inkopen doen, maken kans op verschillende pro-
ducten.

Meer informatie: Vakbeurs UV Hardenberg
Tel. 0183-680680, www.evenementenhal.nl/uv-hardenberg

SALON-SET PALERMO:
- Behandelstoel volledig elektrisch + verwarming           € 1.350,=
- Behandeltoren Tech-Tower met 10 functies                   € 1.595,=
- Tabouret Ergonomisch kantelbaar en met klaprug          € 145,=

SALON-SET PALERMO:          € 3.050,=

Bowie Medical BV - Parallelweg 7D - 5349 AD Oss
telefoon: 0412-690116 - fax: 0412 690117 - email: info@bowiemedical.nl - info: www.bowiemedical.nl

Bezoek onze showroom & winkel: open maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00

www.bowiemedical.nl

bezoek ons op de vakbeurs
Utrecht  &  Brussel

NIEUW BOWIE “SOFT-LINE” :
-  Ontdek de Bowie “Soft-Line” serie voor meer luxe & comfort   
-  Montana Soft met 4 motoren en verwarming:           € 1.395,=
-  Promessa Soft-Line met 4 motoren & verwarming :  € 1.495,=

LUXE - COMFORT & TOP QUALITY

BOWIE BLUE-SKY EQUIPMENT:
- Blue-Sky High Quality Vapo op statief:                         € 355,=
- Blue-Sky Slim Tower met vapo en brush                      € 915,=
- Blue-Sky Smart-Tower met vapo en 4 apparaten        € 1.875,=

PROFESSIONAL DESIGN

HUID-ANALYSE
SkinSys 3.0 - innovatie 2017: € 1.495,=

HIFU
Huren: € 295,= per maand

DIODE-LASER
Leasing: € 395,= per maand

BEAUTYBEAUTY-TECHNOLOGY-TECHNOLOGY

CARBOXY MASKER Q-Yag LASER 2.0 Tele-Gone SYSTEM  
Salon-TSalon-Tip 3ip 3Salon-TSalon-Tip 1ip 1 Salon-TSalon-Tip 2ip 2 Salon-TSalon-Tip 4ip 4 Salon-TSalon-Tip 5ip 5

BANK
ELEKTRISCH

€ 650,=

ELEKTRISCH
ONTHAREN
€ 1.895,=

DERMA
ROLLERS
€ 11,95

WELLNESS
 4 MOTOR
€ 1.850,=

CLINIC
CARE

€ 575,00

WINKEL &
SHOWROOM

WELKOM
grootste assortiment

van Nederland

CRYO-LIPOLYSE
Vet bevriezen: € 8.500,=

Meso-Therapie

BOWIE-IPLBOWIE-IPL 2.02.0
METMET CE-KEURMERKCE-KEURMERK

ONTHAREN - COUPEROSE ONTHAREN - COUPEROSE 
REJUVENAREJUVENATION - TION - ACNE - PIGMENTACNE - PIGMENT

NAGGURA
4 MOTOREN
€ 2.395,=

DERMABRASIEDERMABRASIE
METMET CE-KEURMERKCE-KEURMERK

HUIDVERNIEUWINGHUIDVERNIEUWING - RIMPELS- RIMPELS
VLEKKEN - VLEKKEN - ANTI ANTI AGING AGING 

krachtige medische 
micro-dermabrasie
voor professionals

vanaf:
€ 2.995,=
incl. cursus

werken met de   
BOWIE IPL 2.0

zonder investering

huur:
€ 395,=

per maand

BLEND

€ 1.295,=  € 995,= € 3.550,=

naaldloze
meso-poratie

start-pakket met basis inscholing

€ 69,50 € 595,= 
Micro-Needling PEN

http://www.cvr-cosmetique.com/
http://www.evenementenhal.nl/uv-hardenberg
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NIEUWE KOERS

“De kracht van het merk Piura heeft zich inmiddels bewezen; dit gaan we vanaf dit punt verder uitbouwen”, aldus Moscoso. 
Dit laatste gaat gebeuren met diverse stromingen binnen het merk Piura: huidverzorging, huidverbetering en wellness & beleving.

PER 2017 GAAT P&B COSMETIX EEN NIEUWE 

KOERS VAREN, MET DAARBIJ DE COMPLETE 

FOCUS OP HET EIGEN MERK PIURA SKINCARE. 

EIGENARESSE BIANCA MOSCOSO: “EEN 

MOOI MERK ALS PIURA VERDIENT HET OM 

ONZE ONVERDEELDE AANDACHT TE KRIJGEN 

EN DAT GAAT VANAF NU GEBEUREN.”

VANAF 2017
P&B Cosmetix

Over de beslissing om al deze nieuwe stromingen in de markt te zetten 
onder de naam Piura zegt Moscoso: “We hebben overwogen om onze 
nieuwe ideeën onder een andere naam te introduceren. Echter heb ik door 
ervaring uit de afgelopen jaren geleerd dat het samenvoegen van alle ken-
nis en ervaring in één merk meer helderheid biedt.”

ADVANCED SKINCARE
Naast de gebalanceerde huidcosmetica van Piura Skincare (huidverzor-
ging) komt er een label voor huidverbetering bij onder de naam Piura 
Advanced Skincare. Deze bestaat uit de reeds bekende Piura Bio Peeling, 
Piura glycolzuren en de bindweefselmassage. Daarnaast zijn er twee nieu-
we lijnen aan dit label toegevoegd: Piura Perfect Skin en Piura Supreme 
Lift.

SPADREAMS
Naast de labels voor huidverzorging en verbetering is er ook een program-
ma op het gebied van wellness en beleving: Piura SpaDreams. Dit 100% 
natuurlijke productconcept, compleet met diverse behandelingen, belevin-
gen en massages, is zowel in aanbod als in filosofie onderscheidend ten 
opzichte van de gevestigde merken in de spa-wereld.

ONDERSTEUNING
P&B Cosmetix stond altijd al bekend om de persoonlijke aanpak en hieraan 
verandert ook vanaf 2017 natuurlijk niets. Zo levert P&B desgewenst mooie col-
lages waarmee salons zich kunnen presenteren en zijn er kant en klare presenta-
ties en materiaal voor bij workshops beschikbaar.

Bianca Moscoso geeft aan dat ze van veel klanten te horen krijgt dat zij deze 
persoonlijke touch erg waarderen: “Het gevoel geen nummer te zijn, zij vragen 
en wij haken daar direct op in; dat is belangrijk. Ook het feit dat wij een private 
label hebben dat we zelf produceren is iets dat velen waarderen. Dit creëert een 
andere dimensie dan die van een distributeur.”

Meer informatie: P&B Cosmetix
Tel. 0229-757128, www.pbcosmetix.com 

http://www.pbcosmetix.com/
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i n t e r V i e w

ERIK CEELEN NA EEN JAAR ALS DIRECTEUR 

      “GOED OP WEG OM MIKOS 2.0 

               OP DE KAART TE ZETTEN”

Ten eerste spreken we Erik over zijn carrière tot nu toe. Hierbij valt op dat hij 
al sinds het begin werkzaam is bij Mikos. Over hoe het begonnen is zegt hij: 
“Gedurende mijn opleiding ‘Ondernemer groothandel internationaal’ moest 
ik zes maanden stage lopen. Mijn stagebegeleider attendeerde mij op Mikos 
in Capelle aan den IJssel.”

Vóór Erik bij Mikos te werk ging had hij geen speciale band met cosmetica, 
maar volgens hem was het toen hij begon wel liefde op het eerste gezicht. 
“Toen ik tijdens mijn stage in aanraking kwam met de cosmeticabranche en 
Mikos wist ik het meteen: dit bedrijf ga ik ooit overnemen.”

SINDS VORIG JAAR HEEFT MIKOS EEN NIEUWE DIRECTEUR IN DE 

PERSOON VAN ERIK CEELEN. RUIM TIEN JAAR GELEDEN BEGON 

HIJ ALS STAGIAIR BIJ DIT BEDRIJF EN HIERNA HEEFT HIJ ZICH LANG-

ZAAM OMHOOGGEWERKT. HIERDOOR IS ERIK VOOR VEEL MIKOS-

KLANTEN EEN VERTROUWD GEZICHT OF TEN MINSTE EEN VER-

TROUWDE STEM. TOCH VOND VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON 

DIT HEUGLIJKE FEIT EEN AANLEIDING VOOR EEN NADERE KENNIS-

MAKING.

STAGE EN MAGAZIJN
De samenwerking tussen Erik en Mikos blijkt een schot in de roos. “Na een 
prettig kennismakingsgesprek met Bert van Seters begon ik aan een prima 
stage. Na het afronden van mijn opleiding werd mij door Bert een baan aan-
geboden; een aanbod waar ik graag op inging. Ik begon als medewerker in het 
magazijn. Na vijf jaar was er daar voor mij geen doorgroeimogelijkheid meer 
en ik werd elders gevraagd voor een buitendienstfunctie.”

CONTACTPERSOON EN OVERNAME
Toch had Erik in zijn tijd bij Mikos blijkbaar een onuitwisbare indruk achterge-
laten, want na twee jaar op de weg nam Bert van Seters weer contact met hem 
op: “Hij vroeg mij of het niet weer eens tijd werd om bij Mikos aan de slag te 
gaan. Na wederom vijf jaar werken in dit dynamische bedrijf, met aanwezig-
heid op vele drukbezochte beurzen, stond ik stil en zag ik mijn nieuwe uitda-

ging in het overnemen van Mikos. Na diverse gesprekken zag Bert van Seters 
in mij de perfecte overnamekandidaat en op 1 januari 2016 was dit een feit.”

Veel relaties van Mikos zullen Erik Ceelen nog kennen uit zijn rol als contact-
persoon. “Bij Mikos staat klantcontact voorop. Veel Mikos-klanten hebben mij 
dus wel eens aan de telefoon gehad of op een beurs gezien. Bij sommigen ben 
ik in de salon geweest voor het afleveren van een behandelstoel of apparatuur. 
Op die manier hebben velen mij zien of horen groeien in mijn werk. Ik vind 
het nog steeds heel bijzonder en fijn dat deze klanten vertrouwen in mij heb-
ben en ik zal er dan ook alles aan doen om dit vertrouwen vast te houden.”

Als we Erik vragen om er één ding uit te lichten dat hem na al die jaren als 
contactpersoon is bijgebleven, antwoordt hij: “Iets wat mij heel erg bij blijft 
zijn de kaarten die ik mocht ontvangen voor de geboorte van mijn dochter. 



D e  B e a u t y s a l o n  n r  1  2 0 1 7 11

“IK WIST METEEN: 

DIT BEDRIJF GA IK 

OOIT OVERNEMEN”

Zij werd geboren op een dag dat ik voor Mikos op de beurs was en sommi-
gen hebben mij daar weg zien gaan. Later waren zij zo attent om kaartjes en 
cadeaus te sturen, erg leuk!”

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN MIKOS?
“Vooral het feit dat Mikos een ‘one stop shop’ is voor de beauty-professional. 
Dit betekent dat bij Mikos echt alles voor de professionele salon onder één 
dak te vinden is. Wij vertegenwoordigen meerdere toonaangevende merken 
in Nederland. Zo bieden de producten van Mila d’Opiz Zwitserse perfectie 
voor de huid, is RefectoCil de nummer een op het gebied van wimper- en 
wenkbrauwstyling en staan de behandelstoelen en apparatuur van Cosmodern 
bekend om hun Duitse kwaliteit. De producten van Rolf Stehr bieden ‘more 
than make-up’: constant hoge kwaliteit zonder compromis. Ten slotte zijn er 
bij Mikos nog vele kwaliteitsproducten onder het eigen label.”

HOE WAS HET EERSTE JAAR ALS 
DIRECTEUR VAN MIKOS?
“Ik heb altijd al veel verantwoordelijkheid en vrijheid gehad binnen Mikos, 
maar dat werd nu toch wel anders. Ik draag een druk op mijn schouders, maar 
gelukkig word ik uit veel hoeken geadviseerd en krijg ik handige tips waar ik 
veel mee kan. Een jaar na de overname kan ik zeggen dat we op de goede 
weg zijn om Mikos 2.0 op de kaart te zetten; we zijn hier erg positief over en 
zien de toekomst uitdagend tegemoet!”

UITDAGINGEN
Over deze uitdagingen licht Erik nog toe: “Onder de nieuwe uitdagingen voor 
mij als directeur valt het managen van de verwachtingen van mijn klanten, het 
leiding geven aan het personeel en de balans houden tussen werk en een jong 
gezin. Bovendien moeten er soms belangrijke beslissingen genomen worden, 
bijvoorbeeld bij het organiseren van de beurs. Hierbij is het dan fijn om te 
kunnen sparren met een ervaringsdeskundige. Hiervoor zijn er gelukkig veel 
fijne conculega’s in de branche.”

WAT KUNNEN WE IN DE TOEKOMST 
VERWACHTEN VAN MIKOS?
“Natuurlijk blijft Mikos hét bedrijf waar iedereen terecht kan voor vragen 
informatie, service en kwaliteit. Toch zijn er ook veel veranderingen uitge-
voerd en gepland. Zo is de showroom compleet vernieuwd. Deze is nu mak-
kelijk bereikbaar en er staat altijd koffie klaar! De website en webshop worden 
inmiddels druk bezocht en ook op social media zijn wij steeds nadrukkelijker 
aanwezig. Hier delen we tips, adviezen, nieuwe producten en leuke weetjes.”

“De nieuwe trainingen krijgen een nieuwe ‘look and feel’ en ook Mila d’Opiz 
komt met een nieuwe cosmeticalijn. Verder houden we de klant vanuit 
Capelle aan den IJssel natuurlijk graag op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen en de nieuwste trends.”

BEAUTY TRADE SPECIAL
Zelf kennismaken met Mikos kan op de Beauty Trade Special, waar Mikos te 
vinden is op stand 1H070. Hier demonstreert Mikos de hele dag Sugaring en 
er zijn zeer aantrekkelijke beursaanbiedingen.

Meer informatie:
Mikos
Tel. 010-4420366
www.mikos.nl
Beauty Trade Special stand 1H070

http://www.mikos.nl/
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  COOL CAPS VOOR FRISSE ADEM 
IDEAAL TIJDENS EIWITDIEET

Het eiwitdieet staat bekend om het ketoseproces waarbij het lichaam wegens een 
kleinere koolhydrateninname opgeslagen vetten begint te verbranden. Dit proces is 
een van de redenen waarom het eiwitdieet geweldige resultaten levert. De ketonen 
die uit dit proces vrijkomen geven veel energie, maar dit heeft als nadeel dat ze, 
vaak merkbaar, via de adem het lichaam uitgestuurd worden.

COOL CAPS
Om dit probleem tegen te gaan heeft SanaSlank, specialist op het gebied van eiwit-
diëten, Cool Caps gelanceerd. Dit zijn unieke pareltjes die niet alleen werkzaam 
zijn in de mond, maar ook in de maag. Zo gaan ze een slechte adem van binnenuit 
te lijf. Ook voor mensen die geen eiwitdieet volgen zijn de Cool Caps een uitkomst 
tegen slechte adem, bijvoorbeeld na een maaltijd of drankje of na het roken. De 
Cool Caps zijn vanaf nu verkrijgbaar in de webshop van SanaSlank en bij de gecer-
tificeerde dieetcoaches voor €1,95 per buisje.

Meer informatie: SanaSlank, tel. 0229-304200, www.sanaslank.nl

HET EIWITDIEET STAAT BEKEND ALS EEN DIEET DAT GEWELDIGE RESULTATEN LEVERT. HELAAS 

KAN DIT DIEET WEL LEIDEN TOT EEN AANWEZIGE MONDLUCHT. DIEETSPECIALIST SANASLANK 

INTRODUCEERT DAAROM NU COOL CAPS DIE DIT TEGENGAAN. WIJ ZOCHTEN VOOR U UIT 

HOE HET EIWITDIEET WERKT, WAAROM EEN SLECHTE ADEM HIERBIJ VOORKOMT EN HOE DE 

COOL CAPS WERKEN.

RECORDAANTAL EXPOSANTEN 
         VAKBEURS GORINCHEM

De succesvolle editie voor Midden- en West-Nederland was dit jaar niet alleen een 
beurs. Voor iedere branche was er een eigen programma met uiteenlopende activi-
teiten. Daarnaast was er met de vele exposanten een uitgebreid aanbod. Bezoekers 
konden zich verdiepen in de nieuwe technieken en trends, demo’s bezoeken, work-
shops en trainingen volgen en lezingen bijwonen.

Net als andere jaren werden er bij de Vakbeurs Uiterlijke Verzorging diverse beau-
ty-wedstrijden gehouden. Nagelstylisten konden meedoen met het Nederlands 
Kampioenschap Nail Art en Benelux Tipbox. Bezoekers konden de Bodypaint 
Wedstrijd SB-Competitions bezoeken en er werd gestreden voor de titel Benelux 
Make-up Talent.

Meer informatie:
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Gorinchem
Tel. 0183-680680
http://www.evenementenhal.nl/uv-gorinchem 

AFGELOPEN 28, 29 EN 30 JANUARI VOND DE VAKBEURS UITERLIJKE 

VERZORGING PLAATS IN EVENEMENTENHAL GORINCHEM. DE DRIE 

DAGEN DURENDE INKOOPBEURS HAD DIT JAAR EEN RECORDAANTAL 

EXPOSANTEN EN TROK MAAR LIEFST DUIZENDEN BEZOEKERS. 

1 + 2 April 2017

www.top-hair-international.com

31 maart  – 2 april 2017

www.beauty-duesseldorf.com

1 + 2 April 2017

www.make-up-artist-show.de
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DOCTOR BABOR BIEDT GEVOELIG KWARTET

Het assortiment van Doctor Babor voor de extreem gevoelige huid bestond al uit een 
Cream, een Cream Rich en een Cleanser. Deze krijgen nu versterking van de Neuro 
Sensitive Cellular. De neurocosmetische werkstofcombinatie werkt anti-irriterend, ver-
mindert jeuk en gespannen gevoel en bouwt de hoeveelheid beschermende lipiden van 
de huid op. Daarnaast zijn deze producten vrij van stoffen die de huid uit balans zouden 
kunnen brengen; denk hierbij aan parabenen, minerale oliën, synthetische kleur- en 
geurstoffen.

DOOR DERMATOLOGEN AANGERADEN
Zelfs dermatologen zijn overtuigd van het effect van de neurocosmetische, intensieve 
verzorging. Dr. Daniela Höller Obrigkeit: “De productverdraagzaamheid van Neuro 
Sensitive is duidelijk. Ik kan de producten zelfs aan mijn neurodermitis-patiënten advi-
seren.”

Meer informatie:
Babor Cosmetics
Tel. 045-5318300
nl.babor.com

DOCTOR BABOR INTRODUCEERT NU DE NEURO SENSITIVE CELLULAR EN 

COMPLETEERT DAARMEE HET VIERTAL PRODUCTEN DAT SPECIFIEK IS GERICHT 

OP DE HYPERGEVOELIGE EN EXTREEM DROGE HUID. DIT PRODUCT KALMEERT 

DE GESTRESTE HUID MET BEHULP VAN EEN MICROSILVER-CONCENTRAAT.

MARIA GALLAND VULT ASSORTIMENT 
AAN MET POST-EPILATIEGEL

De nieuwe gel van Maria Galland zorgt na het ontharen voor een weldadig moment en 
is een efficiënte oplossing voor een huid die langer glad blijft en zijdezacht aanvoelt. 
Een extract van de tropische plant Gymnema Sylvestre helpt mee om nieuwe haargroei 
te vertragen zodat het ontharen minder vaak hoeft te gebeuren. Ten opzichte van een 
onbehandelde huid neemt de remming van de haargroei met dit middel tot 69% toe.

Allantoïne en panthenol kalmeren de huid, zorgen voor vochttoevoer en maken de 
huid glad en soepel zodat deze prettig aanvoelt. Glycyrrhetinezuur vermindert irritaties 
en rode vlekken. De lichte gel kan voor alle lichaamszones gebruikt worden door deze 
na het epileren ’s morgens en ’s avonds aan te brengen. Daarna kan de gebruikelijke 
lichaamsverzorging hier overheen aangebracht worden. Om het ingroeien van haren 
te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van de 412 Mousse Gommante Exquise 
(lichaam) en de 41 Doux Gommant Visage (gezicht) van Maria Galland.

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

MARIA GALLAND HEEFT HET ASSORTIMENT, BESTAAND UIT ONDER MEER 

EEN BODY SCRUB EN EEN PEELINGCRÈME, UITGEBREID MET EEN GEL VOOR 

NA HET EPILEREN. DEZE 427 GEL POST-ÉPILATION ANTI-REPOUSSE ZORGT 

VOOR EEN HUID DIE NA HET ONTHAREN LANGER GLAD BLIJFT.

http://nl.babor.com/
http://www.maria-galland.nl/
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BEAUTYALLIANCE PROMOOT 

DE COSMETICABRANCHE EN 

KOMT MET EEN NIEUW INITIA-

TIEF: SCHOONHEIDSSALON.NL. 

DIT INITIATIEF ZET ZICH IN 

OM MEER CONSUMENTEN TE 

BEREIKEN EN DOOR TE VER-

WIJZEN NAAR DE REGIONALE 

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN. 

DE NIEUWE WEBSITE VERVANGT 

BOOKBEAUTY.NL EN HEEFT EEN 

FRISSE LOOK EN FEEL.

