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De hydraterende en regenererende douchegel van Diego Dalla 
Palma – RVB Skinlab gaat de negatieve effecten op de huid en haren 
tegen na contact met zon, zeezout en chloor (rechtsboven)

Voor de perfecte wimpers biedt het cosmeticamerk M2Beauté naar 
eigen zeggen “de ultieme accessoire voor een mooie oogopslag” 
genaamd M2Tools Eyelash Comb (rechtsonder)

De nieuwe lente/zomer-collectie van Sothys draagt de naam 
‘Escale estivale’. Het neemt je mee naar de stad en het strand om 
een nieuwe, kleurrijke en optimistische levensstijl te ontdekken  
(linksboven) 

De Just Mix! Oil Infusions van IK Skin Perfection zijn drie oliën 
op kruidenbasis. Er wordt een op maat gemaakte verzorging 
gecreëerd van 100% natural blends, afgestemd op de behoeften 
van de huid (linksonder)



Voor een optimaal en langdurig effect 
kan deze behandeling ondersteund worden 
met 3 producten voor thuisgebruik.

     Een
Betoverende  
  en Zinnenprikkelende
Zomerbehandeling!

Informatie over instapmogelijkheden:

HAPARKO COSMETICS

De Veldoven 57

3342 GR  Hendrik-Ido-Ambacht

T +31 (0)78 - 68 166 28

www.haparko.nl

Bekijk onze webwinkel

voor meer informatie over

producten van Malu Wilz:

WWW.WEBSHOPMALUWILZ.NL  HaparkoCosmetics

http://www.haparko.nl/
http://www.webshopmaluwilz.nl/
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Interview: Loverock                 
Dieke van Groningen is een passievolle moeder en trots op haar kinderen. Niet 
gek dus dat ze op het idee kwam om een huidverzorgingslijn voor kinderen op 
te starten. Zo gemakkelijk bleek dat echter niet want Nederland bleek weinig 
informatie te hebben over huidverzorging voor kinderen.  Uiteraard was ze niet 
voor één gat te vangen en ging ze door, totdat ze precies kreeg wat ze wilde. “Ik 
wilde een kwaliteitsproduct voor kinderen ontwikkelen omdat de kinderhuid zo 
anders is. Loverock is stoer en lief, hard en zacht, blauw en roze tegelijkertijd.” 
Wij zijn benieuwd naar de stappen die Dieke heeft gezet om tot deze bijzon-
dere verzorgingslijn te komen en spreken haar in Rotterdam, op haar nieuwe 
kantoor.

Beauty Trade Special                  
De vakbeurs Beauty Trade special bleek ook dit jaar de ‘place to be’ als het gaat 
om oriëntatie voor de schoonheidsbranche. Daarnaast was het een belangrijk 
podium voor orderplaatsing en directe verkoop. De beurs vond van zater-
dag 7 maart tot en met maandag 9 maart plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Exposanten pakten uit met innovaties en bezoekers konden deelnemen aan een 
hoogwaardig programma van branchegerichte activiteiten.

Interview met Hans Bolder, Medik8             
Veel klanten van Medik8 gaven in een enquête aan dat ze niet meer zonder 
Internet kunnen en er graag meer willen uithalen. Kennis en tijd spelen echter 
altijd een grote rol bij de uitwerking hiervan. Dat zette directeur Hans Bolder 
aan het denken. “In oktober kwamen we in contact met een bedrijf dat profes-
sionele internetplatforms maakt voor het MKB en zij hadden de oplossing: een 
portaal waar alle Medik8-klanten zich bij kunnen aansluiten, zonder dat ze er 
tijd of kennis voor nodig hebben. Simpel gezegd krijgen de klanten een Medik8-
website met daaraan onze producten gekoppeld.” De redactie van vaktijdschrift 
De Beautysalon sprak met Hans Bolder om meer te weten te komen over deze 
innovatieve aanpak. 

Salon X               
Op 2 maart viel Karin Manders in de prijzen. Ze mocht een Beauty Award in 
ontvangst nemen voor ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar – Regio zuid’. In 
de vorige editie werd al duidelijk dat Karin een ambitieuze vakvrouw is en 
met deze prijs wordt dit bevestigd. Toch stijgt het winnen van deze erkenning 
niet naar haar hoofd. Karin is wars van sterallures. “Het winnen van de Beauty 
Award geeft een ontzettende boost, maar aandacht van de pers is niet de boost 
die ik zoek. Het gaat mij om erkenning voor mijn werk”, vertelt ze aan de redac-
tie van Vaktijdschrift de Beautysalon. Reden genoeg om met Karin te spreken 
over de gevolgen van deze award en te vragen naar haar toekomstplannen. 

DE VISIE
De zomertijd is ingegaan, de eerste zonnestralen hebben zich al laten zien en terwijl ik deze visie schrijf, wordt de 
eerste ‘rokjesdag’ aangekondigd. Vaktijdschrift De Beautysalon draagt graag een steentje bij aan het zomerse gevoel en 
zet deze uitgave in het teken van groen, gezond en zomerproducten. Dat betekent make-up in vrolijke kleuren, 100% 
natuurlijke of zelfs biologische huidverzorgingsproducten, voedingsadvies en zonbeschermingsproducten voor volwas-
senen en kinderen. 

Als ik aan de zomer denk, denk ik meteen aan nieuwe, luchtige outfits en verzorgde handen 
en voeten. In de volgende uitgave besteden we hier dan ook volop aandacht aan zodat al uw 
klanten ‘summerproof’ zijn. Misschien verandert Vaktijdschrift de Beautysalon zelf wel van 
outfit. Met de ingang van een nieuw seizoen krijgen we tenslotte allemaal zin in verandering, 
toch?

Veel leesplezier!

Esther Vervaet
Hoofdredacteur De Beautysalon
e.vervaet@gpmedia.nl

p. 48-49
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Als open platform vindt Beautyspot.nl
dat de Nederlandse beautybranche 
een open en eerlijke populariteits-
lijst verdient. De consument wordt 
mondiger en verwachtingen stijgen. 
De salons die hier goed op inspelen, 
verdienen een podium dat zowel rich-
ting salons als richting de consument 
wordt gecommuniceerd. 

Aanmelden is eenvoudig en gratis, de inspanning voor de salon betreft het 
activeren van klanten. Beautyspot.nl helpt deelnemende salons hierbij. De 
salons ontvangen een promotiepakket, krijgen aandacht op BeautyNieuws.nl 
én Beautyspot.nl. Uiteraard wordt de definitieve Top 100 lijst groots aan de pers 
bekendgemaakt tijdens een afsluitend evenement. Een mooi marketingduwtje in 
de rug van de salons!

Hoge notering 
Een hoge notering in de Beautysalon Top 100 levert je veel op. Het is een uiterst 
geschikt middel om lokale naamsbekendheid te verhogen. Daarnaast heeft 
Beautyspot.nl voor de winnaars een mooi prijzenpakket samengesteld. De Top 10 

is van harte welkom op de feestelijke uitreiking in september. De Top 3 krijgt een 
online videoverslag over hun salon en de koploper wint uiteraard een fantastische 
hoofdprijs. 

Wat moet je doen?
Elke schoonheidssalon die mee wil doen, kan zich in maart en april aanmelden 
via beautyspot.nl/beautysalontop100. Per mei kunnen consumenten stemmen via 
een aparte stemwebsite: beautysalontop100.nl. In september maakt Beautyspot.nl 
twee lijsten bekend: de ‘Beautysalon Top 100 met personeel’ en de ‘Beautysalon 
Top 100 zonder personeel’.

Voor aanvullende informatie: Beautyspot.nl
Tel. 030-2952731, www.beautyspot.nl/beautysalontop100 

B E A U T Y S A L O N  T O P  1 0 0  O N D E R S T E U N T  B I J  M A R K E T I N G  R I C H T I N G  C O N S U M E N T 

Eerste landelijke populariteitsprijs voor schoonheidssalons

Alle salons in Nederland kunnen zich vanaf 7 maart inschrijven voor de 
Beautysalon Top 100. Dit is een nieuw landelijk initiatief om de beautybran-
che en -professionals op grote schaal in een positief daglicht te zetten bij de 
Nederlandse consument. Het doel is om beautysalons zowel lokaal als lande-
lijk onder de aandacht te brengen bij de consument.

Bezoekers van de beurs mogen rekenen op de aantrekkelijke full service-
formule. Zo is de toegang gratis wanneer u zich vooraf online registreert met uw 
KvK-nummer. Startende ondernemers en studenten zonder KvK-nummer kunnen 
de beurs uitsluitend bezoeken op maandag 1 juni. 

Andere onderdelen van de full service-formule zijn gratis parkeren, lekkere hap-
jes en drankjes en een prettige ambiance waar u een groot aantal exposanten 
kunt ontmoeten, contacten met collega’s kunt leggen en nieuwe ideeën kunt 
opdoen. In samenwerking met exposanten en brancheverenigingen worden er 
verschillende wedstrijden georganiseerd. Zo vindt op maandag de wedstrijd 
‘Keune Young Talent Award’ voor kappersleerlingen plaats. Verder presenteert 
Embron Bedrijfskleding op zaterdag en zondag de nieuwste collectie salonkle-
ding met een modeshow die meerdere keren per dag gehouden wordt. 

Meer weten? Ga naar evenementenhal.nl/hardenberg of neem telefonisch con-
tact op via tel. 0523-289898. Het laatste nieuws is ook beschikbaar op Twitter: 
@UV_EH.

Van zaterdag 30 t/m maandag 1 juni wordt in Evenementenhal Hardenberg 
(Energieweg 2) de Vakbeurs Uiterlijke Verzorging gehouden. Deze richt zich 
op professionals uit de schoonheids-, wellness-, nagel- en kappersbranche.

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Hardenberg

3 0  M E I  T / M  1  J U N I
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De nieuwe collectie staat in het 
teken van sprankelende kleuren. De 
lente-/zomercollectie luistert naar 
de naam ‘Candy Spring’ en heeft 
een speelse, vrouwelijke uitstraling. 
Het is veel meer dan een seizoens-
collectie. Alcina laat de moderne 
vrouw dit voorjaar op een intense 
manier beleven: energierijk en met 
een modieuze elegantie. 

Make-up
De make-up van de collectie staat 
in het teken van nieuwe, luxueuze 
texturen die zich eenvoudig laten 
aanbrengen, intensief stralen en lang 
mooi blijven. Candy Spring bestaat 
uit trendy ‘pasteltinten’, zoals petrol 
en rosé. De subtiele champagne-
nuances zorgen voor een opvallend 
stralende oogopslag. De finishing 
touch van deze moderne looks 
wordt verzorgd door de expressieve 
lipsticks met een mat effect. 

Miracle Eye Shadow
Alcina Miracle Eye Shadow zorgt 
voor een sensationeel kleureffect 
met fascinerende glans. De fluweel-
zachte, luxueuze oogschaduw met 
innovatieve textuur is rijk aan pig-
menten en blijft daarom perfect zit-
ten. 

Ultimate Nail Colour
Deze lak bedekt de nagels met een 
glanzende, intensieve kleur die lang 
mooi blijft. Het speciale penseel past 
zich optimaal aan de nagelvorm aan 
en maakt het lakken van de nagels 
eenvoudig.

Creamy Kajal Liner
Deze creamy kajal liner met een 
metallic look geeft de ogen een sub-
tiel glanzend accent. De crèmige, 
zachte textuur laat zich eenvoudig 
opbrengen en uitwerken. Het is 
een goed product voor sensationele 
accenten en een fonkelend stralende 
blik.

Matt Lip Fluid
Intensieve kleureffecten met een 

optimaal draagcomfort, dat is wat 
de matte lip fluid biedt. Het geeft de 
kleurintensiteit van een lipstick maar 
laat zich dankzij de zachte textuur 
net zo gemakkelijk aanbrengen als 
een lipgloss. De lippen blijven lang 
voorzien van een matte tint en voe-
len verzorgd aan. 