Door gebruik te maken van de nieuwste methodes, inzichten en middelen proberen ze een grotere doel-
groep te bereiken in landelijke campagnes. BeautyAlliance wil hiermee mensen ervan bewust maken dat 
een schoonheidsspecialist je echt kan helpen. Aansluitend kan er door middel van een zorgvuldige huid- 
analyse het juiste advies en bijpassende verzorging worden gegeven.

VINDBAARHEID
Ruim negentig procent van de consumenten gaat via het internet op zoek naar regionale schoonheidssa-
lons. Dit is dus een van de belangrijkste bronnen bij de oriëntatie. Voor salons is het daarom doorslag-
gevend om optimaal vindbaar te zijn op internet. De nieuwe website schoonheidssalon.nl speelt hierop 
in en biedt schoonheidsspecialisten de mogelijkheid om zich te goed presenteren. Je kunt een profiel 
aanmaken dat je zelf kunt beheren. Het is van belang om dat profiel up-to-date te houden en de bezoe-
kersstatistieken te bekijken. De keuze van consumenten voor een bepaalde salon is namelijk afhankelijk 
van de presentatie en het profiel op schoonheidssalon.nl.

CONTACT TUSSEN CONSUMENT EN SALON
De website verwijst ruim 500.000 consumenten per jaar door naar een regionale salon op basis van 
populaire zoekwoorden, zoals ‘schoonheidssalon’ en ‘schoonheidsspecialist’. Hoe uitgebreider de salon 
is beschreven op schoonheidsalon.nl, des te beter is deze vindbaar. Vervolgens wordt het contact recht-
streeks gelegd tussen de salon en de consument. Op de site kun je kijken of jouw salon ook vermeld 
staat, zo ja dan kun je de gegevens controleren en eventueel aanvullen. Als je salon er niet bij staat, kan 
deze direct aangemeld worden.

LANDELIJKE CAMPAGNE
Schoonheidssalon.nl is gekoppeld aan de landelijke campagne StralendMooi!, die opgericht is om 
schoonheidsspecialisten in de spotlights te zetten. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat meer 
consumenten geïnteresseerd zijn in een bezoek aan een schoonheidssalon. De campagne en de nieuwe 
website worden ondersteund door BeautyAlliance. 

Meer informatie: BeautyAlliance, tel. 072-5207909, www.beautyalliance.nl 

Schoonheidsspecialisten 
IN DE SPOTLIGHTS

http://schoonheidssalon.nl/
http://bookbeauty.nl/
http://schoonheidssalon.nl/
http://schoonheidssalon.nl/
http://schoonheidsalon.nl/
http://schoonheidssalon.nl/
http://www.beautyalliance.nl/


www.lumineclat.com

OUIA UNE VIE
ECLATANTE

LUMIN’ÉCLAT

JA ,  T E G E N  E E N  S T R A L E N D  M O O I  L E V E N .
Voor een huid die het tempo van een dynamische levensstijl moet 
bijhouden, hebben we LUMIN’ÉCLAT ontwikkeld. Met 50 jaar professio-
nele kennis, biedt Maria Galland Paris nu een nieuwe gepersonaliseerde 
methode, met een innovatieve behandeling, ingrediënten en lifestyle 
tips. Om de vermoeide huid weer opnieuw te laten stralen, om eerste 
rimpeltjes te verminderen en voor nieuwe energie. Ontdek het nu!

Ontdek ons op Maria Galland Benelux  |  www.maria-galland.nl

VERZORGINGSMETHODE VOOR EEN JEUGDIGE UITSTRALING

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


B e a u t y  t r a D e  s P e C i a l

D e  B e a u t y s a l o n  n r  1  2 0 1 7 17

VEEL NIEUWS EN SPEKTAKEL OP 

Circa 170 exposanten zullen op 25, 26 en 27 maart aanwezig zijn in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Zij vertegenwoordigen uiteenlopende producten en 
diensten binnen de beautybranche: innovaties, apparatuur, technieken, trends 
en natuurlijk goede beursaanbiedingen van topmerken en nieuwkomers. De 
beurs beslaat dan ook ruim 21.000 m².

Nadat er vorig jaar een uitstapje werd gemaakt naar Den Bosch, is de beurs 
nu dus weer als vanouds in Utrecht. “De voorjaarsbeurs Beauty Trade special 
is niet voor niets een begrip in de branche. Na een jaartje op een andere 
locatie zijn we dit jaar weer terug in de Jaarbeurs en daarmee is er geen 
beursversnippering meer. Je ziet dat de beautyspecialisten daar optimaal van 
kunnen genieten, want alles is weer onder één dak”, aldus Greet Hoedeman, 
voorzitter van Beauty Trade Professionals (BTP), die de beurs organiseert.

Over de plannen voor de aankomende beurs zegt Hoedeman: “We zijn voor 
de organisatie van de beurs dezelfde samenwerking aangegaan als vorig jaar, 
waardoor ook dit jaar de kennis vanuit de branche en de kennis vanuit de 
evenementenorganisatie perfect georganiseerd wordt. Bezoekers kunnen dus 
een spektakel verwachten!”

DEZE UITGAVE VAN DE BEAUTYSALON STAAT IN HET TEKEN VAN DE 

VOORJAARSBEURS ‘BEAUTY TRADE SPECIAL’. HET IS DAN OOK EEN 

BIJZONDERE EDITIE VAN DEZE BEURS: DE VIJFENTWINTIGSTE. OM 

DIT JUBILEUMJAAR TE VIEREN TRAKTEERT BEAUTY TRADE SPECIAL DE 

BEZOEKERS OP EEN INDRUKWEKKEND BEURSAANBOD.

25e Beauty Trade Special
THEATERS
Naast de goedgevulde beursvloer zal er, net als vorige jaren, ook weer een 
gratis lezingenprogramma aangeboden worden. Bezoekers kunnen op ieder 
moment in een van de vier kennistheaters aanschuiven om hun vakkennis 
verder bij te spijkeren. Deze theaters hebben een vol programma vanaf 10.45 
tot het einde van de middag en ze zijn opgedeeld in twee vakrichtingen: 
Beauty Care en Nail Styling.

Er is voor het programma van de kennistheaters een mix gemaakt van diverse 
vakinhoudelijke lezingen en demonstraties. Zo zijn er lezingen op het gebied 
van massages, skin care, wellness, nail art en meer. Het complete programma 
van de lezingen, presentaties en workshops is online te vinden. Vanaf een 
paar weken voor aanvang van de beurs is er ook een beurs-app te downloa-
den voor de smartphone, waar alle lezingen instaan. Gebruikers van deze app 
kunnen notificaties krijgen voor hun favoriete lezingen.

ANDERE BIJZONDERHEDEN
In de Beauty Library kunnen de bezoekers grasduinen in verschillende 
beautybladen. Er zijn diverse Beauty terrassen met een eigen uitstraling en 
een bijpassend menu waar de innerlijke mens goed verzorgd wordt. Greet 
Hoedeman tipt: “Je kunt net als vorig jaar online al vele leuke extra’s, zoals 
een lekkere High Wine of een gezonde fruitspies, direct mee reserveren.” Ook 
het speciale beursgedeelte voor mannen, Men Square, is weer op de beurs te 
vinden. Praktische informatie en de actuele lijst exposanten zijn te vinden op 
de website. Hier kunnen ook de entreekaarten geboekt worden.

Meer informatie: Beauty Trade special
Tel. 085-3019089, www.beautytradespecial.nl

http://www.beautytradespecial.nl/




B e a u t y  t r a D e  s P e C i a l

D e  B e a u t y s a l o n  n r  1  2 0 1 7 19

Al ruim twintig jaar is Jan Marini van Beauty Injection actief in de branche. Het bedrijf 
is voortdurend bezig met innovatie en ontwikkeling van cutting-edge technologie. 
Hierbij wordt er onderzoek gedaan door onafhankelijke artsen waardoor de producten 
worden ondersteund door klinisch bewezen resultaten. 

PATENTEN
Afgelopen jaren heeft Jan Marini Skin Research verschillende gepatenteerde oplos-
singen, technologieën en formules bedacht. Voorbeelden hiervan is het ingrediënt 
Thymosine Beta-4 en de eerste vet-oplosbare vitamine C. Met het aangevraagde patent 
op het nieuwe product RosaLieve, kan deze aan het rijtje gepatenteerde producten wor-
den toegevoegd.

NIEUWE FORMULE
RosaLieve is een eigen nieuwe formule van Jan Marini Skin Research. De basis van 
azelaïnezuur, geconcentreerde groene thee-extract, haverextract en rode- en witte thee 
extracten tonen een significante vermindering van roodheid. Volgens directeur Jan 
Marini is roodheid en vurigheid een complexe kwestie waar weinig beschikbare oplos-
singen voor zijn. Hij zegt: “RosaLieve is één van de eerste producten op de markt die 
echt gericht is op mensen die last van hebben van deze problemen.”

GOEDE RESULTATEN
De eerste wetenschappelijke onderzoeken laten goede resultaten zien: kalmering van 
de huid, verlichting van rode ontstoken huid op lange termijn, vermindering van alge-
mene roodheid en minimalisering van opvlammende roodheid. Het gebruik van haver-
extract en geconcentreerde thee extracten zorgt voor de kalmering van de huid en het 
azelaïnezuur vermindert de roodheid.

PRODUCTGEBRUIK 
De producten van Jan Marini zijn inmiddels over de hele wereld verkrijgbaar. Doordat 
de producten onderzocht worden door artsen, zijn de formules te gebruiken bij ver-
schillende huidcondities zoals: verouderde huid, zonbeschadigde huid, acne, rosacea, 
droge en vette huid. Bij dagelijks gebruik blijft ook een gezonde huid jeugdig en actief. 

Meer informatie:
Beauty Injection
Tel. 030-2000105
www.beautyinjection.nl
Beauty Trade Special stand 2E010

JAN MARINI SKIN RESEARCH 

LANCEERT DE NIEUWE FORMULE 

ROSALIEVE REDNESS REDUCING 

COMPLEX. DEZE INNOVATIEVE 

FORMULE ZORGT VOOR EEN VER-

MINDERING VAN ROODHEID IN 

HET GEZICHT, SPECIAAL GERICHT 

OP PERSONEN MET ONGEWENSTE 

ROODHEID EN VURIGHEID. HET IS 

ÉÉN VAN DE EERSTE PRODUCTEN 

DIE ZICH HIEROP FOCUST.

UNIEKE FORMULE TEGEN ROODHEID

http://www.beautyinjection.nl/
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De 24 uurs-crème ‘Royal Epigen Cream’ bevat een 
royal jelly-achtige peptide die makkelijk in de huid 
doordringt en van daaruit huidvernieuwing stimu-
leert en veroudering van de huidcellen vertraagt. 
Een polysacharide reguleert de werking van de ver-
schillende cellen in de huid voor een hogere weer-
stand en een betere bescherming tegen oxidatieve 
stress.

Het krokusextract in de formule werkt als een 
huid-communicator die de niet-flexibele collageen 
en de elastineproductie bevordert en er voor zorgt 
dat deze effectief in de huid worden opgenomen. 
Tevens bevat de ‘Royal Gen’ een triple hyaluron-
zuur-actie die de stamcellen beschermt, vochtverlies 
tegengaat en de huid 24 uur lang hydrateert.

BESCHERMING
Het beschermende gedeelte in de formule van de 
crème bestaat uit een prebioticum dat voor gezonde 
huidflora zorgt en de eerdergenoemde polysachari-
de die een actief matrix-schild vormt tegen schade-
lijke invloeden van buitenaf, zoals luchtvervuiling.

ANTI-AGEING
Bovendien beschermt de Royal Epigen Cream de 
huid tegen veroudering door zonlicht. Door de 
weerstand van de huid te verhogen beschermt de 
crème de huid ook tegen photo-ageing en DNA-
schade aan de cellen die veroorzaakt is door 
uv-straling van de zon. Ten slotte creëert de ‘Royal 
Gen’-crème een mooie egale tint voor een jonger 
ogende huid.

NOUVITAL KOMT MET EEN VERNIEUWENDE, OP EPIGENETICA GEBASEERDE 

INNOVATIEVE 24 UURS-CRÈME DIE VOOR HUIDVERJONGING OP CELNIVEAU 

ZORGT. HET HARSMERK STARPIL IS EVENEENS INNOVATIEF EN ZEKER NIET MIN-

DER INTERESSANT ALS AANVULLING OP HET NOUVITAL-ASSORTIMENT.

Epigenetische dagcrème 
EN NIEUW HARSMERK BIJ NOUVITAL

STARPIL
Het andere grote nieuws van Nouvital is de introductie van 
Starpil in het assortiment. Dit is een merk dat diverse soorten 
harsproducten aanbiedt voor allerlei toepassingen en behan-
delingen. Ook heeft Starpil producten voor de voor- en nabe-
handeling bij harsbeurten waarmee een perfect en langdurig 
resultaat te behalen is.

STARSOFT
Als binnenkomer heeft Starpil zelf ook een nieuwe lijn: 
‘StarSoft’. Deze lijn is speciaal ontwikkeld voor het behande-
len van de gevoelige huid. De producten in de lijn StarSoft 
bevatten geen bijenwas, parabenen of geur- en kleurstoffen 
en zijn daarmee ideaal voor een huidvriendelijke manier van 
ontharen. Starpil is aanwezig op stand 1H065 van de Beauty 
Trade Special, hier kunt u kennismaken met de producten en 
een hars-workshop bijwonen.

Meer informatie:
Nouvital Cosmetics
Tel. 010-4626609
www.nouvital-cosmetics.nl
Beauty Trade Special stand 1H065

http://www.nouvital-cosmetics.nl/


TOT € 125,- PER UUR
VERDIENEN?

WILT U OOK 

the art of 
       age-less beauty

8X OP RI J 
VERKOZEN TOT 

BESTE APPARAAT 
IN DE BRANCHE!

Dé nummer 1 in microdermabrasie. De SkinPeeler van 
Reviderm is wereldwijd marktleider op het gebied van 

microdermabrasie.

NU AL VANAF 

€ 95,- 
PER MAAND*

*MET FINANCIERING 

OP AFBETALING

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

MICRODERMABRASIE

WIJ ZIEN JE GRAAG OP DE BEAUTY TRADE SPECIAL 
25-26-27 MAART TE UTRECHT! STANDNUMMER 1F030

HYDRATAT IE

ERY THEEM

PIGMENT

TALG

www.skinscout.nl

ERY THEEM

TALG

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 
een Duits bedrijf, een wereldwijd marktleider op gebied van professionele meetapparatuur. Garanti e voor 
hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je koopt met de SkinSout niet enkel het beste huidanalyse apparaat op de markt, maar wij bieden je ook een 
unieke en uitgebreide marketi ngondersteuning. Zo krijg je ook nog eens nieuwe en betere klanten!

WETENSCHAPPELIJKE HUIDMETING

METEN IS WETEN

mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
http://www.skinscout.nl/
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EMANI VEGAN MAKE-UP 
HEEFT WAARDERING VOOR DE HUID

Met het huidverzorgingsmerk Dr. Spiller en de mannencosmeticalijn 
Manage Your Skin is Florint al jaren bekend in de branche. De crèmes 
van Dr. Spiller worden gemaakt op basis van water in olie, een hoge 
concentratie natuurlijke grondstoffen, zachte conserveringen en natuur-
lijke geurstoffen. De cosmeticaproducten van Manage Your Skin zijn spe-
ciaal samengesteld voor mannen. Het concept bevat individueel samen-
gestelde verwen- en speciaalbehandelingen. Het merk Emani is een goed 
hierop aansluitende uitbreiding van het assortiment.
 
SCHADELIJKE INGREDIËNTEN IN DAGELIJKSE MAKE-UP
“Make-up is een product dat wordt beoordeeld op de buitenkant en 
niet op de inhoud, omdat kennis over ingrediënten ontbreekt. In veel 
make-up-producten zitten namelijk schadelijke en zelfs giftige ingredi-
enten. Deze worden makkelijk opgenomen in de huid.”, zegt Michelle 
Doan. 

“Om huidproblemen en oneffenheden van de huid te verbergen, wordt 
al gauw gebruik gemaakt van een extra laag make-up. Deze make-up is 
er echter niet op gericht om de huid te verzorgen en het huidprobleem 
te verhelpen. Nadat de make-up verwijderd is, zijn de huidproblemen 
nog zichtbaarder dan ervoor.” Ze benadrukt dat de make-up van Emani is 
voorzien van voedende, natuurlijke ingrediënten die de huid verbeteren. 
Hierdoor wordt de huid voorzien van mooie make-up die tegelijkertijd 
verzorgend en herstellend werkt.

FLORINT IS AL RUIM VIJFENTWINTIG JAAR ACTIEF IN DE BEAUTYBRANCHE MET ONDER ANDERE HET MERK DR. SPILLER. 

AFGELOPEN JAAR HEEFT HET BEDRIJF HET AMERIKAANSE MERK EMANI GEÏNTRODUCEERD IN NEDERLAND. HET MAKE-UPMERK 

HEEFT EEN BREED ASSORTIMENT AAN KLEUREN EN PRODUCTEN DIE RESPECT HEBBEN VOOR DE HUID. DIT SLUIT PERFECT 

AAN OP DE FILOSOFIE VAN FLORINT. HET MERK IS ONTWIKKELD DOOR MICHELLE DOAN, DIE ZELF VEEL LAST HAD VAN HUID-

PROBLEMEN. DOOR VEEL ONDERZOEK TE DOEN NAAR BESTAANDE MAKE-UP PRODUCTEN EN TE ZOEKEN NAAR HUIDVRIEN-

DELIJKE STOFFEN HEEFT ZE EEN MAKE-UPLIJN ONTWIKKELD DIE OOK GESCHIKT IS VOOR EEN ZEER GEVOELIGE HUID.
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HUIDPROBLEMEN
Michelle Doan heeft zelf last gehad van cystic acné en is daarom onderzoek 
gaan doen naar bestaande make-up-producten. Ze heeft hierbij geconstateerd 
dat er verschillende giftige stoffen worden gebruikt in make-up en heeft daar-
na uitgebreid onderzoek gedaan naar huidvriendelijke stoffen voor haar eigen 
make-up. 

Met behulp van deskundigen heeft ze make-up ontwikkeld zonder parabe-
nen, giftige stoffen, talk, petrochemische en dierlijke ingrediënten. Door de 
natuurlijke oliën, hyaluronzuur en vitamines die erin verwerkt zijn, heeft de 
make-up een verzorgende werking. Michelle benadrukt: “Het is onnodig om 
dieren of het milieu op te offeren ten behoeve van onze schoonheid. Daarom 
zijn alle producten honderd procent veganistisch en eco-vriendelijk.” 

MAKE-UP EN HUIDVERZORGING
Met Emani creëert Michelle Doan een verhaal rondom de productlijn. “We 
bieden een lijn die de gezondheid van de huid optimaliseert en tegelijkertijd 
je innerlijke schoonheid naar boven haalt. Het doel is om de huid stralend 
te houden, ook na het verwijderen van de make-up. Dit wordt gerealiseerd 
met de kalmerende werkstoffen en de honderd procent natuurlijke ingredi-
enten die de producten bevatten.” Een van de belangrijke ingrediënten waar 
Michelle het over heeft is vitamine E. Deze stof kan huidirritaties tegen gaan 
waardoor het de huid een extra boost geeft en de vitaliteit versterkt. 

“HET IS ONNODIG 
OM DIEREN OF 
HET MILIEU OP 

TE OFFEREN TEN 
BEHOEVE VAN ONZE 

SCHOONHEID”

CAMPAIGN FOR SAFE COSMETICS
Vanwege de overeenkomende mening over veilige cosmeticaproducten 
is Emani een trots lid van de Campaign for Safe Cosmetics. Het doel van 
deze campagne is om werknemers en consumenten te beschermen tegen 
chemische producten. Bedrijven uit de gezondheids- en beautyindustrie 
moeten het gebruik van chemicaliën die in verband staan met gezondheids-
problemen afbouwen en vervangen door veilige alternatieven. “Bij Emani is 
daarom elk product zorgvuldig samengesteld zonder chemische ingrediën-
ten. Daarnaast wordt er al jaren onderzoek gedaan naar de menselijke huid 
en ligt de focus op de impact die producten hebben op de gezondheid van 
vrouwen,” legt Michelle uit.

WORKSHOPS EN TRAININGEN
Om een belevenis te geven aan de productlijn, worden er workshops en 
trainingen gegeven. Bij Florint leer je onder begeleiding van visagisten 
op een snelle manier professioneel make-uppen. Er is een breed aanbod 
aan workshops: van basis- en avond make-up tot glamour make-up. Voor 
inspiratie voor de verschillende seizoenen organiseert Florint exclusieve 
workshops met de producten van Emani. Zo kun je kennis maken met het 
merk en leer je mooie looks creëren. Beautyexperts van Emani hebben voor 
iedere vrouw een perfecte look.

Daarnaast wordt er een training ingrediëntenleer gegeven om inzicht te 
geven in de formules van Emani, maar ook om duidelijk te maken wat scha-
delijke ingrediënten met je kunnen doen. Hierbij gaat het om de inhoud en 
niet om de verpakking. “We besteden aandacht aan de optimale verzorging 
van de huid en hoe deze tot stand komt. Dit wordt vertaald in een compact 
en duidelijk verhaal waarbij de behandeling van de consument centraal 
staat. De training vergroot je kennis waardoor je onderscheidend bent ten 
opzichte van je concurrenten.” 

Om de klantbeleving te optimaliseren zijn er ook sales trainingen. “Tijdens 
deze trainingen besteden we aandacht aan het etaleren, het verkopen van 
producten, marketing, het adverteren in je regio en het bewerken van je 
klantenbestand. Ook is er een draaiboek beschikbaar om een open dag of 
ladies night te organiseren. De trainingen worden verzorgd door een sales 
expert die de onderwerpen bespreekt en persoonlijke begeleiding biedt.”

Meer informatie:
Florint
Tel. 0343-414550
www.florint.nl
Beauty Trade Special stand 2D030

http://www.florint.nl/


Nu exclusief verkrijgbaar bij: 

COSMETIC GALLERY B. V. 
Uw zakelijke partner voor Dr. Grandel, PHYRIS, 

Arabesque & Artdeco in Nederland.
Gratis servicenummer: 00800 00 85 63 50

schoonheidssalon@cosmetic-gallery.nl 
www.cosmetic-gallery.nl 

Unique 
   inspiration.

PHYRIS biedt professionele cosmetica met 
een uitgekiende kwaliteit en een hoge esthetische 
standaard. Het unieke 3-fasen-concept zorgt
direct en langdurig voor voelbare en zichtbare 
resultaten.
Voor iedereen die het prettig vindt individueel 
beauty te vieren.

PHY 1_1 Anz Image Estheticienne 240x340 RZ.indd   1 23.02.17   11:04

mailto:schoonheidssalon@cosmetic-gallery.nl
http://www.cosmetic-gallery.nl/
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PERFECTE WENKBRAUWEN 
    IN TWEE STAPPEN MET REFECTOCIL

De meest voorkomende manier van het in vorm brengen van wenkbrau-
wen is epileren. Niet alleen wordt dit vaak als pijnlijk ervaren, ook kost 
dit veel tijd en garandeert het geen ideaal resultaat. Met de gepaten-
teerde wax-strips van RefectoCil kosten de perfecte wenkbrauwen maar 
twee minuten. De wenkbrauwen kunnen daarnaast ook nog eenvoudig 
gekleurd worden.

DE STRIPS
De strips volgen de ideale proporties van 2/3 stijgend en 1/3 dalend en 
passen bij ieder type wenkbrauw. Lastige haren worden hierbij vanaf de 
wortel verwijderd. Enkele bijzonder kleine haartjes kunnen achterblijven, 
maar zijn dan al geweekt in de was en kunnen gemakkelijk geëpileerd 
worden. De strips kunnen tegelijkertijd als mal gebruikt worden bij het 
kleuren.

BLIK VANGENDE WENKBRAUWEN OMLIJSTEN EEN GEZICHT EN GEVEN HET GEZICHT STRUCTUUR EN INDIVIDUALITEIT. MOMENTEEL 

ZIJN VOLLE WENKBRAUWEN IN, MAAR OOK DEZE MOETEN IN VORM WORDEN GEHOUDEN. MET DE NIEUWE REFECTOCIL BROW 

STYLING STRIPS ZIJN VOLLE ‘WOW-BRAUWEN’ SLECHTS TWEE STAPPEN WEG.

Voor… 

KINDEREN VEILIG IN DE ZON ÉN ERNA
             MET LOVEROCK 

Het is wetenschappelijk bewezen dat de kinderhuid vijf keer zo dun en droog is als die van 
volwassenen. De talgklieren zijn nog klein zodat minder huidvet wordt aangemaakt. De huid-
barrière en het pigmentsysteem zijn nog in ontwikkeling en de kinderhuid absorbeert tot bijna 
vijf keer zoveel stoffen, zowel goede als slechte. Dit alles vraagt om specifieke, natuurlijke 
producten die de kinderhuid zowel verzorgen als beschermen.

Love the Sun is een natuurlijke zonbescherming (spf30) op basis van minerale zonfilters dat 
ook zeer geschikt is voor kinderen met een zonneallergie. De water-in-olie-emulsie beschermt 
de huid optimaal, vooral in koude omstandigheden zoals op de skipiste. Voor na het zonnen 
heeft Loverock ook een aftersun; Love Cooling Down. Deze mentholvrije gelformule van 
Nederlandse bodem is speciaal ontwikkeld en goedgekeurd voor kinderen. De aftersun is op 
basis van aloë vera, avocado-extract en calendula en herstelt de geïrriteerde, allergische en 
zonverbrande huid zonder te prikken. Het product is hypoallergeen en kan gebruikt worden 
als masker, s.o.s.-gel of voor zeer gevoelige huidjes.

VOOR ZOWEL DE WINTERSPORTLIEFHEBBER DIE DE LATTEN BINNENKORT NOG 

ONDERBINDT ALS DIEGENE DIE DE ZON OPZOEKT, BIEDT LOVEROCK NU OPTIMA-

LE ZONBESCHERMING VOOR DE KINDEREN. LOVE THE SUN EN LOVE COOLING 

DOWN HOUDEN SPECIFIEK REKENING MET HUN GEVOELIGERE HUID.

Meer informatie: 

Puur Company
Tel. 010-8465471, 
www.puurcompany.nl, 
Beauty Trade Special stand 2A020

GEBRUIK
Het gebruik van de strips is erg eenvoudig. Na het separeren van de strips (voor links en rechts) moeten deze horizontaal om de wenkbrauw geplaatst worden 
met de kant met één punt aan de kant van de neus. Na stevig aanduwen kunnen de wenkbrauwen desgewenst gekleurd worden. Daarna moet de strip van bui-
ten naar binnen, tegen de haargroeirichting in, worden losgetrokken. Snel en gelijkmatig, net als bij iedere andere vorm van waxen, is hierbij het beste. Met extra 
strips kan het haar tussen en naast de wenkbrauwen verwijderd worden.

Meer informatie: Mikos, tel. 010-4420366, www.mikos.nl
Beauty Trade Special stand 1H070

…en na 

http://www.puurcompany.nl/
http://www.mikos.nl/
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Met Trump als een soort olifant lekker gesetteld in de ovalen porseleinkast, 
was het op woensdag 15 maart 2017 voor ons land zover: de landelijke ver-
kiezingen. Voor wie heeft u gekozen? Het blijkt dat 67% van de kiesgerech-
tigden vlak voor de verkiezingen nog geen enkel idee had op welke partij ze 
zouden gaan stemmen. Pas in de allerlaatste week en veelal zelfs op de aller-
laatste dag werd deze keuze definitief gemaakt.

Ik vind dat nogal een schokkende constatering. In mijn ogen zegt dit twee 
dingen: ten eerste is er dus geen partij die echt overtuigend aansluit bij deze 
hele grote groep kiezers en ten tweede heeft de ervaring deze kiezers kenne-
lijk geleerd dat er nog zoveel informatie (en/of ellende) kan komen vlak voor 
de verkiezingen dat men de opties tot het laatste moment open wil houden.

Op basis daarvan was ik wel benieuwd hoeveel ondernemers of ex-onder-
nemers bij de verschillende partijen nu op de kieslijst staan. Je zou namelijk 
verwachten dat de kans groot is dat juist deze mensen uw belangen iets beter 
begrijpen en daardoor mogelijk beter zouden kunnen behartigen. 

De conclusie is eigenlijk nogal bedroevend.  Zelfs bij de VVD, de partij die 
van oudsher claimt er juist voor ondernemers te zijn, is er op basis van de 
huidige peiling slechts één persoon met een ondernemersachtergrond die in 
de kamer terecht zou kunnen komen.

Bij de PvdA is het er ook niet meer dan één en bij het CDA is zelfs geen 
enkele ondernemer of ex-ondernemer die een reële kans zou maken op een 
zetel. Enkel de PVV scoort hoog op deze variabele. Zij hebben maar liefst 
een kleine veertig procent van hun mensen met een ondernemersachtergrond. 
Oftewel, vindt u dit belangrijk dan wordt het PVV, maar dan zult u ook wat 
andere standpunten moeten verteren. 

Voor de noeste proteststemmer of voor diegene die gewoon van verandering 
houdt waren er dit jaar een recordaantal verkiesbare splinterpartijen. Zin om 
te lachen? Daarvoor was er ‘Denk’ of de weer daarvan afgesplinterde partij 
geleid door Sylvana Simons. Klaar met de bemoeienis van het geloof? De 
Atheistische Seculiere Partij. Een partij als ‘Geen Peil’, had überhaupt geen 
partijprogramma. Voor de ouderen die alvast zin hadden om wat te zeuren en 
te klagen, ongeacht of het terecht is of niet, was daar 50+.

Kortom: keuze genoeg, voor ieder wat wils. Er was zelfs een partij bedacht 
voor de niet-stemmers, die wordt geleid door advocaat Peter Plasman met zijn 
kinderen. Dus zelfs al u niet wilde stemmen kon u toch gaan stemmen, maar 
dan op de partij niet-stemmers. 

De stemmen zijn uitgebracht en het formeren kan nu gaan beginnen. Ik zal 
blij zijn als het oude gezegde weer opgaat: “Ze dronken een glas, ze deden 
een plas en alles bleef weer zoals het was.”

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.

KIEZEN 
OF LIEVER 

DELEN?

Patrick Klappe

C o l u m n 

AUTOMATISERINGSSPECIALIST PATRICK KLAPPE (DIRECTEUR B&F GROEP) HEEFT EEN HEEL EIGEN KIJK OP DE BEAUTYBRANCHE EN IS DAAROM COLUMNIST VAN 

VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON. IN DEZE UITGAVE KIJKT PATRICK NAAR DE AFGELOPEN VERKIEZINGEN.
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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.  

BEZOEK ONS 25, 26 EN 27 MAART TIJDENS DE BEAUTY TRADE SPECIAL - JAARBEURS UTRECHT - STAND NR. 1L010  - INFO@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. 

Beautysalon_ad_mrt2017CurePeauNette.indd   1 21-02-17   15:51

mailto:INFO@absolution.nl
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GA DIT VOORJAAR ABOVE THE 
CLOUDS MET MALU WILZ

Om aan te sluiten bij de nieuwe look van Malu Wilz zijn er vier nieuwe oogschaduwtin-
ten uitgebracht die perfect geschikt zijn voor het creëren van een dromerige blik. Deze 
tinten zijn geheel in harmonie met de twee nieuwe kleuren Soft Eye Styler. Voor een extra 
expressieve oogopslag kunnen deze kleuren gecombineerd worden met zwarte eyeliner. 
De ‘Peachy Pink’ blusher en de nieuwe lipproducten onderstrepen de ‘Above the Clouds’-
trendlook.

COLOR CORRECTING POWDER
De nieuwe Color Correcting Powder van Malu Wilz tovert een vleugje glans op de huid 

DIT VOORJAAR KAN DE SALON EEN EXTRA DROMERIGE TOUCH GEGEVEN  

WORDEN MET NIEUWE VERPAKKINGEN EN DISPLAYS VAN MALU WILZ. DEZE 

BEVATTEN ONDER DE NOEMER ‘ABOVE THE CLOUDS’ VEEL ZACHTE PASTELTIN-

TEN DIE VLOEIEND IN ELKAAR OVERLOPEN. DAARDOOR ONTSTAAT ER EEN 

LUCHTIGE SFEER DIE HET LATEN LIJKEN OF JE INDERDAAD OVER DE WOLKEN 

ZWEEFT. MAAR ER IS MEER NIEUWS.
en geeft deze daarmee een lentefrisse uitstraling. Deze ultrafijne, 
fixerende poeder corrigeert de huid met zes op elkaar afgestemde 
kleuren. Lila laat de vale huid stralen, lichtroze verfrist de ver-
moeide huid, groen neutraliseert roodheden, geel camoufleert 
kringen rondom de ogen en de twee bruintinten ondersteunen 
de natuurlijke huidskleur. De display heeft een prijskaartje van 
€264,00 ex.btw. Hierbij worden er van elk artikel vier verkoop-
verpakkingen bijgeleverd. Bovendien wordt er een gratis display 
met testers meegeleverd.

Meer informatie: Haparko Cosmetics
Tel. 078 6816628, www.haparko.nl
Beauty Trade Special stand 1H040

SPECIALE CADEAUPAKKETTEN BIJ 
     ABONNEMENT DE BEAUTYSALON

Als u een vaste lezer bent van dit vaktijdschrift, heeft u 
misschien al eens nagedacht over een abonnement. Dit 
is nu extra aantrekkelijk dankzij LooKx. Dit bedrijf biedt 
namelijk de keuze uit drie cadeaupakketten bij afsluiting 
van een nieuw abonnement van €42,- per jaar (€51,- buiten 
Nederland). 

DE PAKKETTEN
Er is keuze uit de volgende drie cadeaus: een Foundation + 
brush ter waarde van €64,90, een Mineral powder + brush 
ter waarde van €51,45 en een Gloss Pearle ter waarde van 
€18,75. In plaats van deze welkomstcadeaus kunt u ook 
kiezen voor een eenmalige korting. Voor meer informatie 
over het afsluiten kijkt u op onze website www.debeautysa-
lon.biz of u belt met 024-3246146. Wij zijn ook aanwezig 
op de aankomende Beauty Trade Special (stand 1,K100) in 
de Jaarbeurs in Utrecht.
 
Meer informatie: GPmedia, tel. 024-3246146
www.gpmedia.nl
Beauty Trade Special stand 1K100

LooKx
www.lookx.com
Beauty Trade Special stand 1J060

LOOKX HEEFT DE HANDEN INEENGESLAGEN MET VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON. TIJDELIJK BIEDT HET BEDRIJF NU VER-

SCHILLENDE CADEAUPAKKETTEN AAN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ABONNEMENT OP DIT TIJDSCHRIFT. 

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 1

http://www.haparko.nl/
http://lon.biz/
http://www.gpmedia.nl/
http://www.lookx.com/
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© Four Seasons Hotel The Westcliff Johannesburg // South Africa © Skyns // Helmond, Netherlands

© PHYTOMER // France

© Skinlogics Huidinstituut // Daarlerveen, 
Netherlands © BABOR Beauty Spa // Vienna, Austria

© IKARI Flagshipstore // 
Antwerpen, Belgium © absolution // Apeldoorn, Netherlands

Gharieni Nederland BV • Bronsstraat 5 • NL-6031TS Nederweert • Tel.: 0495-633036 • Fax.: 0495-626663 • www.gharieni.nl • info@gharieni.nl

© [comfort zone] // Deventer, Netherlands © IUVENTU Anti-Aging Clinic // Brussels, Belgium

Bezoek ons tijdens de
BEAUTY TRADE SPECIAL 2017
van 25 t/m 27.03
- Hal 1 Standnr. F.050

mailto:info@gharieni.nl
http://www.gharieni.nl/
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KLAPP INTRODUCEERT VITAMINE A-BOOSTER

De booster-emulsie van Klapp bevat een combinatie van hightech stoffen zoals power-peptiden. 
Deze ontplooien, in combinatie met een genis-liposoom en de vitamine A, hun werking in alle 
lagen van de huid. Naast intensieve gelregeneratie en bescherming tegen schadelijke milieu-invloe-
den richt het product zich ook op anti-ageing en de remming van hyperpigmentatie.

RESULTAAT
Door het product dagelijks over de normale dagverzorging heen aan te brengen verbetert de elas-
ticiteit en het vochtgehalte van de rijpere huid en krijgt deze een jeugdigere uitstraling. Hierbij 
ontstaan al snel zichtbare resultaten zoals een vollere en gladdere huid.

Meer informatie:
Klapp Cosmetics
Tel. +32 (0)89 418861
www.klapp-cosmetics.com
Beauty Trade Special stand 1J010

ATROFISCHE, DOOR WEERSINVLOEDEN BELAS-

TE, VERMOEIDE HUID KAN WEL WAT SPECIALE, 

KRACHTIGE ZORG GEBRUIKEN OM ER JONG 

UIT TE BLIJVEN ZIEN. DE EXCLUSIEVE VITAMINE 

A-BOOSTER MET PAG-LONGLIFE-CODE VAN 

KLAPP COSMETICS ZORGT BOVENDIEN VOOR 

EEN DIRECT WOW-EFFECT.

BIJ BINDWEEFSELMASSAGES WORDT DE ONDERSTE HUIDLAAG BEHANDELD OM COL-

LAGEENAANMAAK TE STIMULEREN, ELASTINE TE VERSTERKEN EN ZO RIMPELS TEGEN 

TE GAAN. EEN GOED BEGIN, MAAR NIET VOLDOENDE VOLGENS NATURAL FACE 

LIFTING; EEN GOEDE SCHOONHEIDS-, VERJONGINGS- EN HUIDVERBETERINGSBEHAN-

DELING OMVAT VEEL MEER.

NATURAL FACE LIFTING 
              IS MEER DAN BINDWEEFSELMASSAGE

Founder & Trainer Inge Deceuninck van Natural Face Lifting bespreekt de behandelwijze: “Ik bekijk het 
gelaat en de huid vanuit een ander oogpunt en behandel problemen op een holistische, natuurlijke en 
manuele manier. We kijken dus verder van bindweefselmassage.”

Wat maakt de behandelingen van Natural Face Lifting dan zo speciaal? “De spiertonus, de stevigheid in 
het gelaat, vermindert met het ouder worden. Dit uit zich in hangende wangen, een dubbele kin, een 
uitgesproken neus-lippenplooi en zakkende oogleden. Dit kan verholpen worden met spiertonusver-
hogende technieken. Ook botten verliezen aan sterkte bij het ouder worden. Botversterking kan gesti-
muleerd worden met bot-fricties. Huidproblemen, ten slotte, hebben vaak te maken met ontstekingen. 
Lymfedrainage versterkt het immuunsysteem en beschermt de huid hiertegen. Een combinatie van deze 
technieken is nodig om iedere klant een persoonlijke en resultaatgerichte behandeling te kunnen geven.”

U kunt deze behandelings technieken aanleren in de één-daagse cursussen Collagen Booster, Tone 
Booster, Sculp, Sculp plus, Meridian Facial of de 4-daagse cursus Natural Face Lifting. Deze worden 
aangeboden in Nederland, België en Italië.  Inschrijven kan telefonisch, via messenger of via de website.  
U vindt het programma voor 2017 op de website onder de rubriek opleidingen. Schrijf u snel in! Plaatsen 
zijn ondertussen erg beperkt.

Meer informatie: Natural Face Lifting, tel.+39 05 75611654, www.naturalfacelifting.eu
Beauty Trade Special stand 2D065
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MOOIE HUID 
IN 5 MINUTEN
BIODROGA MD – De expert in acid treatments – 
introduceert een nieuwe verzorgingsgeneratie. 
AHA peeling en serum in één product. 
De innovatie met dubbel effect.
Het directe effect van een AHA peeling: 
verfijnde huidstructuur, vitalere en frissere teint. 
Het verzorgingseffect van een serum: optimale vochtbalans, 
ondersteuning van de natuurlijke huidvernieuwing.

Skin Resurface Acid Serum Anti-Age is een unieke  
combinatie van glycolzuur en peptides die fijne lijntjes  
en rimpels, huidoneffenheden, pigmentvlekken en  
grove poriën zichtbaar vermindert.

Skin Resurface Acid Serum for impure skin vermindert  
onzuiverheden, comedonen en een vette huid door een  
combinatie van salicylzuur, glycolzuur en lactobionzuur.

BEAUTY SERVICE 
Industrieweg 154J - 5683 CG BEST - www.beautyservice.com

Adv Skin Booster Beauty Service 105x300.indd   1 23-02-17   14:30

Het exclusieve merk 
voor professionals
Professionele standaards, gemakkelijke 
keuze en feilloos gebruik van de 
juiste kleuren – dat is ARABESQUE! 
De „Colors of Beautyness“ van 
ARABESQUE zijn steeds actueel. 
Het intelligente kleurensysteem is 
overtuigend    door zijn overzichtelijkheid 
en staat voor een lichtheid die fascineert.

Nu al voor de zesde keer, door duitse
schoonheidsspecialisten, gekozen als
populairste make-up collectie m.b.t.
service en productkwaliteit.

Kies ook voor de winnaar!

Meer informatie?  
 
COSMETIC GALLERY B.V.   
Uw zakelijke partner voor Dr. Grandel, 
PHYRIS, Arabesque & Artdeco in Nederland.  

Gratis servicenummer: 00800 00 85 63 50  
schoonheidssalon@cosmetic-gallery.nl  
www.cosmetic-gallery.nl 

ARA 1_2 Anz deBS FS17 105x300 RZ.indd   1 18.01.17   14:54

http://www.beautyservice.com/
mailto:schoonheidssalon@cosmetic-gallery.nl
http://www.cosmetic-gallery.nl/
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ZOMERCOLLECTIE CND:
RHYTHM & HEAT

Voor de meeste fashionista’s staan er wel exotische reisbe-
stemmingen zoals de Caribische eilanden in de zomeragenda. 
Daarbij hoort natuurlijk bijpassende nageldesigns en deze wor-
den nu door CND aangeboden in de collectie Rhythm & Heat.

Het aankomende zomerseizoen zijn nageldesigns met een 
combinatie van culturele invloeden, gewaagde kleuren en gra-
fische prints hot. De overkoepelende thema’s zijn sensuele stijl 
en royaal genot. 

Jan Arnold, medeoprichter en Style Director van CND, 
beschrijft het als volgt: “De trend story van dit seizoen is 
geworteld in de natuur met een zwoele mix van kleur en 
design. Er wordt een frisse draai gegeven aan nagelklassiekers 
met de prachtige en bijpassende nail designs. Perfect voor een 
heerlijke stranddag of zwoele zomeravond!”