Smoky Kajal Liner
Met dit product kunnen fascineren-
de intensieve kleureffecten worden 
gerealiseerd met een uitstekende 
dekking. De aangename, zachte tex-
tuur laat zich eenvoudig opbren-
gen en is buitengewoon geschikt 
voor gebruik op de binnenste oog-
rand. Het werkt zeer nauwkeurig en 
leent zich daardoor perfect voor het 

accenturen van de oogcontour voor 
de verleidelijke smokey eyes-look.

Voor aanvullende informatie:
Alcina Cosmetic Nederland
Tel. (0418) 652425
www.alcina.nl

 ‘ C A N D Y  S P R I N G ’  G E E F T  E E N  S P E E L S E ,  V R O U W E L I J K E  U I T S T R A L I N G

Alcina heet u welkom in de lente

Volgens Alcina straalt ruim de helft van de vrouwen in de lente meer dan 
tijdens andere seizoenen. Eén derde van de vrouwen voelt zich in de lente 
zelfs mooier en bijna de helft van de vrouwen ziet er in de lente 'frisser' uit. 
“De hoogste tijd om een collectie te ontwikkelen die perfect bij deze dames 
past”, aldus Alcina.

De Matt Lip Fluid De Smoky Kajal Liner

Miracle Eye Shadow

Creamy Kajal Liner ▶

◀ Ultimate Nail Colour

de beautysalon
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Le soin Saisonnier    !
O X Y G E N E R E N D E  S E I Z O E N S B E H A N D E L I N G *

A N A N A S - G U A V E - V O O R J A A R - Z O M E R  2 0 1 5

V O O R  E E N  S T R A L E N D E  H U I D  I N  T O P V O R M !

CHRONOBIOLOGIE
Voor alle huidtypes zuurstof+energie van vitamines om de huid te revitaliseren en zich op de zomer 
voor te bereiden. Ontdek het zelf in de cabine en verleng het resultaat met de 2 thuisproducten. Nu 
ook een bijpassende Embelliseur de teint éclat, een universeel gekleurde emulsie met o.a. plantaardige 
karamel, die iedere huid een prachtige, natuurlijke, »gezonde» uitstraling geeft.

* BEPERKTE OPLAGE 

Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverbetering 
en verzorging op maat in meer dan 15.000 Instituten 
en wellnesscentra in 125 landen.

Voor informatie: tel. 0182-381005
e-mail: info@sothys.nl 
www.sothys.nl   

mailto:info@sothys.nl
http://www.sothys.nl/


Het merk van het Amerikaanse Young 
Nails Inc. is vorig jaar in Nederland 
geïntroduceerd door importeur 

SalonCosmetics. Eigenaresse Emmy 
Klos vertelt: “Deze prijs is natuur-
lijk fantastisch voor een merk als 

Caption! Ik ben ontzettend blij. Dit 
is een bevestiging van het succes van 
de producten waar wij als team al 
vanaf het begin in geloven.” 

Juryrapport
De jury sprak vol lof over Caption: 
“Voor het eerst sinds lange tijd is 
er een grote vernieuwing in het 
nagellakschap. Het merk weet zich 
te onderscheiden doordat de lak 
écht ultrasnel droogt. Na het lakken 
van de linkerhand is de rechterhand 
droog genoeg om een volgende laag 
op te brengen. Als je klaar bent, kun 
je meteen iets anders doen. Dat op 
zich is al bijzonder, maar bovendien 
blijft de lak zeker een week perfect 
zitten. Dat is voor een ‘gewone’ 
nagellak uitzonderlijk te noemen.”

To good to be true?
Binnen tien minuten je nagels voor-
zien van een basecoat, een kleur en 
een topcoat zonder het gebruik van 
een lamp klinkt voor velen als ‘to 
good to be true’. Ook Emmy Klos 
wilde ‘eerst zien, dan geloven’. Toen 
de lak bij haar werd aangebracht 
was ze echter meteen verkocht. “Bij 
Caption gebruik je een top- en base-
coat en geen lamp. De nagels wor-
den hard en de spiegelglans blijft zit-
ten tot je de uitgroei ziet. De nagels 
schoonmaken kan gemakkelijk met 
een simpele nagellakremover.” 

Nagels lakken voordat je naar 
bed gaat 
De LacQ3-technologie is het geheim 
achter de innovatieve lak. Deze 
hightech ontwikkeling zorgt ervoor 
dat je je nagels kunt lakken voordat 
je naar bed gaat en vervolgens niet 
opstaat met het weefmotief van de 
lakens in je nagels. De ongekende 
droogtijd en een finish die veel weg 
heeft van gel maakt het tot de ideale 
nagellak. Zeker in de huidige tijd 
waarbij alles zo snel mogelijk moet 
gaan. 

Voor aanvullende informatie:
SalonCosmetics
Tel. 010-2459005
www.saloncosmetics.nl

C A P T I O N - N A G E L L A K  M E T  L A C Q 3 - T E C H N O L O G I E  W I N T  A S T I R  A W A R D

Caption verovert Nederland

Op 12 februari won de hightech revolutionaire lak van Caption de eerste prijs 
in de categorie ‘Best Beauty Discovery Luxe’ tijdens de dertigste editie van de 
Beauty Astir Awards. Emmy Klos van SalonCosmetics ontving de prestigieuze, 
onafhankelijke persprijs uit handen van presentatrice Vivian Reijs. Caption 
is hiermee uitgeroepen tot één van de beste cosmeticaproducten van 2014. 
Vaktijdschrift De Beautysalon vertelt u meer over het juryrapport en de onder-
scheidende kenmerken van deze nieuwkomer. 

▴ Emmy Klos op de drukbezochte stand tijdens Beauty Trade Special

▼ Basecoat en topcoat

Caption x Beau Monde Celeb lunch

Samen met glossy tijdschrift Beau 
Monde heeft Caption een VIP-
voorjaarslunch georganiseerd in 
het Art’otel Amsterdam. Leontien 
Borsato en Victoria Koblenko 
waren samen met hun vriendin-
nen bijeen om Caption zelf eens 
te proberen. Het was een bijzon-
der moment voor Caption, omdat 
het merk nu ook bij Bekende 
Nederlanders heeft weten te 
scoren, getuige de mooie quote 
van Leontien Borsato: “Wat een 
geweldige nagellak is dit, het 
droogt in een paar minuten.”

SBS Shownieuws was aanwezig 
om het item uit te kunnen zen-
den. De opname is te bekijken 
op: debeautysalon.biz. 
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Gezien het feit dat ze maar één 
dochter hebben en zij mij nog 
steeds zien als de jonge god van 
zeventien die alles kan, werd mij 
zeer tactisch gevraagd of ik de 
verhuizing van de ene kant naar de 
andere kant van het dorp ook kon 
regelen. Hoe zeg je nee tegen men-
sen die praktisch niks meer kunnen?
Ik zal u de details besparen over 
de verhuizing van een immense 
villa van ruim 300m² naar twee 
hokken van respectievelijk 16 en 
13m², gesitueerd in een gedateerd 
bejaardencomplex waar een wee-
ige lucht je al tegemoet komt als 
de schuifdeur open gaat.  Behept 
met enige vorm van smetvrees en 
een grondhouding van het echtpaar 
dat eigenlijk niks weggegooid mag 
worden, werd dit een zware missie. 
Zo niet ‘Mission Impossible’.

Daar mijn vrije tijd schaars is en ik 
van huis uit nogal doelgericht ben, 
was ik het na een halve dag zat. Ik 
besloot over te gaan tot zwaardere 

maatregelen. Onopvallend demon-
teerde ik de accuklemmen van hun 
scootmobiel, zodat ze vast kwamen 
te zitten in hun nieuwe studentiko-
ze onderkomen. Ik stelde hen gerust 
en zei dat ik daar later wel naar zou 
kijken, maar dat het nu even niet 
anders was. Ondertussen bestelde 
ik een paar megacontainers, waar 

een groot deel van hun inmiddels 
vijfmaal afschreven boedel in afge-
voerd kon worden. Er kwam schot 
in de zaak. 

In de totale chaos van het verhuizen 
stuitte ik op van alles, waaronder 
een krant uit 1936!  DE COURANT, 
HET NIEUWS VAN DEN DAG. De 

krant kostte 15 cent per week. Ik 
kon het lezen niet laten en was 
benieuwd wat er toen aan nieuws 
was. Dat moest toch echt een ande-
re tijd zijn geweest.

Tot mijn stomme verbazing kwam ik 
tot de ontdekking dat er in tachtig 
jaar tijd heel weinig is veranderd. 
We hadden kennelijk een rege-
ring die van alles beloofde wat 
ze niet nakwamen, gemeentes die 
hun begrotingstekort aanzuiverden 
met verhoging van de ‘opcenten’, 
bestuursleden bij bedrijven en cha-
rismatische instellingen die menig 
bedrijfskas voor miljoenen guldens 
wisten te tillen, maar ook geweld-
plegingen, roofovervallen, zinloze 
advertenties en veel sportberichten. 
Zelfs in het Midden-Oosten was het 
toen al hommeles waar kennelijk 
elf doden en zestig gewonden te 
betreuren waren in het conflict tus-
sen Palestijnen en Joden. En daar 
waar we nu ISIS hebben, was toen 
een grote onduidelijke bedreiging 
in de vorm van Duitsland, waardoor 
we voor de zekerheid druk aan het 
trainen waren tegen luchtaanvallen. 
Advies: avondlicht uit! Zelfs de KLM 
had toen al problemen om door 
te kunnen groeien, het aantal pas-

sagiers bleef toenemen. Gelukkig 
werd de Douglas DST besteld, 
waardoor het aantal passagiers per 
vliegtuig met vijftig procent steeg 
van acht naar twaalf.

Ook op het gebied van schoonheid 
is er misschien wel minder veran-
derd dan we denken. Het schoon-

heidsgeheim van die tijd was olijf-
olie in de zeep (Palmolive). “Thans 
aangeraden door meer dan twintig-
duizend schoonheidsspecialisten. U 
wil toch ook die natuurlijke charme 
bezitten en een teint hebben die 
iedereen bewondert?” Zelfs de hui-
dige hype van witte tanden hadden 
ze al: “Nieuw schoonheidsgeheim 
toovert parelwitte tanden. Kolynos 
tandcream – weest zuinig en koop 
de grote tube!”

Misschien toch wel het leukst waren 
de ‘speurdertjes’. Allerlei lieftallige 
‘meisjes’ boden zich aan: Dag meis-
jes, Flinke meisjes, Werk meisjes, 
Leer meisjes en Zelfstandige meisjes 
wilden heel graag voor u werken. Je 
kon ze voor vier gulden per week 
op je loonlijst zetten. Autorijles 
kostte één gulden, wonen deed je 
voor drie gulden per week. En als je 
desondanks toch de weg kwijt was, 
ging je naar een helderziende voor 
vijftig cent per consult.

Eenmaal klaar met de grote verhui-
zing meldde ik me af. En ja, ik heb 
de accu’s weer aangesloten. Op 
de vraag of er niet meer spullen te 
verhuizen waren, antwoordde ik: 
“Nee, dit was het”. Dat viel ze erg 

mee, ze waren zichtbaar opgelucht. 
Er was al genoeg veranderd. 

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

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

De lente heeft zich inmiddels aangediend en dat maakt dat menigeen weer 
lekker in beweging komt. Voor een bevriend echtpaar van me, bestaande uit 
twee hele oude mensen (80+) waarvoor ik tijdens mijn studietijd werkte, werd 
het kennelijk ook tijd om te bewegen: van hun kapitale villa naar het bejaar-
denhuis. Bewegen mag u lezen als rollen, want we hebben het hier over de 
generatie die ternauwernood de oorlog wist te overleven en vervolgens vijftig 
jaar als notoire middenstanders hun schouders onder de wederopbouw heb-
ben gezet. Veel meer dan elektronisch rollen zit er dus niet meer in.