DE NIEUWE ZOMERCOLLECTIE VAN CND HEET RHYTHM & HEAT EN ZET DE TOON 

VOOR FRISSE EN ZOMERSE ART DECO-DESIGNS. DE COLLECTIE, GEKENMERKT 

DOOR DE LICHTE TROPISCHE TINTEN, NEEMT JE MEE NAAR DE EINDELOZE WITTE 

STRANDEN EN WEELDERIGE BEGROEIING VAN DE CARIBEN.

VINYLUX
Vinylux Weekly Polish zorgt voor nagels die zeven 
dagen chip-vrij blijven. Verder heeft het product een 
snelle droogtijd en is deze in twee stappen aan te 
brengen. De Weekly top coat vergoot de draagbaar-
heid doordat deze uithardt in direct daglicht.

De nieuwe trendkleuren voor de lijn Shellac zijn 
Mambo Beat (rood), Sugar Cane (lichtgroen), Palm 
Deco (donkergroen), Shimmering Shores (donkerblauw 
met glinstereffect), Ripe Guava (paars) en Shells in the 
Sand (oranje). De beschikbare kleuren voor Vinylux 
zijn hetzelfde, behalve Splash of Teal (donkerblauw) 
die de plaats van Shimmering Shores inneemt. Beide 
lijnen zijn vanaf maart 2017 verkrijgbaar.

Meer informatie:
BeautyXL
Tel. 0499-496672
www.beautyxl.nl
Beauty Trade Special stand 1F100 en Nail Theoter 2

SHELLAC
De nieuwe trendcollectie is verkrijgbaar in twee lijnen: Shellac™ 
Brand 14+ Day Nail Color en Vinylux™ Weekly Polish. De lakken van 
Shellac Brand worden gekenmerkt doordat ze hoge kristalglans leve-
ren zonder de nagel te beschadigen (mits gebruikt als aanbevolen). 
De Xpress5™ top coat en CND led-lamp zorgen voor een snellere 
service dan ooit tevoren en een verwijdertijd van slechts vijf minuten. 
De nieuwe Duraforce™ top coat biedt 25% meer bescherming en is 
toch in vijftien minuten verwijderbaar.

http://www.beautyxl.nl/


Meer informatie? Neem contact op met verkoop@cosinta.nl of 010 5243444

Beauty Defect Repair
De methode die het mogelijk maakt om de 
huidstructuur en de huidconditie echt te ver-
anderen en huidveroudering onder controle 
te houden. Het concept is bedoeld voor:

• Iedere huid
• Elke huidconditie
• En ieder huidprobleem

De behandelingsresultaten van BDR (Beau-
ty Defect Repair) zijn opzienbarend. De huid 
wordt als het ware wakker geschud en is in 
staat alle werkzame bestanddelen uit de pro-
ducten te absorberen. Vooral rond de ogen is 
het resultaat goed zichtbaar maar ook fijne 
rimpels kunnen prima worden behandeld. Bij 
een rokershuid zijn de resultaten spectacu-
lair. Al na de eerste behandeling is uw huid 
zichtbaar gladder en voller: er is een betere 
vochtbalans en doorbloeding, de huid heeft 
meer spankracht en oogt ontspannen. De 
behandeling is pijnloos en een uitkomst voor 
mensen die snel resultaat willen zonder chi-
rurgische ingrepen!

Jouw voordelen op een rij:
• Voor ieder huidtype en huidconditie
• Na één behandeling zichtbaar resultaat
• Huideigen functies worden geactiveerd

Een nieuwe formule 
voor de bdr methode
De Time Capsule formule ondersteunt de deelnemende schoon-
heidsspecialistes op het gebied van vakbekwaamheid, onderne-
merschap en vooral ook marketing.

Onderscheidend
Cosinta heeft deze formule ontwikkeld om groei te creëren voor 
elke aangesloten salon. Die groei kunnen we niet alleen realiseren, 
dat doen we samen met onze partners. Er zijn zoveel merken op 
de markt dat het steeds moeilijker wordt om je te onderscheiden, 
ook als schoonheidsspecialist.  Met de formule leggen we veel 
meer nadruk op het totaalplaatje, de behandelingen en het eindre-
sultaat. De formule geeft een gezicht aan de methode.

Ondersteuning
De formule ondersteunt de schoonheidsspecialiste op zowel op 
het gebied van vakbekwaamheid als op het gebied van onderne-
merschap. De deelnemende schoonheidsspecialisten volgen vak-
trainingen en een online training ondernemerschap. Zaken als 
advertenties, persberichten en nieuwsbrieven worden centraal 
opgesteld en kunnen door de aangesloten salons gebruikt worden. 
Cosinta heeft hiervoor een deskundig team in huis. 

Voor wie?
De formule is bedoelt professionele schoonheidsspecialisten die 
serieus met hun vak bezig zijn, maar die het ook leuk vinden om 
met het ondernemerschap aan de slag te gaan.

Belofte
De aangesloten salons krijgen naast de genoemde ondersteuning 
ook exclusiviteit. In een gebied van 25.000 inwoners zal de aange-
sloten salon de enige zijn en blijven die met de Time Capsule for-
mule mag werken. Kortom: in een gemeente met 50.000 inwoners 
is er dus maar ruimte voor twee Time Capsule salons.

NIEUW
!

mailto:verkoop@cosinta.nl
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VERRASSEND EFFECT VAN R-RETINOATE

De r-Retinoate geeft bewezen resultaat bij gebruik van minimaal vier weken. Een klinische 
studie, gepubliceerd in de British Journal of Dermatology, heeft aangetoond dat retinyl retionate 
verbazingwekkende resultaten geeft. Het product heeft een lichte crème-serum textuur, een lichte 
geur, is niet vet, absorbeert snel en hydrateert. 

Een groot aantal huidverouderingsproblemen kunnen worden opgelost met slechts één product. 
Van fijne lijntjes en rimpels tot verlies van stevigheid, elasticiteit en de huidteint. Het is geschikt 
voor de meest gevoelige huid en kan aangebracht worden voor het gebruik van zonnebrandcrè-
me of make-up. 

Meer informatie:
Medik8
Tel. 0316-295357
www.medik8.nl
Beauty Trade Special stand 1B010

MEDIK8 HEEFT EEN DOORBRAAK BEREIKT MET R-RETINOATE ANTI-AGING. HET 

HUIDVERBETERINGSPRODUCT IS VERPAKT IN EEN MOISTURIZER EN IS ACHT KEER 

EFFECTIEVER DAN RETINOL IN DE BESTRIJDING VAN HUIDVEROUDERING. HET PRO-

DUCT KAN ZOWEL OVERDAG ALS ’S NACHTS WORDEN GEBRUIKT EN IS GESCHIKT 

VOOR ALLE HUIDTYPEN, OOK VOOR EEN GEVOELIGE HUID. 

NATUURLIJKE SERUMS VOOR IEDERE HUID
Door het uitgebreide assortiment van V 10 Plus kan er voor iedere huid een speciale 
behandeling worden gemaakt, ook in geval van een droge, vette of verouderde huid 
of pigmentvlekken. De serums van V 10 Plus kunnen een groot aantal huidproble-
men verhelpen. Acne of vergrote poriën kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. 
Door de natuurlijke ingrediënten zijn de serums zelfs geschikt voor een zeer gevoe-
lige of geïrriteerde huid.

INGREDIËNTEN UIT DE NATUUR
Voor de serums worden natuurlijke ingrediënten gebruikt. Hyaluronzuur en amino-
zuur voorzien de huid van voldoende vocht, hierdoor blijft de huid langer soepel 
en stevig. Voor een doffe huid wordt vitamine A en botanisch placenta toegevoegd 
om de huid weer te laten stralen. Bij tekenen van huidveroudering is collageen een 
essentieel ingrediënt. 

COMBINEREN
De serums kunnen in verschillende combinaties en doseringen worden gebruikt, 
hierdoor kan voor iedereen een perfecte huidbehandeling worden gecreëerd. Je 
krijgt met V 10 plus een behandeling die aangepast is op jouw huid. Zo kunnen 
huidproblemen gericht worden aangepakt en verholpen. 

Meer informatie:
Esthetic Health 
Tel. 010-7523586
www.esthetichealth.nl 
Beauty Trade Special stand 1J080

EEN VAN DE NIEUWSTE TRENDS 

UIT AZIË IS DE HUIDBEHANDE-

LING VOOR THUIS, AFGESTEMD 

OP DE PERSOON DIE HET 

GEBRUIKT. ESTHETIC HEALTH IS 

MET DE V 10 PLUS VOORLOPER 

OP DAT GEBIED. HET ASSORTI-

MENT BESTAAT UIT MAAR LIEFST 

ELF GEZICHTSSERUMS DIE VOOR-

ZIEN IN DE BEHOEFTEN VAN 

IEDERE HUID. ZELFS VOOR DE 

ZEER GEVOELIGE HUID IS ER EEN 

BIJPASSEND SERUM.

NIEUW
!

http://www.medik8.nl/
http://www.esthetichealth.nl/


Maak kennis met onze A-merken!

Wat bieden wij?

Leerzame trainingen & workshops

Marketing & PR ondersteuning

Onderscheidende huidverbeterende 
merken en minerale make-up

Persoonlijke begeleiding

100% kwaliteit en service

100% pure mineral powders by Greet Hoedeman

SkinScanner

*geldig bij het maken van een afspraak

vóór 31 mei 2017.

Kies jouw kennismakingscadeau!

*geldig bij het volgen van een gratis

Jan Marini training vóór 31 mei 2017.

Beauty Trade Special 
25-26-27 maart 2017

Jaarbeurs Utrecht Stand 2.E.010

*geldig bij de aanschaf vóór

31 mei 2017.

Kies jouw kennismakingscadeau!

Gratis beMineral Start Today Kit 

t.w.v. € 59,75 inclusief de nieuwste

mascara van beMineral “All You

Need” t.w.v. € 26,50.

Gratis Jan Marini Skin Care 

Management Systeem t.w.v. € 174,15. 

Medische huidverbeterende 

producten als één totaaloplossing.

Gratis Vloerstandaard Bioptron 

t.w.v. € 85,- bij aanschaf van een

Bioptron lamp 

(MedAll, Bioptron PRO 1).   

Minerale make-up Huidverbetering Lichttherapie

www.beauty-injection.nl     -     info@beauty-injection.nl     -      030-2000105

Maak kennis met onze A-merken!

Wat bieden wij?

Leerzame trainingen & workshops

Marketing & PR ondersteuning

Onderscheidende huidverbeterende 
merken en minerale make-up

Persoonlijke begeleiding

100% kwaliteit en service

100% pure mineral powders by Greet Hoedeman

SkinScanner

*geldig bij het maken van een afspraak

vóór 31 mei 2017.

Kies jouw kennismakingscadeau!

*geldig bij het volgen van een gratis

Jan Marini training vóór 31 mei 2017.

Beauty Trade Special 
25-26-27 maart 2017

Jaarbeurs Utrecht Stand 2.E.010

*geldig bij de aanschaf vóór

31 mei 2017.

Kies jouw kennismakingscadeau!

Gratis beMineral Start Today Kit 

t.w.v. € 59,75 inclusief de nieuwste

mascara van beMineral “All You

Need” t.w.v. € 26,50.

Gratis Jan Marini Skin Care 

Management Systeem t.w.v. € 174,15. 

Medische huidverbeterende 

producten als één totaaloplossing.

Gratis Vloerstandaard Bioptron 

t.w.v. € 85,- bij aanschaf van een

Bioptron lamp 

(MedAll, Bioptron PRO 1).   

Minerale make-up Huidverbetering Lichttherapie

www.beauty-injection.nl     -     info@beauty-injection.nl     -      030-2000105

mailto:info@beauty-injection.nl
http://www.beauty-injection.nl/
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UITGEBREIDE STAND VAN BEAUTY SERVICE

De cosmeticamerken Biodroga, Sans Soucis, Make-up Factory, Medskin 
en Combinal zijn allemaal te vinden op de stand van Beauty Service. 
Biodroga MD laat in doorlopende demonstraties de nieuwste behande-
lingen zien, met onder andere Micro Needling en fruitzuur technologie. 
Daarnaast laat internationaal make-up artist Diego Schober de nieuwste 
trends en technieken zien op het gebied van make-up. 

De nieuwste zomerlook Spirit of Ethno wordt tijdens de Beauty Trade 
Special geshowd. Deze bevat warme, aardse tinten en Pearly Matt Lip 
Fluids. Naast deze lancering wordt door Biodroga het nieuwe masker 
Lacto Glucan geïntroduceerd. Deze bevat een hoge concentratie actieve 
ingrediënten die direct resultaat geven.

Meer informatie:
Beauty Service
Tel. 0499-745008
www.beautyservice.com 
Beauty Trade Special stand 1D050

TIJDENS DE BEAUTY TRADE SPECIAL IN UTRECHT PRESENTEERT 

BEAUTY SERVICE VERSCHILLENDE MERKEN. ER WORDEN DEMON-

STRATIES GEGEVEN OVER MAKE-UP EN HUIDVERBETERING, HET 

NIEUWE LUCATO GLUCAN MASKER WORDT GEÏNTRODUCEERD 

EN ER WORDT EEN NIEUWE ZOMERLOOK GELANCEERD. 

Diego Schober

FEESTELIJKE UITREIKING BEAUTY AWARDS
Beauty Trade Professionals heeft geprobeerd om de samen-
werking met vaktijdschrift Kosmetiek voort te zetten. Voorzitter 
Greet Hoedeman legt uit: “We waren met de nieuwe eigenaar 
van het magazine in onderhandeling over een vervolg van de 
samenwerking. Helaas zijn deze onderhandelingen vastgelo-
pen.” 

De prioriteit gaat uit naar het organiseren van de Beauty Awards 
2017. “We willen dat het een succes wordt met een fantas-
tisch feest voor de genomineerden. Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuwe mediapartner. Beautyspot.nl zal ons 
de komende periode ondersteunen om er een geweldige avond 
van te maken”, vervolgt Greet. Voor de lijst van de genomi-
neerden verwijst hij naar beautyspot.nl. Hier wordt iedereen de 
komende weken op de hoogte gehouden over de uitreiking.

Meer informatie: 

Beauty Award
Tel. 088-2266668
www.beauty-award.nl 
www.beautyspot.nl 

OP MAANDAG 10 APRIL WORDEN DE BEAUTY AWARDS 2017 UITGE-

REIKT. DE ORGANISATIE HEEFT BEKEND GEMAAKT DAT BEAUTYSPOT.NL 

DE NIEUWE MEDIAPARTNER VAN HET EVENEMENT IS. DE GENOMINEER-

DEN ZIJN INMIDDELS BEKEND GEMAAKT.

http://www.beautyservice.com/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://www.beauty-award.nl/
http://www.beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
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PAKT UIT MET

Michael Grandel is een geboren Duitser, maar wel met Nederlandse invloeden. De 
interesse voor de Nederlandse markt is er dan ook met de paplepel ingegoten: “Mijn 
moeder is geboren in Niederrhein en sprak heel behoorlijk Nederlands en mijn vader 
werkte voor een Nederlands bedrijf. Ondanks dat ik in Beieren woonde, ben ik ver-
trouwd geraakt met stamppot, bitterballen, poffertjes en oliebollen. Ik vind de interna-
tionale instelling en de gezelligheid van Nederlanders geweldig.”

Ook het merk Dr. Grandel is al geruime tijd op de Nederlandse markt aanwezig: 
“Onze onderneming, die ik als tweede generatie leid, is in 1947 opgericht. Na 
Oostenrijk was Nederland onze tweede buitenlandse avontuur en we zijn dus al ruim 
zestig jaar op de Nederlandse markt vertegenwoordigd.”

NIEUWE START
Na de jarenlange ervaring op de Nederlandse markt, heeft Grandel besloten om het 
aandeel op deze markt te vergroten. “We willen een nieuwe start maken met cosme-
ticaproducten van hoogwaardige kwaliteit. Het merkenportfolio wordt uitgebreid met 
de merken: Dr. Grandel cosmetica, Phyris Skin Care, Arabesque Make-Up Collection 
en Artdeco. Zij vallen allen onder de overkoepelende maatschappij Cosmetic Gallery 
BV. Dit is een dochteronderneming van Grandel”, legt Michael uit.

Een korte introductie van de nieuwe takken van Dr. Grandel: Phyris skin care viel 
voorheen onder de verantwoordelijkheid van Cosinta BV, de andere twee bedrijven 
zijn compleet nieuw. Arabesque positioneert zich als ‘Make-up Collection’ en Artdeco 
als trendsetter in de make-up. 

HET DUITSE FAMILIEBEDRIJF DR. GRANDEL IS AL RUIM ZESTIG JAAR ACTIEF OP DE MARKT IN NEDERLAND. VANAF DIT JAAR 

BIEDEN ZIJ VIER AANTREKKELIJKE, INTERNATIONALE COSMETICAMERKEN AAN OP DE NEDERLANDSE MARKT. NAAST DR. 

GRANDEL ZAL DIT BESTAAN UIT PHYRIS, ARABESQUE EN ARTDECO. DEZE MERKEN VALLEN ALLEMAAL ONDER DE VLAG VAN 

COSMETIC GALLERY BV, EEN DOCHTERONDERNEMING VAN DR. GRANDEL. WE SPRAKEN MET MICHAEL GRANDEL OVER 

NEDERLAND, HET NIEUWE AANBOD EN ONLINE-MOGELIJKHEDEN.

Dr. Grandel 
NIEUW MERKENPORTFOLIO

Michael Grandel
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DOORDACHT CONCEPT
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe merkenportfolio een succes wordt, heeft Cosmetic 
Gallery een goed doordacht ondernemingsconcept ontwikkeld. De professionele binnen- en 
buitendienst heeft meer mensen gekregen om deze grote taak op zich te nemen. “Uit ervaring 
weten we dat de Nederlandse markt competitief is en daar zijn we goed op voorbereid”, zegt 
Michael. 

Daarnaast legt hij uit dat de zakenrelatie met de eigen Dr. Grandel- en Arabesque-klanten 
de laatste jaren stabiel is. “Dit is belangrijk als je gaat vernieuwen. De klanten van Phyris 
ondervinden snel de voordelen van de directe toegang tot het merk. En tot slot is Artdeco een 
heel aantrekkelijk merk dat nieuwe mogelijkheden biedt voor de professionele cosmetica in 
Nederland.”

ONLINE SHOP
Naast het ondernemingsconcept vindt Michael Grandel het ook zeer belangrijk om online opti-
maal actief te zijn: “Wij hebben veel te bieden, zowel voor bedrijven als voor consumenten. 
Salons kunnen bijvoorbeeld via onze B2B-platformen niet alleen producten bestellen, maar 
ook marketing- en bijscholingsmogelijkheden afroepen en boeken.” 

“Daarnaast zijn onze salonklanten een cruciaal onderdeel van het totaalconcept”, zo vervolgt 
hij. “Bij B2C is het tegenwoordig essentieel om een moderne B2C-webshop te hebben voor 
het prijsstabiel leiden van een merk. Klanten koppelen zich met hun eigen webshop en krijgen 
aantrekkelijke provisies voor bemiddelde omzetten. Daarbij is bestandsbescherming gegaran-
deerd. In Duitsland is dit systeem al acht jaar enorm populair.”

“DE DOORONTWIKKELING 

VAN ONZE MERKPOSITIES 

OP DE NEDERLANDSE MARKT 

HEEFT GROTE PRIORITEIT” 

NEDERLAND
De Nederlandse markt is en blijft een belangrijke markt voor Dr. Grandel, 
zowel voor aanbieders als voor importeurs. “De doorontwikkeling van onze 
merkposities op de Nederlandse markt heeft grote prioriteit. We hechten daar-
bij waarde aan de individuele begeleiding van klanten, zo bouw je een goede 
band op. Ik ben ervan overtuigd dat wij onze partners veel nieuwe accenten 
kunnen bieden waarmee zij in de concurrentiestrijd nog meer succes hebben”, 
zo besluit Michael Grandel.

Meer informatie:

Cosmetic Gallery BV
Tel. 033-4559781
www.grandel.de 
Beauty Trade Special stand 2B030

http://www.grandel.de/


Ben jij ondernemer en houd je van een nieuwe uitdaging? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Omzet verhogen? 
Wil je nieuwe klanten en je omzet verhogen? 
Word dan SanaSlank dieetcoach en ga mensen helpen in hun strijd tegen overgewicht. 

Gratis opleiding 
Wij trainen je geheel gratis tot professioneel dieetcoach waarna je samen met je klanten kunt werken 
aan een gezonde leefstijl met minder kilo’s. 

Succesformule 
Je combineert de begeleiding met de verkoop van eiwitrijke en koolhydraatarme producten. 
Al jarenlang een enorme succesformule. Het zorgt voor een nieuwe klantenkring en leuk klantcontact. 

Over SanaSlank 
SanaSlank is al 14 jaar actief in de markt. Onze jarenlange ervaring, gediplomeerde medewerkers, 
professionele opleiding en het persoonlijke contact maken dat al 200 andere bedrijven in 
Nederland en België je voor gingen. 

Informeer vandaag nog bij SanaSlank naar de mogelijkheden, de verkoop van de eiwitrijke en 
koolhydraatarme producten en de gratis opleiding. 

Kijk voor meer informatie op http://sanaslank.nl/sanaslankpunt-worden 
of neem contact met ons op via info@sanaslank.nl of 0229-304200. 

WIJ ZOEKEN 
ONDERNEMENDE COLLEGA'S! 

http://sanaslank.nl/sanaslankpunt-worden
mailto:info@sanaslank.nl
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Salon Marquerite is een vaste waarde in de 
Rijnstraat in Amsterdam. Al 41 jaar bestaat de 
schoonheidssalon, die eerst werd gerund door 
de moeder van Monique Malcorps. Al 34 jaar is 
Monique zelf werkzaam in de salon en na tien jaar 
nam ze deze over.

VERSCHEIDENHEID
Op de vraag wat Salon Marquerite bijzonder maakt, 
antwoordt Malcorps: “Het verschillende publiek. 
Iedereen komt hier, van jong tot oud, man en vrouw, 
rijk en arm.” Ze denkt dat dit komt doordat de 
manier van werken veel mensen aanspreekt.

MAVALA
Salon Marquerite is beslist een trouwe klant te 
noemen. Al vanaf het moment dat Mavala nagellak 
in Nederland geleverd wordt (toen nog onder een 
andere importeur) werkt de salon met de lakjes van 
het Zwitserse merk, dat dit jaar overigens het vijftig-
jarig bestaan viert. De samenwerking startte dus nog 
in de tijd dat de moeder van Monique Malcorps de 
salon runde, maar ook Monique kan de keuze goed 
motiveren: “Ten eerste is het gewoon een goed pro-
duct. Het wordt aangeboden in leuke flesjes en dat 
tegen een betaalbare prijs.”

TWEEZERMAN EN DEBORAH MILANO
Naar aanleiding van de tevredenheid over de lakjes 
van Mavala is Malcorps ook gaan werken met de 
andere merken van Snel Import: “We zijn begonnen 
met het gebruiken van Tweezerman en Deborah 
Milano wegens ons complete vertrouwen in Bea 
Snel en haar man.” Wat betreft de producten van 
Tweezerman en Deborah Milano is Malcorps vooral 
te spreken over de zeer goede prijs/kwaliteitverhou-
ding.

SNEL IMPORT
Nog gelukkiger is Malcorps met de samenwerking 
met Snel Import: “In een woord geweldig, zo zou 
ik de samenwerking willen omschrijven. Het zijn 
eerlijke fijne mensen die mij als klant écht kennen. 
Ze geven advies op maat en ze hebben een echte 
vertrouwensband met mij opgebouwd. Ze weten 
goed welke producten ik als salon nodig heb en als 
ik denk dat een product niet zo goed bij me past, 
komen ze gelijk met een goed alternatief.” Tot slot 
prijst Malcorps ook de mogelijkheid om elektronisch 
kleuren in te kunnen kopen. 

Meer informatie:
Snel Import BV
Tel. 071-4081517
www.snelimport.nl
Beauty Trade Special stand 1L050

IN AMSTERDAM ZUID, NET BOVEN DE AMSTEL, ZIT SCHOONHEIDSSALON 

MARQUERITE. HOE ONDERSCHEIDT EEN BEAUTYSALON ZICH IN ZO’N GEBIED 

VAN ALLE CONCURRENTIE? DOOR ERVARING EN DOOR PRODUCTEN TE 

GEBRUIKEN MET EEN UITMUNTENDE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING. SALON 

MARQUERITE GEBRUIKT ONDER MEER DE PRODUCTLIJN DEBORAH MILANO 

VAN SNEL IMPORT. DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON 

SPRAK MET EIGENARESSE MONIQUE MALCORPS OVER HAAR SALON, DE PRO-

DUCTEN EN DE GOEDE SAMENWERKING MET DE IMPORTEUR.

SNEL IMPORT EN SALON MARQUERITE 

“IN ÉÉN WOORD GEWELDIG”

SAMENWERKING

Bea Snel (links) en Monique Malcorps van Salon Marquerite. 

http://www.snelimport.nl/
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VEEL NIEUWS BOWIE: 

      MESO-PRO, SKIN-SYS 
   EN SOFT-LINE

De nieuwe Meso-Pro 3.0 is het nieuwste op het gebied van naaldloze 
mesotherapie, waarbij zeer geconcentreerde actieve werkstoffen (ampul-
len) in de diepere huidlagen worden ingebracht. De nieuwe Skin-Sys 3.0 
is een volledig draadloos huidanalysesysteem dat werkt in combinatie 
met een tablet. De Soft-Line Promessa zet bij de behandelstoelen nieuwe 
standaarden op het gebied van comfort en luxe door zachte ergonomische 
kussens met meer volume en instelbare stoelverwarming.

MESO-PRO 3.0
De Meso-Pro 3.0 werkt op basis van meso-poratie, een exclusieve techno-
logie waarmee mesotherapie mogelijk is zonder het gebruik van naalden. 
Daardoor is mesotherapie nu geheel pijn- en bijwerkingloos en toch even 
effectief als meso-therapie met naalden. Bij meso-poratie creëren snelle 
elektrische impulsen een spanningsgebied waardoor vochtkanaaltjes in de 
huid zich voor een fractie van een seconde openen, waardoor de opna-
mecapaciteit verhoogd wordt. Gebruik van de Meso-Pro 3.0 wordt aange-
raden in combinatie met microdermabrasie of chemische peeling en het 
apparaat wordt geleverd met meso-ampullen van ClinicCare.

SKIN-SYS 3.0
De Skin-Sys 3.0 voldoet weer helemaal aan moderne eisen, met analyse 
van onder andere vocht, pigment, keratine, sebum, textuur, (oog)rimpels, 
acne en poriegrootte. De software is in het Nederlands en mede dankzij 
foto’s en grafieken erg toegankelijk. Het draadloze apparaat is voorzien 

van een UV-sterilisatiesysteem in de lens en een camera met hoge resolu-
tie. De Skin-Sys 3.0 is compatibel met iOS (Apple) en Android tablets.

PROMESSA
De Promessa Beauty Soft-Line zorgt ervoor dat de klant bij elke behan-
deling een relaxed spa-gevoel krijgt. De stoel is volledig draaibaar en 
beschikt over instelbare stoelverwarming in alle delen van de stoel. Met de 
memory-functie zijn drie standen in te programmeren voor snelle toegang. 
Het beendeel is uitschuifbaar en afneembaar. Ook is er keuze uit twee 
verschillende armleuningen en vijf hoofdsteunen. De stoel wordt geleverd 
met twee hoofdsteunen naar keuze en extra hoofd- en armsteunen kunnen 
altijd worden bijgeleverd. De vier motoren, die zorgen voor gemakkelijk 
elektrisch instellen, krijgen drie jaar garantie.

Meer informatie:
Bowie International BV
Tel. 0412-690116
www.bowiemedical.nl
Beauty Trade Special stand 2B010

BOWIE MEDICAL INTRODUCEERT DIT VOORJAAR VEEL NIEUWE 

INNOVATIEVE SYSTEMEN VOOR DE BEAUTYBRANCHE. ZOWEL 

IN DE LIJN MESO-PRO ALS IN DE LIJN SKIN-SYS IS ER EEN NIEU-

WE VARIANT VAN DE APPARATUUR UITGEBRACHT EN PROMESSA 

SOFT-LINE IS EEN NIEUWE BEHANDELSTOEL. 

Promessa Soft-Line

Meso-Pro 3.0

Skin-Sys 3.0

http://www.bowiemedical.nl/
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ZOWEL WAT BETREFT OOGSCHADUW ALS MASCARA HEEFT PUPA MILANO NIEUWS, MAAR DE TWEE NIEUWE 

PRODUCTEN ZIJN WEL ERG VERSCHILLEND. DE LIMITED EDITION OOGSCHADUWPALLETTEN ZIJN COMPACT EN 

PRAKTISCH MEE TE NEMEN IN DE HANDTAS OM OVERDAG SNEL EVEN MAKE-UP BIJ TE KUNNEN WERKEN. DE 

NIEUWE VAMP! EXTREME MASCARA’S ZIJN VOORAL INTENS EN GEDURFD.

PUPA VAMP: PRAKTISCHE OOGSCHADUW, 
              EXTREME MASCARA

Ten eerste het nieuwe Eyeshadow Palette. Deze beschikt over een zogenaamd ‘liquid powder’-effect. Dit is een innovatieve, 
sensorische technologie die een zijdezacht gevoel tijdens het aanbrengen en een dun gelijkmatig laagje garandeert. Lichte oliën 
zijn hiervoor verantwoordelijk. Dankzij een hoge concentratie parels ontstaan er vier intense, dynamische kleuren per palet. 
Hiermee kan gemakkelijk een complete ooglook worden gemaakt die de ogen naar voren doen komen.

EXTREME
De echte knallende, dramatische, onweerstaanbare kleuren vinden we echter terug bij de mascaralijn Vamp! Extreme. Het gaat 
om de vijf kleuren dramatic brown, navy blue, shocking blue, intense purple en army green. De mascara heeft een vloeibare 
textuur voor een sterke pigmentatie. Hierdoor krijgen de ogen een extra donkere opslag zonder dat de wimpers zwaar aan-
voelen. De romige formule en innovatieve applicator zorgen voor een direct volume in slechts één slag, voor volle en lange 
wimpers die uren blijven schitteren.

Meer informatie:
Care Cosmetics, tel. 078-6521580, www.pupa.nl, Beauty Trade Special stand 1F030

JK-Nederland, Stuttgartstraat 22-24, 3047 AS Rotterdam, info@jk-nederland.nl

High-end huidverbetering

De Beauty Angel-behandeling 
& de Gold Collagen Booster Gel; 

een gouden combinatie voor een stralende teint 
en een strakke huid!

www.facebook.com/vaktijdschriftdebeautysalon

linkedin.com/company/vaktijdschrift-de-beautysalon

twitter.com/beautysalon_biz

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN?

VOOR ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN NEEMT 

U CONTACT OP MET MANDY SPONSELEE:

M.SPONSELEE@GPMEDIA.NL

TEL. (024) 3246146

SOCIAL MEDIA

de beautysalon
VAKT I JDSCHRIFT

http://www.pupa.nl/
mailto:info@jk-nederland.nl
http://www.facebook.com/vaktijdschriftdebeautysalon
http://linkedin.com/company/vaktijdschrift-de-beautysalon
http://twitter.com/beautysalon_biz
mailto:M.SPONSELEE@gpmedia.nl
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Of je nu een toffe actie voor je klanten wil bedenken, posts op je social 
media-kanalen wil inplannen of op zoek gaat naar een nieuw product; vaak 
beginnen zulke taken met een zoektocht naar inspiratie.

Je start met een rondje surfen op internet (misschien zelfs eens spieken bij je 
concurrenten) en na een uur (of vijf) zit je hoofd vol en ben je eigenlijk nog 
geen stap verder. Enkel kijken naar ideeën geeft ons het gevoel dat we pro-
ductief bezig zijn, maar in de realiteit heb je nog niets gedaan. 

Zelfdiscipline en focus zijn super belangrijk als je je zaak wil laten groeien en 
in tijden waarin we per dag miljarden prikkels krijgen is het een ware uitda-
ging geworden om efficiënt aan je salon te werken. Daarom geef ik je in dit 
artikel tips voor meer focus.

CREËER EEN LATER-LIJST
Een later-lijst is een lijst waarop je ideeën noteert die interessant kunnen zijn 
voor je zaak, maar waarop je je nu niet kan focussen. Vaak hebben we angst 
dat we een goed idee vergeten. Door die op je later-lijst te plaatsen verzeker 
je jezelf dat je er echt werk van gaat maken in de toekomst. Zie je nu een 
leuk idee voor kerst? Schrijf het op en plaats een reminder in je agenda rond 
midden oktober. Op die manier is het idee ook snel weer uit je hoofd en kun 
je verder met de taak waar je mee bezig was.

LET OP VOOR AFLEIDING
Ben je bezig met social media, dan schuilt het gevaar van afleiding in iedere 
hoek: een melding van Facebook, de rinkelende telefoon en de ‘Pling’ van 
een nieuwe mail die net binnenkomt en die je toch écht eerst moet lezen. En 
dan hebben we het nog niet over medewerkers of een partner die je vragen 
stellen terwijl je naarstig probeert om die ene taak af te krijgen. 

Duidelijke grenzen stellen voor afleiding kan je helpen om je aandacht vast te 
houden bij de taak die je dichter bij je doel brengt. 

Wat je zoal kan doen: 
* Zet een kookwekkertje. Ik gebruik deze voor het inplannen van tijd die ik 
aan social media spendeer. Ik geef mezelf één uur de tijd om ervoor te zorgen 
dat zowel op Facebook als op  Instagram elke dag een post verschijnt.

* Informeer de mensen in je omgeving. Vraag hen om je het komende uur 
even niet te storen. 

* Zorg voor een opgeruimde werkplek en een duidelijke structuur in de docu-
menten op je computer. Hoe meer dingen je tegenkomt die niet met je huidi-
ge taak te maken, hebben hoe sneller je afgeleid bent.

* Zet de meldingen van je telefoon af. Je kan gemiste oproepen later nog 
altijd terugbellen. 

BEGIN OFFLINE
Wil je bijvoorbeeld een nieuwsbrief sturen naar je klanten? Ga dan niet eerst 
online op zoek naar inspiratie maar begin offline. Neem pen en papier en 

noteer wat er zeker in de mailing moet komen (een nieuw product, een ser-
vice die je wil uitlichten) en teken je nieuwsbrief even uit. Waar wil je foto’s 
en waar wil je tekst? Misschien kan je zelfs al een eerste versie maken van de 
tekst. Op die manier heb je in no-time het grootste deel van je taak gedaan 
zonder de afleiding van internet. 

Veel succes,

Vicky Vermeiren voorziet zowel Belgische als Nederlandse salons van 
business advies. Wil je weten wat Vicky voor jouw salon(s) kan betekenen? 
Ga naar vickyvermeiren.be voor meer informatie en contactgegevens.

DRIE TIPS VOOR HET 
VERBETEREN VAN JE FOCUS

Vicky Vermeiren 

DE VLAAMSE VICKY VERMEIREN STAAT BEKEND ALS ‘BUSINESS BOOSTER’ VOOR DE BEAUTY- EN LIFESTYLE-SECTOR. SINDS 2014 IS HAAR 

CONSULTANCYBEDRIJF VOLLEDIG GERICHT OP KAPSALONS, SCHOONHEIDSSALONS EN WELLNESSINSTITUTEN, DIE DOOR VICKY GEADVI-

SEERD WORDEN OP HET GEBIED VAN MARKETING, SALES EN MANAGEMENT. IN DEZE COLUMN VOOR VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER GEEFT 

VICKY HANDIGE TIPS OM OP EEN EFFICIËNTE MANIER AAN (DE GROEI VAN) JE SALON TE WERKEN. 

http://vickyvermeiren.be/
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De SL XP Reverse en de Lina Select Alu hebben uitgebreide moge-
lijkheden voor het instellen van de juiste houding van de stoel. Deze 
mogelijkheden zorgen naast een goede werkhouding voor de specialist 
ook voor extra comfort voor de klant.

STOELINSTELLINGEN  
Beide stoelen zijn voorzien van vier motoren om de hoogte, kanteling 
en het rug- en beengedeelte te verstellen. Samen met de smalle basis, 
lage instap en een hoge maximale werkhoogte in horizontale massage-
stand zorgt dit voor een goede werkhouding. Daarnaast is er door de 
smalle basis ruimte om eventuele behandelapparatuur bij te zetten. 

GEHEUGENPOSITIES
Verder hebben de stoelen de mogelijkheid om drie voorkeursstanden 
in te stellen. Met één druk op de knop kun je de stoel in één van deze 
memory-geheugenposities zetten. Zo kunnen de juiste posities eenvou-
dig ingesteld worden en hoef je deze niet zelf te onthouden.

SL XP REVERSE
Naast de overeenkomende mogelijkheden hebben beide behandelstoe-
len hun eigen eigenschappen. De Reverse is optioneel uit te breiden 
met wellness vibro massage en digitale verwarming in het kussen voor 
extra comfort. Het kussen is in drie kleuren verkrijgbaar: wit, crème en 
choco-bruin. De voet van de stoel is in wit of titanium verkrijgbaar.

LINA SELECT ALU
Bij de Lina Select zijn de armleuningen dubbelzijdig afgewerkt voor 
een comfortabele houding tijdens een massage. Deze stoel is ook uit 
te breiden tegen een meerprijs. De opties hiervoor zijn: een wellness 
vibro systeem, een smart-thermo verwarming, een audio systeem, wie-
len en verschillende kleurstellingen. 

Meer informatie: Gharieni 
Tel. 0495-633036
www.gharieni.nl 
Beauty Trade Special stand 1F050

GHARIENI PRESENTEERT DE NIEUWE BEHANDELSTOELEN SL XP REVERSE EN LINA SELECT ALU.

BEIDE STOELEN HEBBEN HUN EIGEN KENMERKEN: SL XP REVERSE IS EEN STABIELE BEHAN-

DELSTOEL EN BIEDT VEEL WERKRUIMTE AAN DE ACHTERZIJDE EN LINA SELECT ALU IS EEN 

DUURZAME, COMFORTABELE STOEL MET EEN ELEGANTE UITSTRALING.  

EXTRA COMFORT EN 
JUISTE WERKHOUDING MET GHARIENI

◀ ▲ SL XP Reverse behandelstoel

Lina Select Alu behandelstoel

D e  B e a u t y s a l o n  n r  1  2 0 1 7 47
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ZIJDEZACHTE HANDEN 
MET ZESTE MAGIQUE VAN LADY GREEN

Het merk Lady Green van Puur Company is een vrolijke en hippe verzorgingslijn voor jonge vrouwen. Het is de eerste 
biologische verzorgingslijn die samen met tweehonderd jonge vrouwen is ontwikkeld. Hierdoor bieden de producten 
de oplossing voor de problemen van deze vrouwen. Door middel van de vrolijke en kleurrijke ontwerpen die het 
assortiment heeft, laat Lady Green jonge vrouwen op een positieve manier naar huidverzorging kijken. 

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN
De nieuwe handcrème bevat onder andere rijstpoeder, aloë vera, sheabutter, citroen en olijfolie. Deze natuurlijke 
ingrediënten zorgen voor frisse en zachte handen. Aloë vera en sheabutter verzorgen en hydrateren, citroen en olijfolie 
herstelt de huid en rijstpoeder zorgt voor een egale teint. Zeste Magique is dermatologisch getest en vrij van onder 
andere parabenen, sulfaten en synthetische kleurstoffen. Het product is speciaal ontwikkeld voor een jonge huid. 

Meer informatie:
Puur Company
Tel. 010-8465471
www.puurcompany.nl
Beauty Trade Special stand 2A020

HANDEN HEBBEN VEEL TE VERDUREN EN DAARDOOR DROGEN ZE SNEL UIT. LADY GREEN INTRODUCEERT 

DAAROM EEN NIEUWE BIOLOGISCHE HANDCRÈME VOOR ZIJDEZACHTE HANDEN DIE RUIKEN NAAR 

FRISSE CITROENTAART. ZESTE MAGIQUE BESCHERMT DE HANDEN TEGEN UITDROGING EN MATTEERT DE 

HUID MET ALS RESULTAAT EEN VERZORGDE EN EGALE TEINT. 

PERFECTE WENKBRAUWEN MET HAPARKO

Om een perfecte wenkbrauw te creëren kun je de eyebrow gel in combinatie 
met de styler gebruiken. Hierdoor worden de positieve punten van je gezicht 
benadrukt. Omdat de wenkbrauw het oog omringt, maakt het de oogmake-up 
compleet. 

Voor een mooi opgevuld model gebruik je de Eyebrow Filling Gel. Deze per-
fectioneert de natuurlijke kleur van je wenkbrauwen en brengt de haartjes in 
model. De hightech-vezels vullen de onregelmatigheden in je wenkbrauwen 
op waardoor ze er egaal uitzien. De vloeibare textuur is luchtig en voelt pret-
tig aan zonder te kleven. Met de rechte wenkbrauwborstel kun je de kleur en 
vezels gelijkmatig aanbrengen. 

De Duo Eyebrow styler is een wenkbrauwpoeder en stift. Met de opdraaiba-
re liner kun je de wenkbrauwen natekenen en de vorm perfectioneren. Het 
wenkbrauwpoeder verdicht de wenkbrauwen voor een zachte finish. De sty-
ler is ideaal om je wenkbrauwen op een natuurlijke manier te accentueren. 

GOED GEVORMDE WENKBRAUWEN BRENGEN HET GEZICHT IN 

EVENWICHT. HAPARKO HEEFT TWEE PRODUCTEN OM JE WENK-

BRAUWEN TE OPTIMALISEREN. MET DE EYEBROW FILLING GEL BRENG 

JE DE WENKBRAUWEN IN MODEL EN MET DE DUO EYEBROW STYLER 

TEKEN JE ZE OP EEN NATUURLIJKE MANIER BIJ. 

Het longlasting product is na het drogen water- en veegvast. Beide produc-
ten zijn ongeparfumeerd en geschikt voor een gevoelige huid.

Meer informatie:
Haparko Cosmetics
Tel. 078-6816628
www.haparko.nl
Beauty Trade Special stand 1H040

http://www.puurcompany.nl/
http://www.haparko.nl/
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Ervaar de unieke lijnen van 
Dr. Spiller en Emani 100% Vegan 
Make-up op stand 2D030 
(Beauty Trade Special)

Op zoek naa  een profess
io ele co

smetica lijn?
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VEEL NIEUWS VAN PANDHY’S 
OP BEAUTY TRADE SPECIAL

Het grootste nieuws van Pandhy’s bestaat uit ‘Sugar Spa’ en ‘All-High Sugar depi-
lation’, de behandelproducten op basis van suiker. Het gaat hier in beide gevallen 
om puur natuurlijke producten, op basis van lichaamseigen stoffen. Sugar Spa 
werkt op basis van glucose, een zeer natuurlijke én innovatieve grondstof. Verder 
komen er bij deze producten geen parafine, parabenen of kunstmatige parfums of 
vulstoffen aan te pas.