Back to the future II

mailto:pklappe@bnfgroep.nl


Thalion: 
de rijkdom van de oceaan
In Bretagne bevinden zich de laboratoria van Thalion. Sinds haar ontstaan leeft THAL’ION in het hart 
van de natuur, de zee en de algen. Hier, in Iroise Zee in het midden van een beschermd natuurgebied 
oogsten “Les Laboratoires Thalion” een rijke verscheidenheid aan algen, die binnen 24 uur verwerkt 
worden tot natuurlijke, zeer effectieve grondstoffen, waarmee echte schoonheids- en welzijnselixirs 
worden gecreëerd. Thalion is het enige cosmeticamerk dat zelf het volledige beheer over de kwaliteit 
van de algen als grondstof heeft, van oogst met eigen schepen tot de verwerking in zeer effectieve 
producten in een supermodern laboratorium. Deze unieke know-how stelt Thalion in staat om de 
weldaden van de zee over te brengen in effectieve behandelingen voor de schoonheidsspecialist. 

Alle verzorgende producten van Thalion zijn echte concentraten van de oceaan, 

verzorgingsprotocollen, die speciaal ontwikkeld zijn voor schoonheidsinstituten, 
thalassocentra en Spa’s. Ze bevatten hoge concentraties aan mariene 
werkstoffen, die bijzonder doeltreffend zijn en tot uitzonderlijke resul-taten 
leiden. Duik in het hart van de zee en ga terug naar de bron van het welzijn. 
Ontdek ook de unieke mogelijkheden die Thalion uw instituut kan bieden. 
Ga naar onze website en vraag het uitgebreide gratis informatiepakket aan 
of meld u aan voor een van de gratis informatiedagen.

www.thalion.nl

http://www.thalion.nl/
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“Het idee van Loverock is gebo-
ren toen mijn man op huwelijksreis 
aan mij vroeg wat mijn grote droom 
was. Mijn antwoord was: ‘ik wil een 
huidverzorgingslijn ontwikkelen voor 
kinderen’. Toen werd het even stil. 
Huidverzorging was duidelijk, maar 
voor kinderen was niet voor de hand 
liggend. Ik legde uit dat er veel pro-
ducten zijn voor baby’s, vrouwen en 
tegenwoordig ook mannen, maar de 

doelgroep die daartussen zit, daar zie 
je bijna niets voor.”

“Vanaf dat moment zat het idee in 
m’n hoofd, maar het is niet iets wat 
je over één nacht ijs ontwikkelt. Dus 
zocht ik naar informatie en producten 
over de kinderhuid. Met name de 
producten waren niet in Nederland 
te vinden, wel in omringende landen. 
Ik wilde een kwaliteitsproduct voor 
kinderen ontwikkelen, juist omdat 
de kinderhuid zo anders is”, legt 
Dieke uit.

Talg
“Na het eerste levensjaar is de kinder-
huid vijf keer droger dan de volwas-
sen huid. Een babyhuid is vetter, maar 
alles wat we voor een baby doen is 
daar ook op gericht. We beschermen 
het talglaagje op de huid zoveel 
mogelijk door het kindje bijvoorbeeld 
in een oliebadje te stoppen. Na dat 
eerste jaar is de hormonale bescher-
ming vanuit de moeder uitgewerkt 

en wordt er zeer weinig talg aange-
maakt. De hormonen die hiervoor 
verantwoordelijk zijn, komen name-
lijk pas  tijdens de pubertijd om de 
hoek kijken.”

“Kinderen hebben uiteraard geen 
last van een collageengebrek. Bij 
hen zit er nog genoeg vocht in de 
huid. Daardoor zijn ingrediënten als 
hyaluronzuur voor kinderen absoluut 
niet geschikt, al wordt zo wel snel 
gedacht. Voor kinderen zijn er echter 
heel andere werkstoffen nodig.” 

Dieke vertelt: “Naar aanleiding van 

gesprekken met dermatologen ging ik 
op zoek naar ingrediënten die twee 
dingen doen voor de kinderhuid: 
hydrateren en beschermen.. Het was 
essentieel om een kwaliteitsproduct 
te maken met natuurlijke ingrediën-
ten die de huid beschermen tegen 
uitdroging, en tegelijkertijd de huid 
zoveel mogelijk in balans laten. Op 
heel veel momenten kan de kin-
derhuid dat zelf, maar er zijn ook 
momenten dat dit niet kan. Zoals met 
koud weer of wanneer we binnen zit-
ten met de verwarming aan. Dan heb 
je juist de neiging om lekker in een 
warm bad te stappen en dat zijn pre-
cies de momenten dat de kinderhuid 
het zwaarder krijgt. Dan is het zaak 
om een product te gebruiken dat de 
huid niet té schoon maakt, zoals een 
product zonder sulfaten." (sodium 
laureth en sodium lauryl sulfate, red.)

Microniveau
“Hoe meer artikelen ik hierover las, 
hoe meer ik me gedwongen voelde 
om mijn passie te volgen”, vertelt 
Dieke. “Mijn man en mijn ouders 
(Kie en Conne van Groningen van 
Florint, red.) ondersteunden me en 
vonden het heel gaaf dat ik dit wilde 
doen. Door de kennis die zij hebben, 
eigen jarenlange ervaring in de beau-
tybranche en het voeren van gesprek-
ken met derden,  kreeg ik bevestiging 
dat mensen écht op zoek zijn naar 
kwaliteitsproducten voor kinderen. Ik 
ben vervolgens op zoek gegaan naar 
een bedrijf die het product dat ik voor 

ogen had, kon maken. Ik wist precies 
wat ik wilde en merkte dat, als je een 
keurmerk wil kunnen hanteren zoals 
de ‘Eco Cert’-goedkeuring die wij nu 
hebben, het fijn is om in Europa te 
zitten omdat daar alles goed wordt 
gemonitord. We bezochten onder 
andere Duitsland, Zwitserland, België 
en Nederland en bij een Nederlandse 
partij kreeg ik een heel goed gevoel. 
Ik mag me zelfs op microniveau 
bemoeien met het product en dat is 
heel erg fijn. Het is tevens ook heel 
sterk om te kunnen aantonen dat we 
zoveel mogelijk dicht bij huis kunnen 
controleren.”

Water-in-olie emulsie
“Dan begint het productieproces. We 
kozen ervoor om de gezichtscrème 
samen te stellen met een water-in-
olie emulsie als basis. De olie legt 

dan namelijk een natuurlijke filter 
op de huid waardoor het water en 
de werkstoffen goed de huid kunnen 
intrekken. Dat gebeurt bij een olie-in-
water emulsie niet. Voor een lichaam 
is dat niet perse nodig maar voor 
een onbeschermd gezicht – zeker zo 
droog als dat van een kind – is het 
juist heel prettig om dat olielaagje op 
de huid te creëren. Dan krijg je een 
soort natuurlijke bescherming tegen 
weer en wind”, legt Dieke uit.

“De werkstoffen in de producten 
zijn allemaal meer dan één procent 
aanwezig. Overal zit aloë vera in 

I N T E R V I E W  I N T E R V I E W  M E T  D I E K E  V A N  G R O N I N G E N ,  E I G E N A A R  L O V E R O C K

Dieke van Groningen komt uit een echt ondernemersgezin en kent hierdoor 
het wel en wee van de beautybranche. Ze is een passievolle moeder en trots 
op haar kinderen. Niet gek dus dat ze op het idee kwam om een huidverzor-
gingslijn voor kinderen op te starten. Zo gemakkelijk bleek dat echter niet 
want Nederland bleek weinig informatie te hebben over huidverzorging voor 
kinderen.  Uiteraard was ze niet voor één gat te vangen en ging ze door, totdat 
ze precies kreeg wat ze wilde. “Ik wilde een kwaliteitsproduct voor kinderen 
ontwikkelen omdat de kinderhuid zo anders is. Loverock is stoer en lief, hard 
en zacht, blauw en roze tegelijkertijd.” Wij zijn benieuwd naar de stappen die 
Dieke heeft gezet om tot deze bijzondere verzorgingslijn te komen en spreken 
haar in Rotterdam, op haar nieuwe kantoor.

“Loverock leert kinderen op een speelse manier 
ontdekken hoe je de huid goed kunt verzorgen”
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omdat dat bijdraagt aan hydratatie. 
We zijn continu op zoek naar de 
beste kwaliteit want iedereen wil het 
beste voor zijn of haar kind. Zo zit 
er ook uv-bescherming op basis van 
minerale filters in de gezichtscrème. 
Een kinderhuid heeft tot aan twaalf 
jaar namelijk geen eigen natuur-
lijke bescherming tegen uv-straling 
zoals volwassenen die wel hebben 
in de huid. De  gezichtscrème van 
Loverock biedt hierdoor dus nog 
meer bescherming. Ik kan eigen-
lijk bijna geen producten vinden 
die dezelfde bescherming bieden 
voor het gezicht als dit product. 
Natuurlijk zijn er in het buitenland 
wel producten, maar ik durf te bewe-
ren dat dit het beste product is wat 
je nu kunt vinden. De gezichtscrème 
haalde in 2014 de finale bij de 
Beauty Press Innovation Award en 
werd tevens genomineerd voor de 
Beauty Astir Award.”

Basis-assortiment
“Als je kijkt naar de basis wil je altijd 
iets hebben dat de huid niet uit-
droogt onder de douche. Een body-
lotion wil iedereen graag smeren 
omdat er altijd wel droge plekjes 
zijn. De gezichtscrème, douchegel 
en bodylotion vormden dan ook ons 
basisassortiment. Later is hier onder 
andere shampoo, conditioner, bad-
schuim, aftersun en zonnebescher-
ming bijgekomen. In laatstgenoem-
de zit negen procent avocado-olie. 
Dat beschermt de huid enorm goed 
tegen uitdroging.”

Blauw en roze
Dieke vertelt: “Het was lastig een 
goede naam voor onze lijn te beden-
ken. Inmiddels hadden mijn man en 
ik kinderen gekregen en mensen om 
ons heen kwamen op het idee om 
‘iets’ met de namen van onze kin-
deren te doen (Pico en Amee, red.). 
Dat wilden we niet want, of de pro-
ducten nu succesvol zouden worden 
of niet, in beide situaties hebben ze 
er last van en dat vonden we niet 
wenselijk. Ik wilde een merknaam 
die het contrast weergeeft tussen 
jongens en meisjes. Het moest stoer 
en lief, hard en zacht, blauw en 
roze tegelijkertijd zijn. Pico bete-
kent in het Portugees: top van een 
berg, rots of steen. Amee is afge-
leid van het Franse woord ‘aimer’, 
wat liefde betekent. Zo ontstond de 
naam ‘Loverock’ zonder dat de kin-
deren hier direct mee geassocieerd 
werden.  De naam was er, maar een 
beeldmerk nog niet. We besloten 
om een casus uit te schrijven en 
kwamen hierdoor in contact met 
een designer waarmee we heel goed 
klikten. Hij kon precies tekenen wat 
ik bedoelde.”

“De dertig kinderen uit het testpanel 
gaven aan dat roze geen goede kleur 
voor een logo was, blauw was neu-
traal maar rood had het grootste suc-
ces. De pay-off ‘Natural for Kids’ was 
een logische keuze omdat het woord 
‘natuurlijk’ hier een dubbele bood-
schap meegeeft. Het product is voor 
en door kinderen en bevat enkel 
natuurlijke bestanddelen. Ondanks 
het natuurlijke concept wilden we 
wel een urban chique uitstraling 
creëren. Dit hebben we kunnen rea-
liseren met minimalistische tubes en 
verantwoorde FSC-doosjes. We zijn 
erg tevreden met het eindresultaat. 
Het heeft echt de uitstraling van een 
kwaliteitsproduct gekregen.”

Droge en schrale wangen
“De huid raakt nergens aan ver-
slaafd. Er zitten geen minerale oliën 
in Loverock waaraan een huid 
gewend raakt en dus niets meer zelf 
doet. Verder raad ik ouders altijd aan 
om producten te gebruiken waar 
geen sulfaten inzitten. Het is veel 
fijner voor je huid en je geeft je kind 
al een goede start voor de rest van 
zijn of haar leven. Je vindt nu mis-
schien dat je kind nergens last van 
heeft en er weinig huidverzorging 
nodig is, maar als later de pubertijd 
aanbreekt, zijn de gevolgen ineens 
zichtbaar. Waarom smeren we onze 
kinderen wel in met zonbescher-
ming, maar beschermen we ze niet 
tegen droge en schrale wangen in 
de winter? Voor die paar maanden 
in het jaar smeer je toch even? Mijn 
dochtertje heeft sinds haar geboorte 
al heel snel last van een droge huid. 
Ik merk dat als ik twee weken lang 
haar armpjes elke dag insmeer, ze 

geen last meer heeft. Daarna kan ze 
ook weer weken zonder.”

Alles met mate
“Doe alles met een bepaalde 
bedachtzaamheid”, adviseert Dieke. 
“Alles wat je met mate doet, werkt 
goed. Alles wat je overdrijft, aan 
welke kant dan ook, werkt niet. 
Zeventig procent van de gezondheid 
van je huid komt van binnenuit en 
wordt dus ook grotendeels bepaald 
door wat je eet. Ik geloof er niet in 
om als een bezetene de hele dag 
je kinderen in te smeren of alleen 
nog maar quinoa te eten omdat dat 
gezond is. Ik ben ervan overtuigd 
dat, als je er aan de basis voor zorgt 
dat je je kinderen de juiste dingen 

aanbiedt, ze als volwassenen ook 
gelukkiger en gezonder worden. Als 
je je kinderen aanleert om koekjes 
en snoepjes en geraffineerde sui-
kers te eten, dan raken zij hieraan 
gewend. Suiker werkt verslavend. 
Je kunt ze ook fruit aanbieden, of 
havermoutkoekjes. Natuurlijk kun-
nen ze zo nu en dan een chocola-
tje of iets dergelijks krijgen, anders 
zou je weer overdrijven. De overige 
dertig procent van de gezondheid, 
dat deel dat van buitenaf komt, kun 

je ook zelf beïnvloeden. Loverock 
leert kinderen op een speelse manier 
ontdekken hoe je de huid goed kunt 
verzorgen. Door ze dan ook nog 
eens goede eetgewoonten aan te 
leren, heb je volgens mij een win-
winsituatie.”

“In de beautybranche is het belang-
rijk om met elkaar samen te werken. 
We willen in de kern allemaal iets 
moois doen, maar volgens een eigen 
filosofie. Voor Loverock maakt het 
niet uit met welke producten je nog 
meer werkt in je salon, als je maar 
achter onze filosofie staat. Je moet 
kunnen overbrengen dat de kinder-
huid een eigen verzorging nodig 
heeft en dat daar een kwaliteitspro-

duct voor is vereist. Als je net als ik 
een passievolle moeder bent en trots 
op je kinderen, dan is Loverock de 
best mogelijke huidverzorging die je 
je kinderen kunt geven.”   

Voor aanvullende informatie:
Puur Company
Tel. (010) 8465471
www.Loverock.eu

“Voor Loverock maakt het niet uit met welke 

producten je nog meer werkt in je salon, 

als je maar achter onze filosofie staat”
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Deze ontharingswas heeft een laag 
smeltpunt en een superfijne structuur. 
De arganolie werkt hydraterend
en verzachtend. 
Ideaal voor de gevoelige huid.Ideaal voor de gevoelige huid.

Zijdezacht  metarganolie

http://www.sibelonline.com/


Mieke Lenferink is al zestien jaar schoonheidsspecialiste en veertien jaar eige-
naar van Wellness-boerderij ‘De Kroesweffer’. Henk Nijhof zit al 45 jaar in het 
massagevak en is eigenaar van Stars Massage school. Hij heeft veel massage-
trainingen gegeven in grote wellness-resorts en is gecertificeerd docent bij het 
Nederlands Genootschap Sportmassage (N.G.S.).

“Schoonheidsspecialistes en pedi-
cures leren graag nieuwe dingen 
en kijken vaak uit naar een goede 
training of cursus”, vertelt Mieke. 
“Wij willen graag het nuttige met 
het aangename combineren door  in 
de ochtend een cursus voetzoolre-
flex aan te bieden voor acht tot tien 
personen en de professionals ’s mid-
dags te laten genieten van heerlijke 
behandelingen op een kleinschalige 
wellness-boerderij. En dat allemaal 
onder de noemer ‘trainingskosten’ 
voor het bedrijf!”

Voetzoolreflexmassage
Henk heeft jarenlange ervaring als masseur in grote wellness-resorts en kan aan 
de hand van praktijkvoorbeelden in één ochtend een voetzoolreflexmassage 
aanleren. “Je kunt je klanten met weinig middelen echt iets extra`s aanbieden”, 
laat Henk weten. 

Indien deelnemers geïnspireerd zijn door de training, is het mogelijk om een 
passende cursus te ontwikkelen die aansluit op de eigen praktijk.

Voor aanvullende informatie: Wellness-boerderij ‘De Kroesweffer’
Mieke Lenferink, Tel. 0541-537522, www.dekroesweffer.nl, Stars Massageschool, 
Henk Nijhof, Tel. 06-12805851, starsmassages@gmail.com, www.starsmassages.nl

W E L L N E S S - B O E R D E R I J  ‘ D E  K R O E S W E F F E R ’  V E R W E N T  B E A U T Y - P R O F E S S I O N A L S 

“Combineer het nuttige met het aangename”

Veel schoonheidsspecialistes en pedicures zijn zelfstandig ondernemer of 
beschikken over enkele personeelsleden. Zelf eens in de behandelstoel liggen 
voor pure verwennerij komt er vaak niet van. Mieke Lenferink, eigenaar van 
Wellness-boerderij ‘De Kroesweffer’ kwam vorig jaar in contact met Henk 
Nijhof, eigenaar van de Stars Massageschool. Henk gaf een training bij haar 
op locatie en zo ontstond het idee om samen iets op te zetten voor collega-
schoonheidsspecialisten en -pedicures.

Henk Nijhof en Mieke Lenferink
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‘Stars Massageschool’ op Vakbeurs 

Uiterlijke Verzorging Hardenberg

Op 30, 31 mei en 1 juni kunt u ‘Stars Massageschool’ vinden in hal 5 
op de vakbeurs ‘Uiterlijke Verzorging’ te Hardenberg. 

de beautysalon
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IPL Service Nederland BV is tien jaar geleden begonnen door ontevredenheid 
over de leverancier van het IPL-apparaat waarmee in de salon werd gewerkt. 
‘Dit moet beter kunnen’, was de gedachte. Met een innovatieve aanpak groeide 
het bedrijf tot wat het nu is. 
  
Luisteren naar de wensen van de klant, noviteiten bieden op het gebied van 
techniek en een grote schat aan kennis is wat IPL Service Nederland BV ken-
merkt. 

Beauty Garant Plan
Het Beauty Garant Plan is een serviceovereenkomst waarbij u de garantie 
heeft dat uw werkzaamheden doorgaan wanneer uw beautyapparaat het laat 
afweten. Ook het onderhoud aan uw beautyapparaat, (bij)scholing voor u en/
of uw personeel en zelfs IPL-lampen van eigen fabricaat, geschikt voor uw 
beautyapparaat vallen onder dit plan. Onderhoud is van groot belang voor 
uw apparatuur. Het voorkomt onnodige storingen en gebreken en verlengt de 
levensduur van uw apparaat. 

Persoonlijk advies
Voor het keuren van uw medische apparatuur (NEN-EN-IEC 62353 gecertifi-
ceerd) staan de keurmeesters van IPL Service Nederland voor u klaar. Wilt u 
een persoonlijk advies? Bezoek het pand in Hoevelaken, daar bent u aan het 
juiste adres. 

Voor aanvullende informatie: IPL Service Nederland B.V.
Tel. 033-2588616, www.iplservicenederland.nl 

I P L  S E R V I C E  N E D E R L A N D  B V  V E R L E N G T  D E  L E V E N S D U U R  V A N  U W  A P P A R A A T

Gun uw IPL-apparatuur een goede verzorging

IPL Service Nederland BV is al tien jaar het vaste aanspreekpunt wat betreft 
onderhoud en reparatie aan beautyapparatuur en het vrijmaken van flitskaar-
ten. Ook voor het plaatsen van IPL-lampen van eigen fabricaat die geschikt 
zijn voor veel merken en typen onthaarapparatuur is IPL Service Nederland de 
oplossing. Het bedrijf is ontstaan uit ervaring in de praktijk en gebaseerd op de 
manier zoals u werkt. 

Handstuk met losse lamp

Waterfilterwissel

“Slice is een award-winning en innovatief merk dat behandelingen beter, vei-
liger en sensationeler maakt door het integreren van nieuwe technologie en 
design”, vertelt Cléophée van Wigcheren van Cosmevision.  

Het ontwerptalent van de bekende architect Michael Graves werd gecombi-
neerd met twee jaar testen en ontwikkeling. Daarnaast volgde er een samen-
werking met de top industrie-professional. Dit resulteerde in een pincet-lijn van 
RVS. Cléophée vertelt: “De pincetten zijn perfect gestroomlijnd, hand-filled, 

hebben een vlijmscherpe punt en zijn voorzien van een wijde, comfortabele en 
gepatenteerde ‘soft-touch grip’ voor een professionele precisie.” Alle pincetten 
zijn autoclaaf-proof en honderd procent steriliseerbaar. 

Voor aanvullende informatie: Cosmevision
Tel. 070-3225007, www.cosmevision.nl

“ W I E  K W A L I T E I T  W I L  L E V E R E N ,  K A N  D I T  N U  O O K  U I T S T R A L E N ”

‘Do it all with style’

Cosmevision is sinds 2002 bekend als de importeur van de biopeeling van 2B 
Biobeauty, One Minute manicure en Ophyto. Vanaf heden is Cosmevision ook 
importeur voor de Benelux van de professionele pincetten van Slice. 

http://www.iplservicenederland.nl/
http://www.cosmevision.nl/


Opvallend aan de nieuwe collectie 
is dat de make-updoosjes aan de 
binnenzijde een flashy tint hebben 
gekregen, het exotische oranje van 
de nieuwe Sothys nagellak. De totale 
collectie omvat de volgende nieuwe 
producten:

• Poudre bronzante: een limited 
edition zonnepoeder waarmee een 
subtiele gebruinde teint wordt gecre-
eerd. Het product heeft een zachte 

textuur, is beschikbaar in één uni-
versele tint met een geïriseerd laagje 
bovenop en zorgt voor een uniforme 
finish en een natuurlijke dekking.

• Trio enlumineur: een multi-func-
tioneel product voor teint en ogen, 
dat nu geïntroduceerd wordt in een 
tweede, meer roze teint. Het product 
wordt gebruikt als zonnepoeder en/
of als illuminator voor de ogen.

• Oogschaduw Sothys: in de lente/
zomercollectie worden twee nieu-
we ‘arty chic’ kleuren oogschaduw 
gelanceerd: een lichte brons- en een 
zachte zandkleur. Deze zijn apart 
of samen in harmonie te gebruiken.

• Rouge doux: twee glanzende 
nieuwe lippenstiften in de tinten 
Beige Glossy en Corail Glossy. Deze 
lippenstiften onderscheiden zich 
door een smeltende textuur, een 
fruitig parfum, een voedend effect 
en een elegante verpakking met 
beschermhoesje.

• Nagellak Sothys: de tinten ‘Orange 
exotique’ en ‘Rouge grenadine’ zor-
gen voor de final touch van een 
zomerse look. De half-transparante 
oranje teint zorgt voor een ‘siroop-
effect’; de flashy rode tint is geschikt 
voor elke gelegenheid. De textuur 
en het platte, ronde penseel zorgen 
ervoor dat de nagellak eenvoudig 
is aan te brengen en beide nieuwe 
lakken hebben een ultra-glanzende 
finish.