Ook de ontharingslijn All High Sugar Depilation werkt enkel op basis van 
lichaamseigen stoffen, in dit geval glucose en fructose. De suikers bevatten geen 
additieven zoals citroenzuur of andere vreemde stoffen. Dit elimineert de kans 
op allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van deze producten. Door 
de unieke formule blijft de suiker stabiel. Deze ontharingsmethode is zacht en 
geschikt voor elk lichaamsdeel. De huid blijft onbeschadigd en de behandeling is 
minder pijnlijk dan klassieke ontharingsmethoden.

COSMIX
Dan is er de tailor-made cosmeticaserie ‘Cosmix’. Deze serie bestaat uit op maat 
gemaakte producten waarin dertien verschillende actieve werkstoffen uit het 
Peruaanse regenwoud zijn verwerkt. Vindingrijkheid en wetenschappelijke cor-
rectheid gaan hierbij hand in hand.

TRUE DELIGHT
De luxe natuurcosmeticalijn ‘True Delight’ biedt de gebruiker een garantie voor 
de puurste en beste ingrediënten. Alle bestanddelen zijn 100% organisch en hoog 
geconcentreerd. Er zijn in deze producten geen synthetische stoffen verwerkt. Het 
Nature & Progres-label bevestigt dit.

MINERALS
Pandy’s ‘Minerals’ is een collectie minerale make-up bestaande uit puur hoog-
waardige mineralen en kleuren die gewonnen zijn uit de natuur. Dit heeft geleid 
tot een zuivere samenstelling zonder vulstoffen.

BEAUTEA
Ten slotte is er ‘Beautea’, een reeks van twaalf wel-
bekende en veelgebruikte traditionele kruiden uit 
Europa en Azië die een plezierige zintuigbelevenis 
bieden voor in iedere spa of schoonheidssalon. 
Deze worden gecombineerd met waardevolle en 
volledig natuurlijke behandelingen.

Meer informatie:
Pandhy’s Benelux
Tel.+32 (0)14 218998
www.pandhys.be
Beauty Trade Special stand 1B055

PANDHY’S BENELUX IS OP DE AANKOMENDE BEAUTY TRADE 

SPECIAL AANWEZIG MET TAL VAN NIEUWIGHEDEN. OP STAND 

1B055 WORDEN CONSTANT DEMONSTRATIES GEGEVEN VAN DE 

NIEUWSTE PRODUCTEN. WIJ STELLEN DEZE ALVAST AAN U VOOR.

http://www.pandhys.be/


DE SOIN OXYGÉNANT AU MIEL

... een puur verrukkelijk moment

Bewezen resultaten*...
• 100% van de modellen is tevreden over de glans van hun huid na de behandeling.
De huid voelt soepeler en zachter aan en ziet er ontspannen uit.
• 100% van de modellen vond hun teint egaal en stralender.

Ter ondersteuning en verlenging van deze behandeling brengt Bernard Cassière een 2-fasen Crème
oxygénante au miel ( voor dag en nacht), een Fluïde à la gelée royale en een Masque Minute au Miel.
Met Bernard Cassière onderscheidt u zich: een keuze aan alternatieve, Fair trade behandelingen
en producten voor thuisgebruik, anders dan anders.

BERNARD CASSIERE
trendy, speels, origineel, modern, natuurlijk en betaalbaar !

Informatie: IVOX B.V.
Industrieweg 4 • 2871 JE  Schoonhoven
tel. 0182-38 18 00 • fax 0182-32 60 90
info@ivox.nl • www.bcparis.com

* test uitgevoerd op 20 personen door de Wetenschappelijke en Technische Universiteit van Limoges; resultaten na één behandeling met de Soin Oxygénant au Miel

bernard cassiere_240x340_Layout 1  24-02-14  12:25  Pagina 1

mailto:info@ivox.nl
http://www.bcparis.com/
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LAKSHMI GEL PEELING 
MET GLYCOLZUUR WERKT HUIDVERJONGEND

Een belangrijke werkzame stof in de Renew Aha Peeling Gel is glycolzuur, een 
fruitzuur. Glycolzuur heeft de kleinste moleculaire structuur van alle fruitzuren. 
Daarom dringt het gemakkelijk diep door in de huid en is het een van de meest 
effectieve fruitzuren om huidveroudering te vertragen. Verder bevat het product 
alfahydroxy-zuren en enzymen die worden gestimuleerd en ondersteund door 
rustgevende botanische ingrediënten van sinaasappel, millet, citroen, mango en 
passieflora.

RESULTAAT
De gel stimuleert de aanmaak van elastine en collageen en het versnelt de aan-
maak van nieuwe huidcellen en de verwijdering van de dode. Hierdoor verfijnt 
de poriestructuur en worden pigmentvlekken minder zichtbaar. Al met al gaat de 
huid er egaler, frisser en jeugdiger uitzien.

Meer informatie:
Lakshmi Import
Tel. 070-5179588
www.lakshmi.nl
Beauty Trade Special stand 2E050

LAKSHMI INTRODUCEERT RENEW AHA PEELING GEL, EEN BIOLOGISCH GECERTIFICEERDE GEL PEE-

LING MET ENZYMEN EN NATUURLIJKE ALFAHYDROXY-ZUREN DIE HUIDVEROUDERING VERTRAAGT. 

KENNISMAKEN MET DIT NIEUWE PRODUCT KAN OP DE BEAUTY TRADE SPECIAL.

Consumenten vinden groen en 
duurzaam steeds belangrijker. 
Om de beautyspecialist te helpen 
hieraan tegemoet te komen intro-
duceert Lakshmi op Beauty Trade 
Special ook Bio-Eco-gecertificeerde 
producten en behandelmethoden. 
Zo is er de nieuwe MaterNatura 
productlijn en nieuwe keratine 
socks en gloves als vervanging van 
de paraffine exemplaren.

NIEUWE HUIDPRODUCTEN 
VAN DR. SPILLER

Het immuunsysteem in de huid wordt voortdurend op de proef gesteld. Dit komt onder andere door de bloot-
stelling aan UV licht. Hierdoor ontstaat zytokine, wat huidirritaties veroorzaakt. Andere huidproblemen die 
vaak voorkomen zijn oedeem en wallen. De nieuwe Phyto-Effekt Ogenpads werken ontstekingsremmend en 
lymfedrainerend deze irritaties en problemen worden bestreden. Daarnaast worden oogcontouren versterkt 
en fijne lijntjes en rimpels verminderd. Phyto-Effekt werkt rustgevend en resulteert in een gehydrateerde huid 
die verkoeld aanvoelt. 

Het andere nieuwe product van Dr. Spiller is het Hydro Marin Elixer. Het serum is hoog geconcentreerd met 
extracten van zoetwaterparels, gorgonen, zeegras, bruine algen en hyaluronzuur. Met het Elixer wordt de 
aanmaak van collageen bevordert en de gespannen huid hersteld. De intensieve hydratatie zorgt voor een 
zichtbaar gladde huid. 

Meer informatie:
Florint
Tel. 0343-414550
www.florint.nl
Beauty Trade Special stand 2D030

DR. SPILLER HEEFT HET ASSORTIMENT UITGEBREID MET TWEE NIEUWE PRODUCTEN: PHYTO-EFFEKT 

OGENPADS EN HYDRO MARIN ELIXER. DE OGENPADS WERKEN ONTSTEKINGSREMMEND, LYMFE-

DRAINEREND, BESTRIJDEN IRRITATIES, OEDEEM EN WALLEN. MET DE ELIXER IS HET MOGELIJK EEN 

GLADDE, GEHYDRATEERDE HUID TE CREËREN.

http://www.lakshmi.nl/
http://www.florint.nl/
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In de Body Collection van AHAVA is ‘Prickly Pear & Moringa’ de 
nieuwe binnenkomer. De rustgevende gloed van de ‘prickly pear’ 
(vijgencactus) en de Moringa en de lichte hydratatie en stralende gloed 
die het product biedt maken ‘Prickly Pear & Moringa’ tot een essen-
tieel lichaamsverzorgingsproduct. De ingrediënten zijn afkomstig uit 
het Dode Zeegebied, net als het gepatenteerde Osmoter™. Dit is het 
gebalanceerde concentraat Dode Zee-mineralen bestaande uit onder 
meer kalium, calcium en magnesium waar AHAVA bekend om staat. 

De nieuwe vijgencactus- en moringalijn van AHAVA omvat drie producten: een handcrème, een body-
lotion en een bodymist. De producten bieden een opwekkende maar tegelijkertijd rustgevende geur. 
Daardoor zijn de producten echte stressverlagers en stemmingsverbeteraars. Verder maken ze de huid 
glad en zacht en geven ze een energieboost. 

In de compleet veganistische collectie van Jean d’Arcel is de ‘Végétalie’-lijn nieuw. Het belangrijkste 
ingrediënt in de producten uit deze lijn is het innovatieve stamcelcomplex uit de tuberoos. Dit complex 
is gecombineerd met natuurlijke hydratanten, oliën en wassen die de huid verstevigen, verzachten, 
hydrateren en lijnen en rimpels verminderen. Bovendien wordt het effect van het Tuberooscomplex 
versterkt met het natuurlijke betaïne.

CARE COSMETICS KOMT MET TWEE NIEUWE PRODUCTLIJ-

NEN: DE EXOTISCHE EN STRESSVERLAGENDE ‘PRICKLY PEAR 

& MORINGA’ VAN AHAVA EN DE PUUR PLANTAARDIGE 

‘VÉGÉTALIE’ VAN JEAN D’ARCEL COSMETIQUE, MET ALLE 

NATUURLIJKE VOORDELEN VAN DE TUBEROOS. VOOR DE 

OOGVERZORGING ZIJN ER DE HYALURON OOGPADS VAN 

ANNEMARIE BÖRLIND.

NIEUWE NATUURLIJKE PRODUCTLIJNEN BIJ 

Care Cosmetics

De nieuwe Végétalie-lijn bestaat uit acht produc-
ten: een beschermende en een rehydraterende 
24 uurs-crème, een hydraterende oogcrème, een 
anti aging-serum, een geconcentreerde hydratant, 
een all-in-one reinigende lotion, een bamboe-
korrel-scrub en een rehydraterend masker. De 
verkoopprijzen van deze producten liggen tussen 
de €20,81 en de €39,90.

HYALURON OOGPADS
Voor de oogverzorging heeft Care Cosmetics 
ten slotte Annemarie Börlind Natural Beauty. 
Annemarie Börlind is gespecialiseerd in het bie-
den van verzorging voor het kwetsbare gebied 
rond de ogen. Hiervoor biedt het bedrijf Hyaluron 
oogpads die hulp bieden bij lange dagen en korte 
nachten. Botanisch hyaluronzuur bindt vocht 
en laat de ogen er frisser en stralender uitzien. 
Konjakwortel verzacht snel en effectief rimpeltjes.

De pads dienen aangebracht te worden op het 
gebied onder de ogen en doen in tien minu-
ten hun werk. Net als bij Jean d’Arcel gaat het 
hier om natuurcosmetica die geheel vrij is van 
dierlijke producten, dus ook geschikt voor vega-
nisten. Daarnaast zijn de werkwijzen en kwali-
teitsrichtlijnen van het Duitse bedrijf EcoControl-
gecertificeerd. Dit betekent dat de werkzaamheid 
en huidcompatibiliteit van de producten klinisch 
zijn bewezen. Bovendien beschikt het bedrijf over 
het CSE-certificaat, dat wordt uitgereikt aan duur-
zame, ecologisch georiënteerde ondernemingen.

Meer informatie:
Care Cosmetics
Tel. 078-6521580
www.carecosmetics.nl
Beauty Trade Special stand 1F030
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MEER, VOL EN GEZOND HAAR MET 

Pro Haarzorg is opgericht door huidspecialist en voormalig kapsaloneigenaar Wilma Dufrenne, die tijdens haar jaren-
lange loopbaan veel ervaring heeft opgedaan met behandelsystemen die de haargroei bevorderen. “Al deze expertise is 
nu gebundeld in het Pro Haarzorg-behandelconcept, dat bestaat uit digitaal haaronderzoek, Low Level Licht Therapie 
(LLLT), het insluizen van een haargroeiserum en thuisproducten. Ook zijn er voedingssupplementen beschikbaar, is er 
een digitaal volgsysteem om de behandelresultaten in kaart te brengen en is er een nazorgprotocol ontwikkeld”, ver-
duidelijkt Wilma Dufrenne. 

MULTIFUNCTIONEEL APPARAAT
“Het bestrijden van haarverlies met lichttherapie bestaat al langer, maar wat Pro Haarzorg onderscheidt van traditio-
nele systemen is dat het apparaat over meerdere functies beschikt. Digitaal haaronderzoek, Low Level Laser-therapie, 
infraroodlicht, LED-licht, zuurstofbehandeling en behandeling met microstroom zijn allemaal gecombineerd in één 
apparaat. Een andere belangrijke eigenschap van Pro Haarzorg is dat ook de andere onderdelen van de behandeling 
bijdragen aan succesvolle resultaten. Deze worden bereikt zonder chirurgische ingrepen of haartransplantaties en uiter-
aard is de behandelmethode veilig en vrijwel pijnloos.”

SERUM & THUISPRODUCTEN
“Aan de ontwikkeling van Pro Haarzorg is jaren van wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan. Wanneer alleen 
lichttherapie wordt toegepast, zagen we bij testpersonen een haarvermeerdering en –verbetering van gemiddeld 65%. 
In combinatie met het haargroeiserum Dermaheal™ en het gebruik van thuisproducten steeg dit percentage zelfs 
tot 85%. De effectiviteit van deze producten is gebaseerd op 56 actieve en natuurlijke ingrediënten, die de condi-
tie van de hoofdhuid en de kwaliteit en activiteit van haarfollikels verbeteren. Verder kan het dagelijks gebruik van 
Dermaheal™ worden aangevuld met voedingssupplementen of medicijnen om de resultaten nog verder te verbeteren.”

NIEUWE MARKT
“Pro Haarzorg biedt volop mogelijkheden om klanten een extra behandeling aan te bieden en hiermee onderschei-
dend te zijn van andere salons zonder dat er grote investeringen nodig zijn”, vervolgt Wilma Dufrenne. “Er zijn volop 
mogelijkheden om nieuwe doelgroepen aan te trekken, ook omdat dunner wordend haar, haaruitval en kaalheid 
veelvoorkomende problemen zijn. Met een volledig uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd systeem als Pro 
Haarzorg zijn er dus volop mogelijkheden om een hele nieuwe markt te openen.”

Meer informatie: Pro Haarzorg, tel. 06-11087034, www.prohaarzorg.nl 
Beauty Trade Special stand 2F060

‘PRO HAARZORG’ IS EEN VOLLEDIG NIEUW BEHAN-

DELCONCEPT OP DE NEDERLANDSE MARKT, DAT 

GERICHT IS OP HET STOPPEN VAN HAARUITVAL, HET 

STIMULEREN VAN DE HAARGROEI EN HET VERBE-

TEREN VAN DE HOOFDHUID- EN HAARKWALITEIT. 

KENNISMAKEN MET PRO HAARZORG IS DE KOMEN-

DE MAANDEN MOGELIJK TIJDENS VERSCHILLENDE 

VAKBEURZEN EN GRATIS WORKSHOPS.

B e a u t y  t r a D e  s P e C i a l

Pro Haarzorg

BEURZEN & WORKSHOPS
Kennismaken met Pro Haarzorg is mogelijk tijdens de volgende vakbeurzen:
• Beauty Trade Special (Utrecht, 25 t/m 27 maart)
• Vakbeurs Uiterlijke Verzorging (Hardenberg, 6 t/m 8 mei)

Daarnaast organiseert Pro Haarzorg gratis workshops op 20 maart (Breda), 3 april (Houten), 17 april (Arnhem), 
1 mei (Eindhoven), 15 mei (Zwolle) en 29 mei (Almere). Aanmelden is mogelijk door een mailtje te sturen naar 
info@prohaarzorg.nl 

Het resultaat na acht wekenVier weken ‘in’ de behandeling

http://www.prohaarzorg.nl/
mailto:info@prohaarzorg.nl
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- NATUURLIJKE HUIDVERBETERING
- RIMPELBESTRIJDING
- CONTOUR LIFTING
- ANTI-AGING

i n g e @ n a t u r a l f a c e l i f t i n g . e u  |  w w w . n a t u r a l f a c e l i f t i n g . e u

Op de beurs doorlopend life demonstraties 

te zien en te voelen.

Bezoek ons op de stand: 2D065

Brochure en opleidingsprogramma 2017 

op de website onder de rubriek opleidingen

     VEEL MEER DAN BINDWEEFSELMASSAGE!

VOOR NA
(na 5 behandelingen)

“Schrijf nu al in voor onze massage opleidingen:
Natural Face Lifting, Tone Booster, Collagen Booster, Sculp, 
Sculp Plus, Meridian Facial”

DRG_Anz_DeBeautySalon_REINIGUNG_1_2_NL_240x170mm_170206.indd   2 07.02.17   11:15
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MARIA GALLAND 
LIFESTYLE EVENT OVER POWER GIRLS

‘Power girls’ zijn vrouwen van boven de dertig die gekenmerkt worden 
door een dynamische levensstijl. Ze leiden een intensief leven, zitten 
boordevol energie en hebben altijd haast. Ze combineren namelijk hun 
baan met kinderen en hebben ook als ‘ploetermoeder’ meerdere rollen 
tegelijk. Bovendien houden ze van sporten en reizen maar genieten ze 
ook volop van uitgaan en zonnen. Standhouden in deze wervelstorm 
van bezigheden is een wonder en dat lukt ze soms ook maar net. 

CONSEQUENTIES VOOR DE HUID
Wat betekent dat allemaal voor de huid van de power girl? Enerzijds 
zijn vrouwen op deze leeftijd op hun mooist. Ze zijn fit, goed in balans 
en financieel beter af dan in hun studententijd. Anderzijds krijgen 
deze bruisende vrouwen vaak te weinig slaap en hun huid wordt veel 
blootgesteld aan vervuiling, wisselende temperaturen, invloeden van 
buitenaf en veroudering. Tot slot hebben ze een realistisch beeld van 
hun lichaam en volgen ze niet meer klakkeloos iedere trend om erbij te 
horen.

Dit alles resulteert in een huid die de eerste seintjes van veroudering 
geeft. De celfuncties nemen af, de celdeling begint te vertragen, poriën 
worden zichtbaar en de eerste pigmentvlekjes komen tevoorschijn. Het 
gebruik van smartphones en tablets leidt daarnaast tot specifieke proble-
men bij ogen en hals.

LIFESTYLE EVENT
Op het Maria Galland Lifestyle Event krijgt u inzicht in deze belangrijke 
doelgroep en leert u hoe u hier loyale klanten maakt. U ontvangt lifesty-
le- en voedingsadviezen en informatie over de modernste ingrediënten; 
alles toegespitst op de power girl.

SPREKERS
Voor dit evenement heeft Maria Galland drie professionele sprekers uit-
genodigd. Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk is internationaal anti-ageing-spe-
cialist en spreekt over stress, slaapgebrek en slechte voeding en de uit-
werkingen daarvan. Ook Sirt-food, eten dat de huid laat stralen, nieuwe 
energie geeft en toch lekker smaakt, krijgt alle aandacht.

Ook lifestyle coach en auteur Nannet van der Ham is aanwezig. Zij runt 
in het dagelijks leven een gewichtspraktijk aangevuld met relatie- en 
loopbaan-coaching. Haar laatste boek, ‘Reset Jezelf!’, kwam vorig jaar 
uit. Ten slotte is daar Esther van Meer, docente en specialist in ingre-
diënten voor cosmetica. Als internationaal trainingsmanager bij Maria 
Galland weet zij alles van de nieuwste ingrediënten en deze kennis zal 
zij komen delen. Het Maria Galland Lifestyle Event vindt plaats op 7 
mei in de Jaarbeurs Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten bedra-
gen €65, inclusief een powerlunch en een goodiebag ter afsluiting. 
Inschrijven kan via de website.

Meer informatie:
Maria Galland
Tel. +32 (0)2 7262145
www.mgevents.info

OP 7 MEI ORGANISEERT MARIA GALLAND EEN LIFESTYLE EVENT OVER ‘POWER 

GIRLS’. MAAR WIE ZIJN DAT? WAT ZIJN DE HUIDPROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

DIE SAMENHANGEN MET DEZE BELANGRIJKE DOELGROEP? EN WAT KUNT U VER-

WACHTEN VAN DEZE SPECIALE DAG?

Van boven naar beneden: Frof. Dr. Bernd Kleine Gunk, Nannet van 

der Ham en Esther van Meer
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B e u r s a a n k o n D i g i n g

De halindeling in Düsseldorf is geheel op de behoefte van de bezoekers 
afgestemd, waarin de merken gesorteerd zijn op basis van de afzonderlijke 
segmenten. Naast noviteiten en trends en de mogelijkheid om orders te plaat-
sen, kunnen de bezoekers rekenen op een praktijk georiënteerd educatiepro-
gramma met meer dan 130 programmaonderdelen. De beurs is uitsluitend 
toegankelijk voor vakbezoekers die zich van tevoren hebben geregistreerd.

DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR BEAUTYSPECIALISTEN
In het Trend Forum presenteren beroemde experts in een uur durende lezin-
gen vakkennis uit wetenschap en praktijk. Dit jaar draait het om de vraag of 
en hoe men op alle leeftijden gezond en mooi kan blijven. Er worden thema’s 
als moderne medische beautybehandelingen, vroegtijdige huidveroudering, 
voortgang in het onderzoek naar cosmetica, bindweefsel, huid en hormonen 
en stress en gezondheid behandeld. 

WELLNESS: WERELD DER BEHANDELINGEN
De beurs presenteert in met het Deutsche Wellness Verband sinds vele jaren 
speciale tentoonstellingen. Dit jaar onder het motto ‘Wereld der behandelin-
gen’, waarin de invloeden op de cosmetica in drie verschillende continenten 
worden getoond. In Europa hebben veelal de schatten uit de natuur een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van behandelingen gespeeld. Typisch voor 
de behandelingen van het Aziatische continent is de relatie tot overgeleverde 
gezondheidssystemen zoals de Indiase Ayurveda of de traditionele Chinese 
geneeskunde. Uit de Verenigde Staten hebben speciale massagetechnieken, 
zoals het uit Hawaii afkomstige Lomi, wereldwijd erkenning gekregen. Deze 
verschillende visies op cosmetica zijn uitgebreid te bewonderen op de Duitse 
beurs.

WELLNESS & SPA INNOVATION AWARDS EN INNOVATION GALLERY
Ook dit jaar worden er weer prijzen uitgereikt op de beautybeurs. Voor de in totaal vijfde keer reikt de Deutsche 
Wellness Verband de Wellness & Spa Innovation Awards uit. In vijf categorieën eert de vereniging noviteiten en toe-
komstgerichte ideeën binnen de wellness- en spabranche en overhandigt deze onderscheidingen op zondag 2 april 
op Beauty Düsseldorf. Bovendien worden de genomineerde kandidaturen in de Innovation Gallery gepresenteerd.

Meer informatie en registreren: 

Messe Düsseldorf GmbH 
Tel. +31 (0)211 456001
www.beauty.de

VAN 31 MAART TOT EN MET 2 

APRIL 2017 VULLEN DE BEURS-

HALLEN IN DÜSSELDORF ZICH 

WEER MET NAAR VERWACHTING 

RUIM 55.000 BEZOEKERS VOOR 

BEAUTY DÜSSELDORF. OP DEZE 

BEURS LATEN 1.500 EXPOSAN-

TEN EN MERKEN ZIEN WAT ZE 

IN HUIS HEBBEN OP HET GEBIED 

VAN COSMETICA, NAGELS, 

VOETVERZORGING, WELLNESS 

EN SPA. DE TOONAANGEVENDE 

BEURS IN DÜSSELDORF, WAAR 

VRIJWEL ALLE RELEVANTE MER-

KEN VERTEGENWOORDIGD ZIJN, 

BIEDT EXPERTS UIT ALLE WIND-

STREKEN EEN ALLESOMVATTEND 

OVERZICHT VAN DE MARKT.

31 MAART TOT EN MET 2 APRIL
Beauty Düsseldorf 2017

Voor Beauty Düsseldorf  
heeft Messe Düsseldorf 
met Düsseldorf Marketing 
& Tourismus verschillende 
aanbiedingen voor over-
nachtingen kunnen vastleg-
gen waardoor men uitgerust 
de beurs kan bezoeken. 
Kijk voor de aanbiedingen 
en meer informatie op de 
website.

Anzeige Beauty Salon 0217 mz NL.indd   1 23.02.17   09:29

http://www.beauty.de/
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CVR Cosmétique gaat niet naar de beurs, maar...........
geeft gedurende de hele maand maart beurskorting!

30% korting op alle salonartikelen
15% korting op alle verkoopartikelen*

Weet u dat u bij ons:
 - bij aankoop boven € 185,- extra 8% korting krijgt?*
 - bij aankoop boven € 275,- extra 10% korting krijgt?*

CVR Cosmétique
is importeur van:
Académie Scientifique de
Beauté en Chen Yu

Voor meer informatie:
CVR Cosmétique
info@cvr-cosmetique.com
telefoon: 013-508 2477

* deze korting geldt voor zowel bestaande als nieuwe klanten
* deze korting krijgt u bovenop de beurskorting verkoopartikelen

mailto:info@cvr-cosmetique.com
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LEERT VOELEN IN HET LICHAAM MET

Monique Borsboom en Josan van der Meer zijn bekend van wellnesscen-
ter De Elvenhoeve, maar introduceren nu hun tweede bedrijf: GreenTouch 
Education. Moeder en dochter hebben de behoefte om kennis en vaardig-
heden te delen, maar wilden geen tweede vestiging van De Elvenhoeve. 
Monique is jarenlang naar verschillende landen gereisd om bij de beste 
leermeesters ervaring op te doen. Zo heeft ze in Singapore, Duitsland, 
Japan en China verschillende massages en basisprincipes geleerd.

FUNDERINGSTOUCH
“Met GreenTouch Education willen wij het personeel van huidinstituten 
en wellnesscentra opleiden en de kwaliteit naar een hoger niveau tillen. 
De kracht is dat er niet wordt gewerkt vanuit een bepaalde volgorde of 
vast stramien, maar vanuit doelen. Wij leren je om te voelen waar blokka-
des zitten. Als je dit goed beheerst, ben je pas in staat om deze blokkades 
ook daadwerkelijk te verhelpen. Hierdoor kunnen eventuele klachten 
voorkomen worden. Deze basis van het voelen van blokkades wordt de 
‘FunderingsTouch’ genoemd. Met deze methode onderscheiden wij ons 
van andere opleidingsinstituten die wel uitgaan van vaste behandelstap-
pen”, aldus Monique. 

NIEUWE BEHANDELINGEN
“Om een goede behandeling te kun-
nen geven moet je terug naar de 
basis”, zo vult Josan aan. “Wanneer 
je de FunderingsTouch beheerst, kun-
nen er nieuwe behandelingen en 
specialisaties gepresenteerd worden 
die gemakkelijk en snel van hoog-
waardige kwaliteit zijn. GreenTouch 
Education biedt de volgende behan-
delingen aan: deep tissue, bindweef-
sel peel, body, bodypeel, shiatsu 
gelaat, klassieke touch, sport, fas-
cia en warm zand. Er wordt hierbij 
gebruik gemaakt van verschillende 
massagetechnieken. Bij elke Touch 
treatment is de behandeling gericht 
op preventieve zorg. Voorkomen is 
nog immers altijd beter dan gene-
zen.”

Meer informatie:

GreenTouch Education
Tel. 085-8772625
www.greentoucheducation.nl 

GREENTOUCH EDUCATION IS EEN OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR MEDEWERKERS VAN WELLNESSCENTRA EN HUIDIN-

STITUTEN. ZIJ LEREN HIER HOE JE BLOKKADES IN HET LICHAAM KUNT VOELEN. MET DEZE TOUCH TREATMENTS HEB-

BEN EIGENARESSES MONIQUE BORSBOOM EN JOSAN VAN DER MEER EEN PRIMEUR IN NEDERLAND. 

Josan van der Meer en Monique Borsboom

GreenTouch Education 
FUNDERINGSTOUCH

http://www.greentoucheducation.nl/
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NIEUWE LOCATIES EN SECTOREN
Toen Mirjam van Essen in 2013 Beauty Pillow oprichtte, was de uiterlijke verzorgingssector helemaal nieuw voor 
haar: “Er is toen een wereld voor me open gegaan. Het was een compleet andere branche dan ik tot dan toe 
gewend was en ook viel mij direct op hoe groot de verschillen tussen de hair- en de beautybranche zijn. Wel was er 
in beide segmenten vanaf het eerste begin volop interesse voor Beauty Pillow.”

IN HOEVERRE HEEFT EEN ACTIEVE HOUDING IN DE MEDIA BIJGEDRAGEN AAN DE 
RESULTATEN VAN BEAUTY PILLOW?
“Dat was en is ontzettend belangrijk. Teksten van persberichten en social media posts schrijf ik allemaal zelf. Het 
lukt me altijd weer om een nieuwe insteek te verzinnen, waardoor het merk voor media, salons en consumenten 
interessant blijft.”

IS ER DE LAATSTE TIJD IETS VERANDERD AAN DE MARKETINGSTRATEGIE?
“Ja. In het begin schoten we als het ware met hagel. Inmiddels hebben we geleerd wat werkt en wat niet. Ook heb-
ben we onze doelgroep beter leren kennen en weten we welke media bij hen populair zijn. Hierdoor is de marke-
tingstrategie veel gerichter en meer gestructureerd geworden.”

ZIJN ER PLANNEN OM MET BEAUTY PILLOW OVER DE GRENS TE GAAN?
“Tot voor kort hebben we ons uitsluitend gericht op Nederland en België, maar nu is Duitsland daar ook bijgeko-
men. Er is al een samenwerking met Amazon.de en komend voorjaar staan we op twee grote Duitse vakbeurzen.”

ZIJN ER ANDERE DOELEN DIE JE DE KOMENDE JAREN WILT BEREIKEN?
“In Nederland en België zijn er weliswaar achthonderd verkooppunten, maar er is zeker nog ruimte om de landelij-
ke dekking verder te verbeteren en dit geldt met name voor Noord-Nederland en de Randstad. Een tweede doel is 
de introductie van Beauty Pillow in de zorg- en hospitalitysector. Ook hier zie ik volop kansen. Een derde en laatste 
doel voor de wat langere termijn is een verbreding van het assortiment. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat dit wordt 
uitgebreid met een tweede product dat in de lijn van Beauty Pillow ligt.”

Meer informatie:
Beauty Pillow
Tel. 06-13732065
www.beautypillow.nl

SINDS DE OPRICHTING IN 2013 IS HET HARD GEGAAN MET 

BEAUTY PILLOW. DE NAAMSBEKENDHEID VAN DEZE SATIJNEN KUS-

SENSLOOP IS ONDER CONSUMENTEN GESTAAG GEGROEID EN 

IN DE BENELUX ZIJN ER INMIDDELS ACHTHONDERD FYSIEKE VER-

KOOPPUNTEN, WAARONDER VEEL BEAUTYSALONS. WIJ SPRAKEN 

MET MEDE-OPRICHTER EN –EIGENAAR MIRJAM VAN ESSEN: “OM 

ERVOOR TE ZORGEN DAT BEAUTY PILLOW OOK OP DE LANGE TER-

MIJN EEN STERK MERK BLIJFT, GAAN WE DE KOMENDE TIJD NOG 

MEER ONZE EIGEN KOERS VAREN. OP DIE MANIER BLIJFT BEAUTY 

PILLOW VOOR SALONS OOK OP DE LANGE TERMIJN EEN INTERES-

SANT MERK VOOR IN DE VERKOOPRUIMTE.”

TOEKOMST BEAUTY PILLOW: 

“BEAUTY PILLOW 

GAAT DE KOMENDE 

TIJD NOG MEER 

EEN EIGEN 

KOERS VAREN”

http://amazon.de/
http://www.beautypillow.nl/


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 3X MEER OMZET?

NU AL VANAF 

€ 85,- 
PER MAAND*

*MET FINANCIERING 

OP AFBETALING

WIJ ZIEN JE GRAAG OP DE BEAUTY TRADE SPECIAL 25-26-27 
MAART TE UTRECHT! STANDNUMMER 1F030

mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
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IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG

Het paradijs voor cosmetica- en beautyliefhebbers is de winkel van Babassu, die zich op de begane grond 
bevindt. Eigenaresse Heidi Olijerhoek heeft Babassu in 1998 opgericht. Zij beschrijft het Babassu-gevoel als 
volgt: “Een sfeer waarin je je meteen thuis voelt en tot rust komt. We hebben deze sfeer gecreëerd met een 
warme inrichting en de juiste kleur- en productkeuze.”

ASSORTIMENT
“Klanten kunnen voor veel merken en producten bij onze winkel terecht. In de parfumlounge vind je verschil-
lende geuren, bij de wasbeleving heb je diversiteit aan bad- en bodyproducten en bij de beauty bar kun je het 
beautyteam vragen om huid- of make-upadvies. Daarnaast presenteert Babassu een wisselend cadeau-assorti-
ment en exclusieve merken zoals Liberty in Londen en Le Bon Marché in Parijs, die tot nu toe alleen bij luxe 
warenhuizen verkrijgbaar waren.”

HUIDBEHANDELINGEN
“Op de eerste verdieping van de winkel is een 
spa met vier behandelruimtes en een duo-ca-
bine. Hier genieten gasten van een gezichts- of 
lichaamsmassage, anti-agingbehandelingen en 
de nieuwe ‘Skin Gym’. Deze biedt lunchtime 
facials voor direct resultaat. Met het uitgebrei-
de facial-menu werkt Babassu ook aan huid-
verbetering op langere termijn.”

Meer informatie:

Babassu Den Haag
Tel. 070-3608965
www.babassu.nl 

BABASSU HEEFT BEGIN DIT 

JAAR EEN NIEUWE BEAUTY 

STORE & SPA GEOPEND AAN 

DE DAGELIJKSE GROENMARKT 

IN DEN HAAG. OP RUIM 200M² 

BIEDT DE SALON ONTSPAN-

NENDE BEHANDELINGEN, DES-

KUNDIG ADVIES EN MOOIE 

COSMETICA- EN BEAUTYMER-

KEN. DAARNAAST INTRODU-

CEERT BABASSU DE ‘SKIN GYM’ 

VOOR HUIDVERBETERING OP 

KORTE EN LANGE TERMIJN.

Nieuwe Babassu-vestiging 

De winkel van Babassu is een paradijs 

voor cosmeticaliefhebbers. Je vindt er 

exclusieve merken en kunt er terecht 

voor persoonlijk advies ▶

http://www.babassu.nl/


IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG
Contouring
CONTOURING IS EEN TECHNIEK WAARMEE JE DE 

GEZICHTSKENMERKEN VAN DE KLANT ZO GOED MOGE-

LIJK LAAT UITKOMEN. DE TECHNIEK HEEFT DE LAATSTE 

TIJD AL EEN HOGE VLUCHT GENOMEN ONDER MAKE-UP 

ARTISTS EN VISAGISTEN. WELLA PROFESSIONALS INTRO-

DUCEERT DE TECHNIEK NU OOK IN DE KAPPERSBRANCHE.

t r e n D C o l l e C t i e  l e n t e / z o m e r  2 0 1 7

De nieuwe Wella Professionals trendcollectie voor lente/zomer 
2017 bevat twee hair contouring services, die gebruikmaken van 
een combinatie van freehand en highlight technieken. Het doel 
hiervan gaat een stap verder dan uitsluitend het versterken van de 
persoonlijkheid van je klant met aandacht voor de gezichtsvorm. 
Ter aanvulling daarop worden de natuurlijke huidskleur en de kleur 
van de ogen aangevuld door de mooiste kenmerken uit te lichten 
en zo unieke, gepersonaliseerde resultaten te creëren.

NEDERLANDS TINTJE
De ‘Optical Illusion’-collectie is gecreëerd door Josh Wood, Wella 
Professionals Global Creative Director of Color. Bijzonder is dat 
deze collectie – die wereldwijd wordt ingezet – geschoten is in de 
tulpenvelden bij Lisse, waardoor ‘Optical Illusion’ een Nederlands 
tintje heeft.

BY OPTICAL ILLUSION 

Photographer: Marcus Ohlsson
Hair Color: Josh Wood
Stylists: Renya Xydis & Frank Apostolopoulos
Make-up artist: Peter Schell
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SPELEN MET LICHT EN SCHADUW
“Met donkere kleuren kun je de gezichtsvorm korter en smaller 
maken, terwijl lichte kleuren helpen om lengte en breedte toe te 
voegen”, verduidelijkt Josh Wood. “Als je kleur op deze manier 
gebruikt, kun je het uiterlijk van elke gezichtsvorm veranderen. 
Dit doe je door gezichtstrekken te versterken met contouringtech-
nieken. Door met licht en schaduw te spelen kun je dus favoriete 
trekken in het gezicht scherper laten uitkomen en de aandacht 
daarnaartoe verplaatsen. Tegelijkertijd worden imperfecties ver-
zacht en met schaduw gemaskeerd.”

Meer informatie:
Coty Inc./Wella Professionals
Tel. 010-3009350
www.wella.com/professional

http://www.wella.com/professional


Bezoek ons op deBEAUTY TRADE SPECIAL  25, 26 en 27 maart 2017, Utrecht.Stand: 1F100
Stand: 1F100
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Ontdek de prachtige 
tropische tinten van 
de zomercollectie. 

NIEUWE 
KLEUREN! 

Beautyxl.nl

www.facebook.com/CNDnl

www.instagram.com/CNDNederland

Mambo Beat Sugarcane Palm Deco Splash of Teal Ripe Guava Shells in the Sand

2017 R&H_Single_SHELLAC_NL met button.indd   1 07/02/2017   14:39

http://beautyxl.nl/
http://www.facebook.com/CNDnl
http://www.instagram.com/CNDNederland
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NIEUWE TENDENSEN IN 

Volgens Mirna wordt de consument steeds kritischer als het gaat om cos-
metica: “Steeds meer consumenten willen het liefst zo natuurlijk moge-
lijke producten, daarom kijken ze kritisch naar de ingrediënten die een 
cosmetisch product bevat. Inmiddels worden klanten steeds meer in deze 
behoefte voorzien. Merken laten petrochemische stoffen als sodium lau-
reth sulfaat, parabenen, ftalaten, overige sulfaten, plastic en siliconen weg 
in hun formule. Zo proberen ze klanten te laten zien dat ze de nieuwe, 
veilige standaard zijn in de cosmetische verzorging.” 

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
“Ook biologische cosmeticaproducten blijven een grote rol spelen in 
de cosmetica. Steeds meer merken gaan over op het gebruik van biolo-
gische grondstoffen. Zo worden er mineralen gebruikt, omdat deze niet 
gevoelig zijn voor bacteriën. Er hoeven dan geen conserveringsmiddelen 
toegevoegd te worden. Bedrijven die meegaan met deze trend, natuurlijke 
producten gaan gebruiken en hun beleid daarop aanpassen, trekken meer 
klanten.”
 
MEER CONTROLE
Mirna verwacht dat er de komende tijd veel veranderingen gaan plaats-
vinden op het gebied van controle: “De overheid gaat scherper toezicht 
houden binnen de sector en er komen meer verplichtingen voor zowel 
toeleveranciers als beauty experts. Dit draagt bij aan de kwaliteit van 
salons, behandelingen en producten, wat positief is voor de volledige 
sector.” 

BEAUTYFOOD 
“Gezonde beautyproducten en -behandelingen zijn niet de enige manier 
om je huid gezond te houden”, zo vervolgt ze. “Door gezonde voeding 
houd je je huid ook in goede conditie. De inname van de juiste nutriën-
ten zorgt ervoor dat de huid van binnenuit wordt verzorgd. Het behouden 
van een stralende, jonge en egale huid met beautyfood beschouw ik ook 
als een belangrijke trend, die dit jaar verder aan kracht gaat winnen.”

NO MAKE-UP LOOK
Mirna: “Aansluitend op de zojuist genoemde tendensen is er nu ook de 
trend van de ‘no make-up look’. Je creëert een egale, gave teint met lichte 
make-upproducten, waardoor het lijkt alsof je geen make-up draagt. Zo 
behoud je een natuurlijke uitstraling, maar zie je er wel verzorgd uit. 
Deze trend sluit nauw aan op de toegenomen behoefte aan natuurlijke 
kwaliteitsproducten, pure ingrediënten en gezonde voeding. Wat dat 
betreft bestaat er zeker een samenhang tussen de verschillende trends die 
momenteel bepalend zijn in de wereld van beauty, wellness en gezond-
heid.”

Het volledige rapport vind je op www.huidcoachindepraktijk.nl

Meer informatie:

Cosmetitext PR
Mirna van Donselaar
Tel. 0418-672500
www.cosmetitextpr.nl 

MIRNA VAN DONSELAAR EN HAAR PARTNER ANDRÉ 

BESCHIKKEN OVER EEN JARENLANGE ERVARING IN DE 

SCHOONHEIDSBRANCHE. SAMEN ZIJN ZE OPRICHTER 

EN EIGENAAR VAN COSMETITEXT PR. DAARNAAST 

WERKT MIRNA ALS TRENDWATCHER EN COLUMNIST 

VOOR VERSCHILLENDE MEDIA. BEGIN DIT JAAR PUBLI-

CEERDE ZE EEN TRENDRAPPORT 2017 MET DAARIN 

ENKELE OPVALLENDE NIEUWE TENDENSEN BINNEN DE 

WERELD VAN BEAUTY, WELLNESS EN GEZONDHEID. 

BEAUTY-, WELLNESS- EN 
       GEZONDHEIDSWERELD

Mirna van Donselaar 

Bezoek ons op deBEAUTY TRADE SPECIAL  25, 26 en 27 maart 2017, Utrecht.Stand: 1F100
Stand: 1F100
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Ontdek de prachtige 
tropische tinten van 
de zomercollectie. 

NIEUWE 
KLEUREN! 

Beautyxl.nl

www.facebook.com/CNDnl

www.instagram.com/CNDNederland

Mambo Beat Sugarcane Palm Deco Splash of Teal Ripe Guava Shells in the Sand

2017 R&H_Single_SHELLAC_NL met button.indd   1 07/02/2017   14:39

http://www.huidcoachindepraktijk.nl/
http://www.cosmetitextpr.nl/


IN THE 
MIKOSSHOP!