Promotiematerialen
Zoals u van Sothys gewend bent, 
zijn er volop promotionele materi-
alen beschikbaar om de collectie 
onder de aandacht van uw klanten 

te brengen. Voorbeelden hiervan 
zijn een vitrineshowcard (65 x 90 
mm), een aanpassingsmodule voor 
de grote display (de spiegel van de 
grote display is hierdoor te vervan-
gen door de seizoenscollectie) en 
mini-documentatie. Voor gebruik in 
uw instituut en voor gebruik op 
internet en/of social media is er een 
mooie promotionele video met tuto-
rial beschikbaar. 

Voor aanvullende  informatie neemt 
u contact op met:

Sothys Nederland
Tel. 0182-381005
www.sothys.com 

N I E U W E  C O L L E C T I E  G E Ï N S P I R E E R D  D O O R  K L E U R R I J K E ,  O P T I M I S T I S C H E  L E V E N S S T I J L

De nieuwe make-upcollectie van Sothys Paris voor lente/zomer 2015 draagt de 
naam ‘Escale estivale’, wat ‘een zomerse uitstap’ betekent. De collectie neemt 
je mee naar de stad en het strand om een nieuwe, kleurrijke en optimistische 
levensstijl te ontdekken!

Escale estivale: Sothys make-upcollectie lente/zomer 2015

◀ De nagellak ‘Orange exotique’ is 

half-transparant, wat zorgt voor een 

opvallend ‘siroop-effect’

de beautysalon
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inge@naturalfacelifting.eu +39 05 75 60 16 54 www.naturalfacelifting.eu

Opleiding Natural Face Lifting & Sculp 8 t/m 11 juni 
in Toscane in combinatie met luxe vakantie!

•  4-daagse opleiding Natural Face  

    Lifting & Sculp

•   Vier nachten in Palazzo Tommasi:     

 www.palazzotommasi.com

•   Wijndegustatie

•  Bezoek artisanaal juwelenontwerper

•   Voor slechts € 1500,- 

 Enkel 6 deelnemers... Wees snel!   

sterk in huidverbetering!
De formule 51+3 HYALU COMPLEX™ is de kern 

van al onze producten en behandelingen. 

Informeer naar de mogelijkheden!

QUALITY GUARANTEED BY

i n f o @ e s t h e - c a r e . n l  •  w w w . e s t h e - c a r e . n l 

t e l e f o o n : 0 1 3 - 5 1 3 1 0 6 3

VERRASSEND INNOVATIEF
DRIEBERGSESTRAATWEG 37, 3941 ZS  DOORN, TEL.(+31)343-414550, WWW.FLORINT.NL

mailto:inge@naturalfacelifting.eu
http://www.naturalfacelifting.eu/
http://www.palazzotommasi.com/
http://www.florint.nl/
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Ik heb in Nootdorp afgesproken 
met Rita Verdonk en ben blij haar 
weer te zien. Ik weet niet wat uw 
politieke voorkeur is, maar of het 
nu rechts of links is: ik denk dat 
wij vrouwen het eens zijn dat de 
manier waarop Rita werd aangepakt 
door politiek en media bedroevend 
was. Neergesabeld werd ze, omdat 
ze het asielbeleid wilde uitvoeren. 
Inmiddels is de publieke opinie ver-
anderd en zou de meerderheid van 

onze bevolking haar beleid een tien 
met een griffel geven. Uiteindelijk 
liet ze de politiek achter zich en 
besloot ze om een eigen bedrijf te 
beginnen. 

Lief en warm
Ik moet twee keer kijken om haar te 
herkennen: wat is ze slank gewor-
den!  Rita is 26 kilo afgevallen en het 
verschil is echt enorm. Enthousiast 
begroet ze mij, ondanks dat ze een 
‘ijzeren vrouw’ lijkt, is ze in wer-
kelijkheid erg lief en warm. Ze ver-
diende het absoluut niet om zo 
ongenuanceerd hard en onterecht te 

worden aangepakt. ”Ik heb vier jaar 
lang beveiliging gehad en dat bete-
kent dat ik geen stap buiten de deur 
kon zetten zonder twee beveiligers. 
Het was destijds echt nodig”, vertelt 
Rita. “Dat betekende ook dat er wei-
nig privéleven overbleef en dat had 
grote consequenties voor mijn gezin. 
Stel je voor dat je nooit je auto kunt 
instappen voor een boodschap. Ik 
moest beveiliging bellen, vervolgens 
kwam de auto voorrijden en dan 

werd ik zo dicht mogelijk bij de deur 
afgezet. Mensen onderschatten hoe 
het is om constant bedreigingen te 
krijgen. Ik weet nog goed dat ik een 
familielid huilend aan de telefoon 
kreeg. Ze was in de stad en werd 
geconfronteerd met een groot bord 
met daarop tekst ‘Rita Verdonk heeft 
bloed aan haar handen’.  Dat soort 
dingen hakken er echt in. Gelukkig 
ben ik altijd blijven staan. Voor mijn 
familie ben ik blij dat het minister-
schap achter mij ligt want ik denk 
dat het voor hen erg zwaar was. Ik 
heb nu een heel ander leven.”

Eigen bedrijf
Rita is een eigen bedrijf begon-
nen met de naam ‘CVMonitor’ en 
straalt als ze uitlegt wat het inhoudt: 
“CVMonitor checkt of sollicitanten 
echt de diploma’s hebben die zij 
in hun CV opgeven. Wist je dat 
zestig procent van de sollicitanten 
liegt over werkervaring en/of papie-
ren? Iedereen kan tegenwoordig een 
diploma kopen of diploma’s bewer-
ken. Wij checken of de opgegeven 

diploma’s kloppen. Ook kijken we 
of de sollicitant een verklaring van 
goed gedrag heeft. Dit neemt voor 
de werkgever veel werk uit handen. 
Voor de sollicitant geldt dat hij of zij 
met dit ‘keurmerk’ aangeeft alles naar 
waarheid te hebben ingevuld en dat 
werkt echt. Het gaat supergoed en ik 
vind het erg leuk om te doen.”

Uiterlijk
Op de vraag of ze uiterlijk belangrijk 
vindt, antwoordt Rita: “Nou, dat valt 
wel mee eigenlijk. Ik ben blij dat ik 
die kilo’s kwijt ben want ik voel me 
nu beter en gezonder. Bovendien ga 

ik graag naar de schoonheidsspecia-
liste om mijn huid te laten verwennen 
maar ik wil niet beoordeeld worden 
op mijn uiterlijk. Weet je wat het 
is? Een man wordt aangekeken op 
inhoud, een vrouw wordt aangeke-
ken op inhoud en uiterlijk. Zo gaat  
het nou eenmaal en daar doe je wei-
nig aan. Maar ik laat me er niet door 
leiden, ik ben wie ik ben.” 

Nog steeds een ijzersterke vrouw dus, 
die weet wat ze wil. Dat blijkt ook 
als we haar vragen wat ze van het 
vrouwenquotum vindt: “Daar ben ik 
echt op tegen. Ik vind het belachelijk 
omdat het de vrouw en haar capa-
citeiten ondermijnt. Het kan toch 
niet waar zijn dat iemand die niet 
voldoende bekwaam is op een stoel 
komt te zitten als er betere kandida-
ten zijn? Vrouwen moeten dit niet 

willen want heeft een negatief effect”
Op de vraag wat ze zou aanpakken 
als ze voor één dag minister presi-
dent zou zijn, heeft ze ook meteen 
een antwoord.  “Ik zou willen dat de 
ouderenzorg wordt aangepakt zodat 
ouderen de zorg krijgen waar ze 
recht op hebben. Daarnaast wil ik 
hardere maatregelen tegen terroristen 
en het aantal asielzoekers terugdrin-
gen”, zegt Rita resoluut. Is er dan echt 
geen kans dat ze ooit terug de politiek 
in gaat? “Zeg nooit nooit, maar voor-
lopig bouw ik mijn bedrijf verder uit 
en dan zien we wel verder.”

B E T T Y ’ S  B E A U T Y  C O R N E R :  I N  G E S P R E K  M E T  R I T A  V E R D O N K

Betty de Groot is een innemende, 
ambitieuze vrouw die andere vrou-
wen graag een hart onder de riem 
steekt. In haar netwerk bevinden 
zich vele bekende Nederlanders. 
Iedere twee maanden spreekt Betty 
met een BN’er. Ze stelt levensvra-
gen, vraagt naar beautygeheimen en 
de dagelijkse bezigheden. Deze keer 
spreekt Betty met Rita Verdonk.

Een man wordt aangekeken op inhoud, een 
vrouw wordt aangekeken op inhoud en uiterlijk

Betty de Groot en Rita Verdonk, 

oud-minister van Justitie

de beautysalon
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De uitreiking van de Beauty Awards is een hoogtepunt in het beautyjaar. 
Zeshonderd gasten uit de beautybranche waren getuige van een avond vol show 
en entertainment en keken reikhalzend uit naar de zeven momenten waarop 
een prijs werd uitgereikt. In totaal werden er vijf awards uitgereikt. Twee voor 
‘Beautysalon van het Jaar’ en drie voor ‘Schoonheidsspecialist van het Jaar’. 
Daarnaast werd er een ‘Newcomer of the Year’ en de winnaar van de Publieksprijs 
bekendgemaakt. 

Iedereen weet inmiddels dat je een award niet zomaar wint. Daar gaat een heel 
traject aan vooraf waarbij een uitgebreid businessplan en heldere visie op het 
vak even zwaar wegen als de vaardigheden in de salon en communicatieve 
eigenschappen.

De organisatoren van het evenement, het glossy vakmagazine Kosmetiek en 
de leveranciersorganisatie van de professionele beautybranche Beauty Trade 
Professionals (BTP)  kijken terug op een geslaagde avond. “Ons doel is om het 
vak schoonheidsverzorging een gezicht te geven en waarde toe te kennen aan de 
kennis en vaardigheden van deelnemende, ondernemende schoonheidsspecialis-
ten. De Beauty Award symboliseert de professionalisering van de branche,” aldus 
Corina Kuipers van Kosmetiek.

Voor aanvullende informatie: www.beauty-award.nl 

Z E S D E  E D I T I E  B E A U T Y  A W A R D S  O N V E R G E T E L I J K

And the Beauty Awards go to…

Op maandagavond 2 maart was het weer zover. De winnaars van de Beauty 
Awards werden die avond bekend gemaakt. De spanningen liepen hoog op 
in Studio 21 in Hilversum. Wie zou er met een prestigieuze Beauty Award 
naar huis gaan? Anouk Smulders presenteerde de avond en zorgde samen met 
andere bekende Nederlanders als Victoria Koblenko, Tom Sebastian, Janice en 
Mari van de Ven dat de winnaars volop in de spotlights stonden en onverge-
telijke momenten beleefden.

▴ C'est moi Huidverzorging & Wellness
▴ Zenn in the City

Alle winnaars van de Beauty Award

▼ Skin and BodyCare

http://www.beauty-award.nl/
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De winnaars

Uit 22 genomineerden werden er op 2 maart zeven winnaars bekend 

gemaakt. Hieronder de winnaars:

Beautysalon van het Jaar

- Meer dan drie werknemers: MJ Amsterdam, Amsterdam

- Minder dan drie werknemers: C’est Moi Huidverzorging & 

Wellness, Breda

Schoonheidsspecialist van het Jaar

- Regio Noord: Simone van der Weerd, Skin and Body Care, 

Apeldoorn

- Regio Midden: Sandra Andeweg, Salovinthe skin & lifestyle coa-

ching, Capelle a/d IJssel

- Regio Zuid: Karin Manders, Intense Skin and Body Improvement, 

Nistelrode

Beauty Award 2015 – Newcomer

- Maite Diesel, Zenn in the city, Rotterdam

Beauty Award 2015 – Publieksprijs

- Ellis Langenhuizen – Cornelissen, Schoonheidssalon Ellis, Boxmeer

▴ Schoonheidssalon Ellis

▴ Intense Skin & Body Improvement

▴ Salovinthe Skin & Lifestyle coaching

▴ MJ Amsterdam



Industrieweg 1, 4181  CA Waardenburg – Tel: 0418  65  24  25 – info@alcina.nl – www.alcina.nl

In deze roerige economische tijden wil je er altijd op kunnen 

vertrouwen dat je geld goed besteed is. Je kiest voor zekerheid, je 

kiest voor kwaliteit, je kiest voor vakmanschap. Volgens de Dikke 

van Dale betekent vakmanschap “grote bekwaamheid van een 

vak”. Wij van Alcina werken graag met vakmensen: ondernemers 

met onderscheidend vermogen, ondernemers met passie, 

ondernemers die hun klanten “happy” maken. Alcina onderschrijft 

vakmanschap, ondernemerschap en kiest daarom voor exclusiviteit. 

Exclusiviteit voor de vakman en vakvrouw, een keuze voor het 

beste advies, een keuze voor een individueel advies, een keuze 

voor gedegen, bruikbaar advies.

Alcina, van Duitse origine, is uniek in haar soort en biedt een 

kwaliteitsassortiment in huidverzorging en huidverbetering. Voor 

ieder huidtype en ieder individu is er een passende oplossing. Onze 

producten zijn met farmaceutische kennis en kunde ontwikkeld, 

waarbij zowel galenisch als klinisch onderzoek een belangrijke rol 

speelt. Last but not least bieden we een prachtige decoratieve serie: 

make-up met allure tegen een betaalbare prijs. Kortom, een merk 

voor de vakman en vakvrouw, een merk voor de ondernemer die 

onze passie voor het vak deelt.

INTERESSE? BEL OF MAIL 

ONS VOOR EEN NADERE 

KENNISMAKING

VAKMANSCHAP, 
EXCLUSIVITEIT
ALCINA®

mailto:info@alcina.nl
http://www.alcina.nl/
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Groen & Gezond

De felbegeerde ‘Oscars onder de 
beautyprijzen’ werden op 12 febru-
ari uitgereikt. L’Eau Soir et Matin 
en L’Eponge Konjac van Absolution 

mochten deze donderdagavond de 
award voor Best Eco Product in 
ontvangst nemen. De jury is lovend: 
“Niet alleen is het een fantastische 

reiniger voor de huid en ogen. Door 
de innovatieve reinigingspons van 
plantaardige vezels, is het een aan-
winst voor het aanbod in huidver-
zorging. De komst van dit Franse 
ecomerk is sowieso een verrijking 
voor alle salons in Nederland die 
willen overschakelen naar een hip, 
100% eco skincarebrand.”

Cosmetica op maat
De jury sprak ook veel lof uit voor 
het mix & match principe van 
Absolution: “We gaan steeds meer 
richting ‘cosmetica op maat’. Door 
losse elementen (denk aan werkstof-
fen, serums, etc.) te kiezen, maak 
je je eigen huidverzorging op maat. 
Absolution Creative Apothecary 
heeft dit doorgevoerd ‘to the max’. 
En bovendien zien de verpakkingen 
er ook nog eens ‘zum haben’ uit.”

Maakt belofte waar!
Gebruiken is geloven, blijkt uit het 
oordeel van een van de juryleden: 
“Normaal gesproken ben ik scep-
tisch als een cleanser beweert elk 
spoor van oogmake-up te verwijde-
ren, maar deze cleanser maakt die 
belofte waar! Oogschaduw, eyeli-
ner, mascara, alles verdween zon-
der fanatiek te moeten schrobben. 
Ook de rest van mijn gezicht werd 
schoon en zacht.” Een ander jurylid 
merkt op: “Effectief én natuurlijk. Je 
ruikt de natuur als je de producten
gebruikt en dat is ook al iets waard: 
dat je het gevoel krijgt milieubewust 
en gezond bezig te zijn.”

Voor aanvullende informatie:
Absolution Nederland
Tel. 055-5431111
www.absolution.nl 

B E A U T Y  A S T I R  A W A R D S  2 0 1 4

Absolution winnaar Astir Award  ‘Beste Eco’ product

Tweede plaats voor Absolution l'Huile Addiction

Ook l'Huile Addiction van Absolution werd in de schijnwerpers 
gezet. De jury waardeerde de natuurlijke nacht en dag gezichtsolie 
met een eervolle tweede plaats in de categorie Best Salon Brand 
Product: ‘Een natuurlijke gezichtsolie, die met recht verslavend te 
noemen valt. Met maar liefst 27 oliën waaronder pure sesamolie die 
niet alleen de huid verzorgt, maar ook een gunstig effect heeft op 
het zenuwstelsel: beauty voor buiten én binnenuit.’ Niet alleen de 
werking werd geprezen: ‘Ruikt lekker, voelt heerlijk aan en we wor-
den heel gelukkig van het prachtige design van alle verpakkingen.’

Het merk Absolution is krap een jaar op de Nederlandse markt en valt nu al in 
de prijzen.  Op donderdagavond 12 februari won het Franse label de Beauty 
Astir Award 2014 voor het Best Eco Product. “De komst van dit ecomerk is 
een verrijking voor alle salons die willen overschakelen op een hip, 100% eco 
skincarebrand”, oordeelde de jury.

http://www.absolution.nl/
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Groen & Gezond

Gezonde voeding en bewegen is het 
allerbelangrijkste als men wil afval-
len en op gewicht wil blijven. Toch is 
het voor veel mensen bijna onmoge-
lijk om met gezond eten en bewegen 
blijvend gewicht te verliezen. Het 
eiwitdieet van SanaHealthProducts 
kan daarbij een geweldig hulpmid-
del zijn. 

Betrouwbaar
Kiest u voor SanaHealthProducts dan 
kiest u voor een betrouwbaar, dege-
lijk bedrijf waar kennis en vriende-
lijkheid hoog in het vaandel staan. 
Ruim tweehonderd bedrijven in 
Nederland en België werken op dit 
moment met de concepten en mer-
ken van SanaHealthProducts.

Mogelijkheden voor 
ondernemers
Als ondernemer kunt u, afhankelijk 
van uw bedrijf, één of meerdere 
merken van SanaHealthProducts 
verkopen. Daarnaast is het mogelijk 
om producten in te kopen die u 
onder eigen label verkoopt of  kunt 
u kiezen om bulkproducten in te 
kopen en deze te  verkopen via uw 
eigen bedrijf of webshop.

Voor aanvullende informatie: 

SanaHealthProducts, 
Tel. 0229-206421, 
info@sanahealthproducts.nl

H E L P  M E N S E N  M E T  A F S L A N K E N  &  G E Z O N D E R  L E V E N

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

SanaHealthProducts is het moederbedrijf van diverse diëten, vitaminen en 
meer gezondheidsproducten. Wilt u mensen helpen met gezonder te leven? 
SanaHealthProducts helpt door de juiste producten aan te bieden.

Vernieuwde website

Onlangs is de ver-
nieuwde website van 
SanaHealthProducts gelan-
ceerd. U bent van harte uit-
genodigd om deze te bezoe-
ken. Hier vindt u alle infor-
matie die u zoekt!

Instant Facial is inmiddels favoriet 
bij veel make-up artists vanwege de 
direct zichtbare werking. Het geeft 
een glow zoals na een microdermab-
rasie-behandeling of peeling. Zonder 
roodheid, velletjes of salonbezoek. 

De hoge dosis glycolzuur (vijf pro-
cent) in combinatie met plankton 
extract, tijm, gerst en arnica verfijnt 
de poriën, verwijdert dode huidcel-

len, verzacht rimpels, matteert een 
glimmende T-zone, verhoogt het 
vochtgehalte in de huid en zorgt 
direct voor vermindering van rood-
heid. Daarnaast wordt de huid geëga-
liseerd en voorzien van een stralende 
teint. 

Glycolzuur versterkt de werking en 
effectiviteit van eventuele opvolgen-
de producten. Het dringt dieper door 

in de huid waardoor het aanbrengen 
van make-up makkelijker is en deze 
beter blijft zitten. Dit vermindert ver-
volgens de behoefte aan concealer of 
foundation. Wie heeft een Instagram-
filter nodig, als je Instant Facial hebt? 

Instant Facial bevat 93% organic 
ingrediënten en is alcohol- en olie-
vrij.

Voor aanvullende informatie:

Skin Dependent B.V. / Alpha-h 
Nederland
Tel. 030-2120460
www.alpha-h.nl  

De Instant Facial maakt Instagram-filter overbodig

Onlangs introduceerde Alpha-H een nieuw multifunctioneel product: Instant 
Facial. De naam zegt het al: deze ‘facial in een flesje’ – ook wel ‘Botanical 
Brilliance in a Bottle’ – genoemd, is ideaal als je geen tijd hebt voor een 
gezichtsbehandeling, maar wel een instant boost nodig hebt.  

E E N  F A C I A L  I N  E E N  F L E S J E

mailto:info@sanahealthproducts.nl
http://www.alpha-h.nl/


In 1961 werd het begrip “cosmeceutical” voor het 

eerst geïntroduceerd door de amerikaan Raymond 

Reed, een van de grondleggers van de Amerikaanse 

Vereniging van Cosmetisch Chemici. Hij gebruikte 

de term voor cosmetica die biologisch actieve 

ingrediënten bevatten. 

Kort daarna werd Webecos geïntroduceerd als 

eerste echte Nederlandse merk met producten 

die hoge concentraties serieus klinisch geteste 

ingrediënten bevatten en die daarom toch iets 

meer dan alleen maar 

een ‘pampering’ eff ect 

konden geven. Webecos is daarmee inmiddels al 

ruim 50 jaar een ‘cosmeceutisch’ merk, dat een 

farmaceutische uitstraling aan een uitstekende 

prijs/kwaliteitverhouding weet te koppelen. 

Dankzij die lange ervaring beschikken wij 

over een uitgebreide kennis ten aanzien van 

nieuwe werkstoff en en recepturen, waar u als 

schoonheidsspecialist uw voordeel mee kunt doen. 

En uiteraard volgen wij de nieuwste ontwikkelingen 

op cosmetisch gebied nog steeds op de voet en 

passen deze kennis toe in de vele nieuwe producten 

die wij elk jaar weer introduceren.

WEBECOS
AL VIJFTIG JAAR VOORUITSTREVEND!

www.webecos.nl

pure producten voor 
pure behandelingen

http://www.webecos.nl/
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Met de zomermaanden in het vooruit-
zicht is het erg belangrijk om de juiste 
producten te kiezen om onbezorgd 

van de zon te genieten. Mensen die 
regelmatig zonnebaden zonder de 
juiste bescherming, hebben een ver-
hoogde kans op gevolgen als huid-
kanker.  De Sunveda-lijn vormt een 
effectieve bescherming tegen huid-
schade en verbranding bij blootstel-
ling aan uv-straling. Dit wordt tegen-
gehouden door het gebruik van de 
nieuwe zonsbeschermingslijn van 
Lakshmi.

Huidveroudering
De zon is zoals we weten verant-
woordelijk voor een groot deel van 
de zichtbare gezichtsveroudering. 
Uv-straling is een grote oorzaak van 
rimpels, droogte, pigmentvlekken 
en een verminderde huidelasticiteit. 
De Sunveda-producten bestaan uit 

natuurlijke oliën en werkzame stoffen 
zoals calendula, aloë vera, kamille 
en walnoot. Het geeft de huid een 
optimale verzorging en biedt een 
doorzichtige bescherming tegen de 
schadelijke effecten van de zon.

Een goede bescherming met 
Sunveda
De brede collectie van Sunveda is erg 
gevarieerd en bestaat naast bescher-
mende creams en lotions ook uit 
andere huidverzorgende producten. 
De Sunveda Tanning Oil en Cream 
versnellen het bruiningsproces en 
maken de huid sterker, veerkrachti-
ger en hebben een vochtherstellende 
werking. Sunveda Before/After sun 
verfrist de huid na het zonnen en 
zorgt dat de vochtbalans behouden 
wordt. De collectie heeft meerdere 
beschermingsproducten met een ver-
schillende Sun Protection Factor voor 
elk huidtype. 