Shop till you drop

BEAUTY TRADE SPECIAL 25 T/M 27 MAART

Demonstraties 
Sugaring by 
Paul Bode 

& 
 
 

Spectaculaire 
beursaanbiedingen

Bezoek onze Mikos stand! 1H070
Introductie Mila One Skin-analyser 

& Mila Sensitive van Mila d'Opiz 
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HOE SELECTEER JE 
           DE JUISTE salon visual(s)?

Met de opkomst van internet, sociale media en smartphones krij-
gen we een overvloed aan informatie binnen, waardoor we ons 
moeilijk voor lange tijd kunnen focussen. Als salon heb je daarom 
slechts één kans om de aandacht van de klant te vangen, voordat 
ze zich weer op iets anders concentreren. De gouden regels om dit 
het beste te kunnen doen, hebben we hieronder (aan de hand van 
een blog van Phorest Salon Software) voor je op een rijtje gezet. 

HET GEBRUIK VAN KLEUR
Wanneer je je salon (online) wil promoten, is kleurgebruik het 
eerste waarmee je rekening moet houden. Dit komt simpelweg 
door het feit dat ogen van nature meer aangetrokken zijn tot mooie 
kleuren. Bij het kiezen van de juiste tinten is het daarom van belang 
dat je primaire kleuren mixt met hun complementaire kleuren. Zo 
zijn niet alleen geel en paars een uitstekende keuze, maar ook de 
combinaties rood met groen en blauw met oranje zijn aan te raden. 
Bovendien is het slim om ervoor te zorgen dat het belangrijkste het 
meest opvalt.

IDENTIFICATIE EN POSITIEVE VIBES
Naast kleuren wordt de aandacht van klanten voor een groot deel 
gevangen door wat er precies te zien is. Zo komt uit verschillende 
studies naar voren dat klanten zich eerder voor advertenties of 
salon visuals interesseren wanneer er mensen afgebeeld zijn. Op 
deze manier kunnen ze zich identificeren met wat er wordt gepre-
senteerd. Naast mensen is het ook een goede zet om een positieve 
sfeer over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan geluk, liefde en ande-
re emoties die een positief gevoel bij de klant kunnen opwekken. 

UIT EEN RECENT ONDERZOEK VAN MICROSOFT IS GEBLE-

KEN DAT MENSEN IN DE AFGELOPEN VIJFTIEN JAAR EEN 

KORTERE AANDACHTSSPANNE HEBBEN GEKREGEN DAN 

EEN GOUDVIS. HET KLEINE BEESTJE HEEFT EEN GEMIDDEL-

DE SPANNINGSBOOG VAN NEGEN SECONDEN, TERWIJL 

DIT BIJ MENSEN VAN TWAALF NAAR ACHT SECONDEN IS 

GEDAALD. DEZE GROTE VERANDERING ZORGT ER ONDER 

ANDERE VOOR DAT JE JE SALON VISUEEL GEZIEN IN EEN 

KORTERE TIJD MOET PROMOTEN. MAAR HOE ZORG JE 

ERVOOR OM IN EEN FLITS DE AANDACHT VAN KLANTEN 

TE TREKKEN, VOORDAT ZE ZICH WEER OP IETS ANDERS 

RICHTEN? VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON GING OP 

ONDERZOEK UIT EN DOOK IN DE WERELD VAN VISUELE 

MARKETING.

OPVALLENDE BEELDEN
Een ander belangrijke tip om de aandacht van klanten zo snel mogelijk te vangen, is 
het gebruik van opvallende beelden die niet zomaar zonder reden zijn geselecteerd. 
Als deze beelden dienen om een speciaal product te verkopen, zorg er dan ook voor 
dat daar de focus op ligt. Denk er wel aan dat je eerst nadenkt over het concept, 
voordat je passende beelden hiervoor kiest.

OP TIJD VERVERSEN
Tot slot is het belangrijk om je visuele promotiemateriaal na een bepaalde tijd te 
vervangen voor nieuwe beelden. Ook al heb je een beeld gevonden die het goed 
doet bij klanten, de prestaties hiervan duren helaas niet voor eeuwig.

▲ Onderzoek door Microsoft heeft aangetoond dat de aandachtsspanne van men-
sen in de afgelopen vijftien jaar flink is gedaald. Hierdoor is het belangrijker dan ooit 
tevoren om in een flits de aandacht van klanten te trekken. Daarom is het verstandig 
om rekening te houden met enkele ‘gouden regels’ van visuele marketing
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NIEUWE EDEN BEAUTY SECRETS 
BIEDT UITGEBREID PAKKET 

De bestaande salon Eden Lash & Brow liep zo goed dat er soms lange wachtlijsten waren. 
De salon richtte zich specifiek op wimperextensions en wenkbrauwbehandelingen, 
maar klanten hadden steeds meer behoefte aan extra diensten. Doordat er op de huidige 
locatie geen plaats meer was, is er gezocht naar een nieuw pand. 

Deborah Verhagen kwam met het idee. “In de nieuwe salon is ruimte voor een groter 
team en uitbreiding van de diensten. In de beautystore kun je terecht voor make-up 
behandelingen, verzorgingsproducten en workshops. Er is een make-up specialist 
aanwezig voor het tatoeëren van wenkbrauwen met hairstrokes, eyeliners en full lips. 
Daarnaast is er een skincare en massagegedeelte”, vertelt ze. Eden Beauty is tevens een 
opleidingsinstituut voor beginnende en ervaren wimper- en wenkbrauwstylisten.

OP 21 JANUARI IS DE EERSTE ALL-IN-ONE BEAUTYSALON EN -STORE IN TILBURG 

GEOPEND. IN DE RANDSTAD EN IN HET BUITENLAND KWAM JE ZE AL VAKER 

TEGEN, MAAR NU DUS OOK AAN HET KETELHAVENPLEIN IN DE REESHOF. 

EDEN BEAUTY SECRETS KOMT MET EEN GEHEEL NIEUW TOTAALPAKKET. 

De uitstraling van het nieuwe pand voelt warm aan. “De luxe inrichting 
met persoonlijke touch zorgt voor een hippe maar toch relaxte sfeer”, 
beschrijft Deborah. Ze benadrukt dat Eden deze nieuwe stap niet had 
kunnen zetten zonder de trouwe klanten die ze vaak al jaren komen. Ze 
benoemt ook de kwaliteit van de medewerkers die perfectionistisch en 
hygiënisch te werk gaan en klantvriendelijkheid voorop stellen.

Meer informatie: 

Eden Beauty
www.edenlashandbrow.nl 

ROSE GOLD COLLECTION: 

De luxe wimperkrultang creëert een verleidelijke 
oogopslag terwijl de wenkbrauwen perfect in vorm 
gebracht kunnen worden met de pincet die zowel 
in normaal als miniformaat leverbaar is. Een snelle 
check in het handspiegeltje, dat een vergroting tot 
tien keer mogelijk maakt, bevestigt het stralende 
resultaat.

TRENDKLEUR
Tweezerman staat in de beauty-industrie niet alleen 
bekend om de hoge kwaliteitsstandaard, betrouw-
baarheid, innovatie en service, maar ook vanwege 
de mooie en bijdetijdse designs. Dit uit zich in de 
nieuwste collectie door het gebruik van de kleur 
van het moment, roségoud. De gehele beautykit, 
bestaande uit de pincet, die nu ook in reisformaat 
leverbaar is, de wimperkrultang en het spiegeltje 
zijn in deze kleur uitgevoerd.

GEHEEL IN LIJN MET DE TRENDKLEUR VAN 

HET MOMENT, ROSÉGOUD, INTRODUCEERT 

TWEEZERMAN DE ROSE GOLD COLLECTION. 

DEZE SET BEAUTY TOOLS BESTAAT UIT LOVE-

ABLE BLIKVANGERS VOOR KLANTEN THUIS 

OF ON THE GO. 

BLIKVANGERS VOOR IEDERE BEAUTY

EIGENSCHAPPEN
De pincet is gebaseerd op de populaire Tweezerman-pincet die al jaren dé beauty tool is van veel visagis-
ten, modellen en celebrities. Het pincet is perfect gevormd door de met de hand vervaardigde, schuin aflo-
pende punten. Hierdoor worden zelfs de fijnste haartjes met grote en gelijkmatige precisie verwijderd. De 
wimperkruller creëert een prachtige, langdurige krul zonder de wimpers te beschadigen. Tezamen zijn dit 
dus onmisbare trendy beauty tools om als basis te dienen voor een verleidelijke en sprekende oogopslag.

REIS-SET
De Rose Gold reis-set bestaat uit een mini-tweezer en een handspiegeltje, die ideaal zijn voor onderweg of 
op reis. Door middel van een snelle touch-up kunnen dames zich hiermee nog snel opmaken voordat de 
avond valt. Ook is een perfecte oogopslag tijdens een city trip hiermee continu gegarandeerd. De wimper-
kruller heeft een geadviseerde winkelverkoopprijs van €19,95. De Slant Tweezer kost de klant €26,95. De 
complete reis-set, bestaande uit een minipincet, een clutch en het handspiegeltje, heeft een combinatiever-
kooprijs van €37,95.

TWEEZERMAN
Behalve de welbekende pincetten biedt Tweezerman ook andere geavanceerde beauty-producten voor 
wenkbrauwen, wimpers, gezicht, manicures en pedicures. Bovendien biedt het bedrijf een gratis slijpservice 
en levenslange garantie op de pincetten. 

Meer informatie: Tweezerman, tel. 0416-563142, www.tweezerman.nl
Beauty Trade Special stand 1L050

http://www.edenlashandbrow.nl/
http://www.tweezerman.nl/


NEEM TIJDENS DE BEURS BEAUTY TRADE SPECIAL EEN ABONNEMENT (€ 42,-) OP 

DE BEAUTYSALON EN ONTVANG ÉÉN VAN DE MOOIE CADEAUPAKKETTEN VAN 

LOOkX NAAR KEUZE:

de beautysalon
Vakinformatie voor de totale Schoonheidsbranche

Mooi cadeaupakket 
NAAR KEUZE ONTVANGEN? 

Foundation + foundation brush ( t.w.v. € 64,90)  

Mineral powder + powder brush ( t.w.v € 51,45)  

Gloss Pearle (t.w.v € 18,75) 



 s a l o n  X :  g e t  s P o i l e D

Van oorsprong is Sonja Hartjes verpleegkundige. Over hoe ze in de 
beautybranche terecht is gekomen zegt ze: “Ik zocht een hobby naast 
verpleegkunde; zodoende ben ik een opleiding uiterlijke verzorging 
gaan doen. Ik ben bij Bergman Clinics gaan werken, waar ik naast 
schoonheidsspecialiste ook als beautycoach werkte. Ook deed ik alle 
nacontroles na de behandelingen. Vervolgens heb ik geholpen met het 
opzetten van MediSpa Amsterdam. Hierna ging ik aan de slag bij de 
gerenommeerde Velthuis kliniek.”

Een echte duizendpoot dus. Terwijl Sonja bij de Velthuis kliniek werk-
te, zette ze in december 2011 ook haar eigen zaak, Get Spoiled, op. 
Na twee jaar is deze verhuisd naar de huidige locatie in Arnhem, in 
een mooie buurt dichtbij het station. Het prachtige pand is van binnen 
mooi ingericht, met veel gebruik van warm hout. “Ik wilde geen kli-
nische sfeer hebben. Ik wilde gaan voor een huiskamergevoel zonder 
hierin door te schieten.”

BEAUTY EN MEDISCH
Op deze locatie spreken we Sonja, onder meer over de rol van haar 
opleiding als verpleegkundige bij het uitoefenen van haar vak als 
schoonheidsspecialiste: “Ik heb als dermatoloog gewerkt en ik heb 
daar veel van geleerd. Zo heb ik veel oog voor afwijkende plekjes op 
de huid.”

Gebruik maken van specialisaties is iets wat in het interview veel naar 
voren komt. “Ik heb de ruimte in Arnhem samen gekocht met een 
kapper. De salon liep zo goed, na een half jaar zat de agenda hele-
maal vol. Ik heb nu vier man personeel in dienst, en twee stagiaires. 
Bovendien werk ik samen met een cosmetisch arts die ik nog kende 
van mijn tijd bij Velthuis. Zij is door de consumentengids uitgeroepen 
tot dé specialist van Nederland, en is iedere week drie dagen in de 
salon aanwezig.” Zo ondersteunen de twee onderneemsters elkaar, 
want veel mensen zijn klant bij beide professionals.

GET SPOILED, IN HET CENTRUM VAN 

ARNHEM, IS MET VIER JAAR NOG EEN 

RELATIEF JONGE SALON. OPRICHTSTER 

SONJA HARTJES HEEFT ECHTER AL VEEL 

ERVARING IN DE BEAUTYBRANCHE. 

WIJ SPRAKEN MET HAAR OVER HAAR 

SALON, DE SAMENWERKING MET 

VAKMENSEN EN KWALITEITSPRODUC-

TEN EN HAAR TOEKOMSTPLANNEN.

ONDERBOUWD GENIETEN BIJ 

Get Spoiled
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Op het gebied van samenwerking met dermatologen ziet Sonja nog verbe-
termogelijkheden voor de beautybranche: “De samenwerking zou geïnten-
siveerd moeten worden. Een goed voorbeeld daarvan is de nog slepende 
laserkwestie. Artsen gebruiken snel agressieve behandelmethoden terwijl dat 
wellicht niet nodig is.”

PERSONEEL
Ook wat betreft het personeel van de salon zelf zijn de specialismen ver-
deeld over de groep, volgens Sonja. “Je kunt niet overal even goed in zijn. 
Daarom zijn de specialiteiten over het team verdeeld. Mijn eigen specialiteit 
bestaat uit de diepere peelings. Ik hou ervan dat er merkbaar iets gebeurt.”

Over haar omgang met de dames die voor haar werken zegt Sonja: “Ik ben 
geen baas-baas. Wel werk ik uitsluitend met gepassioneerde, verantwoorde-
lijke mensen. De selectie van deze mensen is dus heel belangrijk.” Om het 
niveau van haar medewerksters aan haar eisen te laten voldoen geeft ze zelf 
trainingen, maar alleen aan haar eigen personeel. “Ik train iedere maandag. 
Dan gaat het over: wat doet glucolzuur, wat doet vitamine F? Je moet echt 
weten waar je het over hebt. Dan kan je de klanten beter informeren en het 
stimuleert ook het plezier in je werk.”

Over het niveau van schoolverlaters in de beautybranche is ze dan ook kri-
tisch. “Ik vind het niveau doorgaans veel te laag, maar natuurlijk zitten er 
soms pareltjes tussen. Het heeft overigens lang geduurd voordat ik mezelf 
echt schoonheidsspecialiste durfde te noemen.”

MERKEN
Ook voor de merken geldt wat Sonja betreft ‘ieder zijn eigen specialiteit’. 
“Sommige merken zijn goed tegen acné, andere met huidverbetering. Als 
de samenstelling van producten verandert kan deze situatie weer verande-
ren.” Get Spoiled werkt dus met vele merken. Dr. Schrammek is een Duitse 
dermatoloog die producten op basis van kruiden maakt. Cosmelan is vooral 
gericht op pigment en bindweefsel. Oolaboo maakt mooie supplementen die 
bijna geheel natuurlijk zijn en YoungBlood maakt minerale huidverzorgende 
make-up die perfect is voor een touch-up na de behandeling.

Het hoofdmerk van Get Spoiled is Image Skincare. Dit Amerikaanse merk 
werkt veel met fruitzuren. Bovendien wordt er bij deze producten geen 
gebruik gemaakt van parfums en nare stoffen. Vooral over de werking tegen 
rosacea is Sonja erg tevreden.

PROFIEL GET SPOILED

Bestaat sinds: December 2011 (sinds 2013 op huidige locatie)
Aantal medewerkers: 6
Behandelruimtes: 2 (plannen voor uitbreiding naar 4)
Merken: Dr. Schrammek, Image Skincare, Cosmelan,   
 Youngblood, Bio Sculpture, Oolaboo

COMMUNICATIE
Wat betreft de communicatie vertrouwt Get Spoiled grotendeels op 
mond-tot-mondreclame. “Vrijwel alles gaat via-via. Op Facebook heb ik 
bijna duizend volgers. Dit zou ik kunnen laten doen door een bedrijf, maar 
ik vind dat de creativiteit op dit gebied toch uit jezelf moet komen. Maar 
werken met computers is niet mijn hobby”, vertrouwt Sonja ons toe.

TOEKOMST
Toch heeft de salon aan populariteit geen gebrek, zo blijkt. De zaak heeft 
twee behandelruimtes, maar er worden offertes gemaakt om er twee bij te 
laten maken wegens de toegenomen drukte: “We zijn uit ons jasje aan het 
groeien. We willen daarom doorgroeien, maar daarbij wel aan de sfeer van 
deze salon vast blijven houden.” 

Andere toekomstplannen heeft Sonja ook. “Ik ben best wel geneigd om 
dingen uit te proberen. Zo ben ik benieuwd naar de mogelijkheden van 
PMU (permanente make-up).” Tot slot raadt ze een boek over ondernemen 
aan dat hierbij aansluit: The Purple Cow van Seth Godin. Het lijkt erop dat 
deze professionele duizendpoot al weer nieuwe uitdagingen gevonden heeft.

Meer informatie:
Get Spoiled
Tel. 026-3707795
www.getspoiled.nl
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m a r k e t i n g t i P s

DE MEESTE SCHOONHEIDSSALONS HEBBEN EEN WEBSITE. GELUKKIG MAAR, WANT WIJ NEDERLANDERS LOPEN VOOROP WAT BETREFT HET 

GEBRUIK VAN INTERNET. MAAR HELAAS IS HET HEBBEN VAN ALLEEN EEN WEBSITE NIET GENOEG. NAAST DAT JOUW WEBSITE HET ONLINE 

VISITEKAARTJE IS VAN JE BEDRIJF (EN ER DUS OP-EN-TOP ÉN PROFESSIONEEL UIT DIENT TE ZIEN) MOET DE WEBSITE DOEN WAAR DIE VOOR 

GEMAAKT IS, NAMELIJK HET GENEREREN VAN NIEUWE KLANTEN. DE BEZOEKER DAADWERKELIJK KLANT MAKEN IS ALLEEN NOG NIET ZO 

EENVOUDIG. ER ZIJN TIENTALLEN PUNTEN WAARAAN EEN EFFECTIEVE WEBSITE MOET VOLDOEN. IN DEZE COLUMN INFORMEERT DE VRIES 

OVER DE MEEST BELANGRIJKE.

Deska de Vries

1. VINDBAARHEID 
Een goede website is vindbaar op steekwoorden zoals ‘schoonheidssalon’, 
‘schoonheidsspecialist’, ‘schoonheidsbehandeling’, etc. Deze woorden gebruikt 
de consument bij het online zoeken naar een schoonheidssalon. Salons die 
niet vindbaar zijn, of pas op de tweede of derde pagina verschijnen, zouden 
de website moeten optimaliseren (zoekmachinemarketing). Er zijn veel factoren 
die de vindbaarheid van een website bepalen, maar je komt al een heel eind 
met een goede en informatieve tekst of een kort filmpje over alles wat met jouw 
vakgebied te maken heeft: wat is acne, wat kan ik hieraan doen, etc. Voor wie 
zoekmachinemarketing écht serieus aan wil pakken is enige kennis van belang 
voor het succes hiervan. Het is dan beter om een specialist in te schakelen.

2. UP-TO-DATE
Veiligheid is het belangrijkste argument om de website bij te werken en om 
altijd de nieuwste versie van een website te hebben.  Een verouderde website is 
kwetsbaar, als er persoonsgegevens verwerkt worden, bijvoorbeeld wanneer de 
bezoeker zich kan inschrijven voor jouw nieuwsbrief. Het niet updaten van de 
website kan dan grote gevolgen hebben. Daarnaast is een verouderde website 
minder snel en ziet er veel minder mooi en professioneel uit.

3. MOBILE FRIENDLY
Sinds oktober 2015 worden er op Google meer zoekopdrachten via mobiele 
telefoons geplaatst dan via desktops. Voor de bezoeker is het dus zeer belang-
rijk dat de website er op de smartphone of tablet net zo goed uitziet als op de 
computer. Daarnaast vinden zoekmachines het belangrijk dat een website net 
zo goed presteert wanneer deze via de telefoon wordt bekeken. Zorg er dus voor 
dat je website ‘responsive’ is.

4. CONVERSIE
Conversie is de mate waarin bezoekers van de website doen wat de bedoeling 
is: dat kan het kopen van een bepaald artikel, het inschrijven voor een nieuws-
brief of het maken van een afspraak voor een behandeling zijn. Er zijn veel 
schoonheidssalons die een mooie website hebben waar de bezoeker echter te 
weinig geprikkeld wordt om direct actie te ondernemen. Ook wat conversie 
betreft spelen veel factoren mee voor het succes, maar let in ieder geval op de 
volgende punten:

• Ontwerp de website puur rond de beleving van de bezoeker.
• Probeer de website steeds gebruikersvriendelijker te maken.
• Check de laadsnelheid, bijvoorbeeld met Google PageSpeed Insights.
• Zorg voor een overzicht van de producten/diensten /categorieën.
• Verwerk alle goede eigenschappen in de website en maak duidelijk waarom 
een bezoeker bij jou klant zou moeten worden.
• Maak het simpel en overzichtelijk.

Doe voor meer informatie over dit onderwerp of advies over wat er beter kan 
aan jouw website de gratis website check. Ga hiervoor naar www.jouwsalon-
online.nl.

EEN GOEDE WEBSITE 
WAAR VOLDOET DIE AAN?
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