Liptube
Om je lippen te beschermen tegen 

de felle zonnestralen heeft Lakshmi 
de Sunveda High Protection Liptube 
ontwikkeld. Het biedt een grondige 
bescherming voor de lippen en kan 
ook gebruikt worden voor pigment- 
en moedervlekken. Is het dan toch 
voorgekomen dat u verbrand bent? 
Gebruik dan Sunveda Aloë Vera Gel 
om de verbrande huid verlichting te 
bieden. 

Voor aanvullende informatie:
Lakshmi Import, 
Tel. 070 - 517 95 88
www.lakshmi.nl

N I E U W E  Z O N B E S C H E R M I N G S L I J N  V A N  L A K S H M I

Veilig van de zon genieten met Sunveda

De nieuwe zonbeschermingslijn van Lakshmi maakt het mogelijk om op een 
veilige manier een stralende bruine huid te verkrijgen. De complete lijn bestaat 
uit producten voor het lichaam en gezicht en is geschikt voor jong en oud. 
Sunveda is gebaseerd op werkzame ingrediënten en zorgt naast een optimale 
bescherming ook voor een gevoede huid. 

De hydraterende en regenererende 
shampoo en douchegel van Diego 
Dalla Palma – RVB Skinlab gaan 
de negatieve effecten op de huid 
en haren tegen na contact met zon, 
zeezout en chloor. De producten 
zijn rijk aan Panthenol en groene 
walnoot extract die de huid zacht 
reinigen en voeden. Het ingrediënt 
Photothan® helpt voor het intensive-
ren en verlengen van de bruine teint 
van de huid. Het product bevat geen 
SLES en is geschikt voor gekleurd 
haar.

Lifting
Onmiddellijke lifting in slechts 
28 dagen, dat is wat de lifting-

lijn belooft met vier professionele 
behandelingen. De thuisproducten 
van de nieuwe serie bieden een 
dagelijkse liftende producten zijn 
een uitkomst voor iedereen die zich 
niet wil neerleggen bij de aanwezige 
lijnen en rimpels in het gelaat die 
inherent zijn aan huidveroudering. 
De lijn met thuisproducten bestaat 
uit de ‘24-hour Tensor Effect Cream’. 
Dit is een rijke en verstevigende 
crème die direct doordringt tot in 
de huid voor een intensieve drie-
voudige werking: een onmiddellijke 
lifting, versteviging en anti-rimpel 
effect. Het versterkt de huid, ver-
hoogt de elasticiteit en geeft de huid 
een verstevigend effect. In de die-
pere huidlagen zorgt het 51+3 Hyalu 
Complex™ en het collageen lift pep-
tide voor stimulering van collageen 
en elastine en de gezichtscontouren 
worden opnieuw gemodelleerd. Dit 

resulteert in een egale huid, verbe-
tering van de compactheid, stimu-
latie van collageen, verhoging van 
de elasticiteit en vermindering van 
rimpels. 

De ‘Instant Wrinkle Filler´ is een 
anti-rimpel serum met primer tech-
nology voor een ‘touch-up’ effect. 
Het compenseert wat de huid dage-
lijks mist en bestrijdt effectief de 
tekenen van veroudering. 

Voor aanvullende informatie: 
Esthé Care Kosmetiek
Tel. 013-5131063, 
www.esthe-care.nl 

D O U C H E G E L ,  S H A M P O O  E N  D E  N I E U W E  L I F T I N G - L I J N

De noviteiten van Diego Dalla Palma

Diego Dalla Palma heeft een heleboel nieuws te melden! Zo wordt het huidige 
assortiment aangevuld met een douchegel en shampoo en verschijnt er een 
nieuwe lijn onder de naam ‘Lifting’. Een lijn die de rijpere huid laat liften.
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Tijdens de infodag leert u Dr. 
Hauschka beter kennen en dat is 
zeker de moeite waard want het 
merk bestaat uit een serie natuur-
lijke verzorgende producten met een 
uitgebalanceerde samenstelling. Dr. 
Hauschka Cosmetica bewijst haar 

werkzaamheid al sinds 1967 en is 
in het bijzonder geschikt voor pro-
bleemhuiden.

Evenwicht van totale huid
We weten dat de huid het vermogen 
heeft om zichzelf te verzorgen en te 

herstellen. De huidverzorging van 
Dr. Hauschka neemt deze taak niet 
over, maar herstelt het evenwicht 
van de huid. De producten bevat-
ten extracten van heilzame planten. 
Deze natuurlijke grondstoffen zijn 
bijna uitsluitend afkomstig van een 
biologisch-dynamische en gecon-
troleerde teelt van het Demeter-
keurmerk, percelen uit de vrije 
natuur of van Fair Trade-projecten.

Ritmes
Dr. Hauschka Cosmetica staat niet 
alleen bekend om de honderd pro-
cent natuurlijke kwaliteit en het bij-
zondere verzorgingsconcept. Ook 
de bijzondere schoonheidsbehande-
ling door Dr. Hauschka-therapeuten 
is geliefd. Monique Drost, trainer 
en accountmanager, vertelt: “Elk 
organisme – zo ook het lichaam – 
kent en volgt verschillende rit-
mes, dit is dan ook het uitgangs-
punt van de behandelingen. Een Dr. 
Hauschka Therapeut werkt volgens 
een bepaald ritme. De huid ver-
nieuwt zich elke 28 dagen. Overdag 
heeft de huid een goede verzorging 
nodig om zich te beschermen en ’s 
nachts regenereert de huid, scheidt 
het afvalstoffen af en maakt het talg 
aan. De therapeuten houden reke-
ning met deze ritmes en stemmen de 
cosmetica hierop af. De huid kent 
echter ook dieper liggende ritmes, 
zoals die in het lymfesysteem. Dr. 
Hauschka-therapeuten zijn gespe-
cialiseerd in het stimuleren van de 
werking van de lymfe. Juist omdat 
we op de lymfe werken, en niet 
op de spieren, is de aanraking heel 
licht. Het stimuleren van de lymfe 
zorgt voor harmonie en vitaliteit in 
het lichaam. Door de natuurlijke 
ritmes te gebruiken, activeren ze de 
natuurlijke kracht van het lichaam.”

Huidbeelden
Een Dr. Hauschka Therapeut maakt 
geen indeling in huidtypes maar 
huidbeelden. “De huid verandert 
continu en onze producten stimu-
leren het zelfwerkzame vermogen 
van de huid.” Aan de hand van een 
huiddiagnose wordt het huidbeeld 
bepaald. Voor elk huidbeeld heeft 
Dr. Hauschka een verzorgingsplan 
ontwikkeld om de huid op de juiste 
manier te verzorgen. Alleen speciaal 
opgeleide schoonheidsspecialisten 
mogen Dr. Hauschka-behandelingen 
uitvoeren. “Zij kennen de samenstel-

ling en de werking van de producten 
en kiezen de juiste producten bij het 
huidbeeld”,  aldus Monique Drost.
Tijdens de infodag op 21 mei wordt 
er van 13.30 uur tot 16.00 uur alles 
verteld over de filosofie van het 
merk, de trainingen, de verschillen-
de behandelingen en de opleidingen 
die in juni en september starten. Op 
die manier kunt u deze bijzondere 
behandelingen ook aan uw klanten 
aanbieden. Na afloop krijgen alle 
aanwezigen producten mee, samen 
met informatie over de opleiding en 
een informatiepakket.

Voor aanvullende informatie:
Dr. Hauschka Cosmetica
Verrijn Stuartlaan 48
2288 EN Rijswijk
Tel. 070-3190171
www.drhauschka.nl 

Aanmelden kan via 
opleidingen@wala-nederland.nl 

M A A K  U I T G E B R E I D  K E N N I S  M E T  D R .  H A U S C H K A

Dr. Hauschka Cosmetica heeft natuurzuivere verzorgingsproducten voor 
gezicht, lichaam, haar en een eigen make-uplijn. De producten zijn in alle 
opzichten eerlijk: biologisch, zonder chemische toevoegingen, dierproefvrij 
en grotendeels afkomstig van een biologisch-dynamische teelt. Wereldwijd, en 
ook zeker in Nederland, krijgt Dr. Hauschka Cosmetica steeds meer trouwe 
fans. Op donderdag 21 mei kunt u het merk en de behandelingen beter leren 
kennen en ervaren of ook u overstag gaat. U bent van harte uitgenodigd op 
het hoofdkantoor van Dr. Hauschka in Rijswijk.

Bezoek de infodag en laat u inspireren door Dr. Hauschka

Wondklaver (Anthyllis vulneraria) is door zijn regulerende kracht één van de meest 

bijzondere planten bij Dr. Hauschka Cosmetica

http://www.drhauschka.nl/
mailto:opleidingen@wala-nederland.nl




Cosmetische revolutie
Noem het een revolutie. Een verademing. Een nieuwe 

benadering van schoonheid. Eén ding is zeker: het 
Franse cosmeticahuis Absolution is verrassend anders. 

Zowel qua uiterlijk als inhoud. Minimalistisch. Individueel. 
Biologisch. Zo puur als de natuur zelf. Nu ook verkrijgbaar 

in Nederland, bij de betere cosmeticaspecialist.

Absolution is 100% parabeen-, peg- en ftalaat vrij, zonder 
synthetische kleurstoffen en parfum. Om de ecologische 

impact te minimaliseren worden alle producten gepro du ceerd 
in Frankrijk

dat beschikbaar is op http://cosmetics.ecocert.com. 

Absolution verkozen tot

‘Best Eco Brand’

http://cosmetics.ecocert.com/
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Om deze bescherming mogelijk te 
maken, komt Image Skincare met 
de nieuwe verzorgingslijn genaamd 

Prevention+. Deze is ontwikkeld 
voor een dagelijkse hydrateren-
de verzorging met een hoge Sun 
Protection Factor (SPF). Met een 
combinatie van zinkoxide en anti-
oxidanten biedt deze lijn een krach-
tige bescherming tegen de effec-
ten van de zon en vrije radicalen. 
Daarnaast laat het geen onaantrek-
kelijke witte waas achter. Deze nieu-
we formule zorgt dat de huid kan 
blijven ademen en is vrij van parfum 
en parabenen.

Image Skincare heeft voor elk 
huidtype een Prevention+ pro-
duct ontwikkeld met een bijpas-
sende beschermingsfactor. Daily 
Tinted Moisturizer SPF 32 is speci-
aal ontwikkeld voor de vette huid. 

De crème is olievrij en geeft een 
matterend effect. Daily Hydrating 
Moisturizer SPF 30 is daarentegen 
geschikt voor de droge en gevoe-
lige huid. Het geeft een intensieve 
hydratatie en is verrijkt met groene 
thee om ontstekingen te voorko-
men. Heeft de huid een ongelijk-
matige kleur? Dan is Daily Tinted 
Moisturizer SPF 30 de oplossing om 
een gelijkmatige teint en gezonde 
glans te creëren. Deze kleine selec-
tie van Prevention+ laat zien dat 
deze uitgebreide lijn voor elk type 
huid de juiste bescherming biedt 
tegen versnelde huidveroudering.

Voor aanvullende informatie:
Gabson Professional Skin Solutions
Tel. (023)-7114533
info@gabson.com
www.imageskincare.nl

D E  J U I S T E  B E S C H E R M I N G  V O O R  E L K  H U I D T Y P E

Voorkom huidveroudering met Prevention+

De huid is een gevoelig orgaan die gedurende de dag continu wordt blootge-
steld aan allerlei schadelijke invloeden. De altijd zo felbegeerde zon, luchtver-
vuiling, stress en roken kunnen een behoorlijke aanslag hebben op de huid. Om 
versnelde huidveroudering de kop in te drukken, is het belangrijk om de huid 
goed te verzorgen, hydrateren én beschermen tegen deze schadelijk factoren.

Voor een vollere en egale huid heeft Image Skincare het Total Pure 
Hyaluronic Filler uit de Ageless-lijn ontwikkeld. Al na één keer 
aanbrengen, voelt de huid intensief gehydrateerd en vervagen fijne 
lijntjes. Het serum bestaat uit een plantaardig hyaluronzuur in combi-
natie met abrikoos, essentiële olie en belangrijke vitaminen. De huid 
voelt direct jonger en soepeler aan door dit krachtige serum.

Voorheen liet Love The Sun zonbeschermingscrème een witte waas achter op 
de huid. Met de vernieuwde Ecocert gecertificeerde formule is dit verleden 
tijd. Door een speciale techniek zijn de minerale zonnefilters zo fijn geworden 
dat ze niet meer zichtbaar zijn op de huid. Dat betekent gerust zomerkiekjes 
schieten zonder dat je bang hoeft te zijn dat je kids er uitzien als spookjes! 

Love The Sun 
Love The Sun zonbeschermingscrème met SPF 30 is speciaal ontwikkeld voor 
kinderen om hun kwetsbare huid optimaal te beschermen tegen de schadelijke 
straling van de zon. De minerale zonnefilters zorgen ervoor dat de huid direct 
na opsmeren beschermd is tegen uv-straling. Doordat de zonnefilters op de 
huid liggen in plaats van intrekken, is Love The Sun zeer geschikt voor kinde-

ren met een zonneallergie. Anti-oxidanten in de werkstoffen wapenen de huid 
tegen vrije radicalen. De bijzondere combinatie van avocado olie, olijfolie, 
sheabutter, vitamine E en aloë vera voedt en hydrateert de huid. 

Voor aanvullende informatie: Puur Company, tel. 010-8465471, www.loverock.eu

K I N D E R E N  K U N N E N  N U  N O G  M E E R  G E N I E T E N  V A N  D E  Z O N

Loverock hanteert vernieuwde Ecocert 

natuurlijke zonnefilters zonder witte waas

De vernieuwde, Ecocert gecertificeerde zonnefilters in Love The Sun zonbe-
schermingscrème SPF 30 laat geen witte waas meer achter op de huid. Love 
The Sun van Loverock is een natuurlijk kwaliteitsproduct speciaal voor kinderen 
van Nederlandse bodem. De zonbeschermingscrème op basis van minerale 
zonnefilters is specifiek ontwikkeld om de kinderhuid optimaal te beschermen 
tegen de zon en is tevens zeer geschikt voor kinderen met een zonneallergie.

2828

mailto:info@gabson.com
http://www.imageskincare.nl/
http://www.loverock.eu/
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Dankzij de bijzondere samenstelling 
van honderd procent groene cos-
meceuticals in hoge dosering  wer-
ken de IK Skin Perfection-producten 
dieper door in de huid. De actieve 
werkstoffen zijn in staat de huid te 
regenereren en onregelmatigheden, 
veroudering en huidproblemen bij 
de bron aan te pakken. Zelfs bij een 
extreem gevoelige huid.

Iedere huid is uniek en verdient 
professionele aandacht. IK Skin 
Perfection heeft een onderscheiden-
de huidverbeteringsmethode ont-
wikkeld. Deze bijzondere ‘4 Fasen 
behandelmethode’ reset de huid en 
maakt dat er doelgerichte huidverbe-

tering kan plaatsvinden op effectieve 
wijze.

IK Skin Perfection laat uw klan-
ten genieten van bijzondere behan-
delingen, honderd procent groene 
cosmeceuticals, huidverbeterende 
voedingstips en uw huidadvies als 
huidprofessional.

Just Mix! Oil Infusions 
Tijdens Beauty Trade Special lan-

ceerde IK Skin Perfection de Just Mix! 
Oil Infusions. Dit zijn drie prachtige 
oliën op kruidenbasis, die gemengd 
kunnen worden met de gezonde, 
natuurlijke en pure producten van 
IK Skin Perfection.  De doelgerichte, 
100 % natural blends van plant-
aardige extracten zorgen voor een 
heerlijke, zachte geursensatie. Met 
deze Just Mix! Oil Infusions wordt 
een op maat gemaakte verzorging 
gecreëerd, afgestemd op de behoef-
ten van de huid. 

100 % Natural Re-Newing 
Oil Infusion  
Dit is een rijke gezichtsolie die 
moeiteloos door de verschillende 
huidlagen wordt opgenomen en de 
huid een zacht velours effect geeft. 
De Re-newing Infusion Oil is spe-
ciaal ontwikkeld om de veeleisende 
en rijpere huid te herstellen, verste-
vigen, vitaliseren en de spanning 
van de huid te verbeteren. 

100 % Natural Re-Covering 
Oil Infusion  
De specifiek geselecteerde essentië-
le oliën van de Re-covering Infusion 
Oil versterken het afweersysteem 

van de huid en kalmeren en vermin-
deren huidontstekingen. De heil-
zame en voedende eigenschappen 
zorgen voor optimale bescherming 
en herstel van de huid. Een ontspan-
nende omhelzing voor de gevoelige 
huid.

100 % Natural Re-Hydrating 
Oil Infusion  
De fijne en lichte Re-hydrating 
Infusion Oil is een hydraterende 
en vitaliserende sensatie. Op de 
huid werkt de Re-hydrating Infusion 
verzachtend. Het herstelt de vocht-
balans, gaat de tekenen van huidver-
oudering tegen en laat de huid weer 
stralen. Het resultaat is een frisse 
stralende look.

Voor aanvullende informatie:

IK SKIN PERFECTION
Tel. 074-2783500
www.ik-skinperfection.nl

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

De vraag naar huidverbeterende 
producten zonder stoffen die de 
huid overgevoelig maken groeit. 
Huidonvriendelijke ingrediënten, 
geur- en kleurstoffen kunnen name-
lijk huidreacties oproepen. IK Skin 
Perfection voorziet in de essentiële 
behoeften van de huid en biedt het 
hoogst haalbare in verantwoorde, 
veilige en groene cosmetica, zonder 
chemicaliën.

De persoonlijke touch van IK Skin Perfection

de beautysalon

http://www.ik-skinperfection.nl/
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Hardenberg
30, 31 mei en 

1 juni 2015  

BEZOEKEN? 
VRAAG ONLINE UW E-TICKET AAN: 
WWW.EVENEMENTENHAL.NL/UV-HB

ACTIECODE: 6150002234

Evenementenhal Hardenberg
Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg
T 0523 - 28 98 98 
E hardenberg@evenementenhal.nl

www.evenementenhal.nl

dermaOXY OXYGEN TREATMENT
CHEATING AGE IS POSSIBLE

• Natuurlijke zuurstofbehandeling
• 100% veilig
• Vermindert rimpels en lijntjes
• Superfood voor de huid
• Direct zichtbaar resultaat
• 3 tot 6 jaar jonger

Start 
met zuurstof-
behandelingen

vanaf

€1.845.-

showroom 
Einsteinstraat 16K
Dordrecht

postadres
postbus 8068
3301 CB Dordrecht

www.bw-cosmetics.nl
algemeen  078-7501741
info@bw-cosmetics.nl

ZOEK EEN SALON OP WWW.DERMAOXY.NL

http://www.evenementenhal.nl/UV-HB
mailto:hardenberg@evenementenhal.nl
http://www.evenementenhal.nl/
http://www.bw-cosmetics.nl/
mailto:info@bw-cosmetics.nl
http://www.dermaoxy.nl/
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Ieder seizoen brengt T. LeClerc 
een nieuwe look op de markt. Het 
merk hanteert een bijzondere for-
mule en beschrijft zichzelf als een 
‘verlenging en completering van 
elke schoonheidsbehandeling’. De 
formule is bijzonder doordat men 
rijstmeel toevoegt aan de producten 
in plaats van talg. Het zachte rijst-
meel zorgt voor een comfortabel 
gevoel en droogt de huid niet uit. 
De zorgvuldige keuze voor de ove-
rige werkstoffen per product zorgen 
ervoor dat de huidconditie behou-
den blijft of zelfs wordt verbeterd. 
De nieuwe spring/summer-collectie 
‘Flamingo’ laat zien dat het merk – 
naast een bijzondere formule – ook 
innovatieve oplossingen biedt en 
een breed kleurenscala bevat. 

Cream Blusher – Limited 
Edition
Volgens T. LeClerc is er niets dat 
‘East Coast’ beter uitdrukt dan een 
blusher die de jukbeenderen struc-
tuur geeft en ze lift door een gezon-

de glans mee te geven. De Cream 
Blusher (limited edition) is verkrijg-
baar in twee kleuren: ‘Pêche’ en 
‘Mango’ en kan met de vingertop-
pen worden aangebracht. De zach-
te textuur maakt dat het product 
gemakkelijk mixt op de huid voor 
een subtiele matte finish. 

Unique Lipstick – Limited 
Edition
De naam doet al vermoeden dat 
deze lipstick iets exclusiefs te bie-
den heeft. Volgens T. LeClerc zit de 
troef in het feit dat het pigment rea-
geert op de pH-waarde en vochtig-
heid van de lippen. Het product is 
om die reden dan ook verkrijgbaar 
in één kleur die bij alle lipkleuren 
past. Het is een comfortabele, voe-
dende, niet-plakkende lipstick met 
een kleur die langdurig blijft zitten.

Trio Eyeshadow Palette – 
Limited Edition
T. LeClerc verwerkt in de Flamingo-
zomercollectie een trio van matte 

en stralende kleuren oogschaduw 
waardoor er een range van verschil-
lende looks mogelijk wordt: van 
natuurlijk tot geraffineerd. Er zijn 
twee trio’s verkrijgbaar. Het trio 
‘Harmonie Froide’ bestaat uit de 
kleuren ‘Matt Rose’, ‘Beige Rosé’ en 
‘Brun Perlé’ en het trio ‘Harmonie 
Chaud’ bevat de kleuren ‘Matt 
Corail’, ‘Beige’ en ‘Brun Perlé’. De 
oogschaduw is gemakkelijk aan te 
brengen en biedt een langdurige 
houdbaarheid. 

Precision Eyeliners – Limited 
Edition
Voor de waaghalzen is er de 
Precision Eyeliner. Deze versterkt 
het karakter van de ogen met een 
lijn in de lagune-kleuren: Miami-
Electric Blue, Florida-Lagoon Green 
en Marina-Dark Navy Blue. De 
extra fijne liner tekent een mooie, 
precieze lijn die snel droogt en niet 
doorloopt.

Nagels
We zijn allemaal bekend met het 
fenomeen ‘gele’ nagels. De ‘Eclat 
Lumière Nail Varnish’ van T. LeClerc 
zegt hier een eind aan te kunnen 
maken. Het is een verhelderende 
base coat die de gekleurde pigmen-
ten neutraliseert en hierdoor de gele 
kleur doet verdwijnen. De nagels 
krijgen hun natuurlijk kleur terug: 

het roze gedeelte ziet er gezonder 
uit en het witte gedeelte van de 
nagels is nóg witter. De glanzende 
finish kan worden gebruikt om een 
natuurlijk  ‘French Manicure’-effect 
te creëren. 
Om de nagels te beschermen en 
de houdbaarheid van nagellak te 
verhogen, brengt T. LeClerc een 
2-in-1 behandeling op de markt. De 
basecoat beschermt de nagels met 
een transparante en isolerende laag 
en de topcoat geeft de lak glans en 
schittering. De zogeheten 2-in-1 
base heeft een adviesverkoopprijs 
van €17,50. 

Voor aanvullende informatie:
Care Cosmetics
Tel. 078-6521580
www.carecosmetics.nl 

F L A M I N G O  S P R I N G  S U M M E R  2 0 1 5

T. LeClerc keert terug naar jaren vijftig

Het retro chique merk T. LeClerc presenteert dit voorjaar een ‘vintage technico-
lour atmosphere’ met de nieuwe zomercollectie ‘Flamingo’. De collectie bestaat 
uit tien producten, beschikbaar in rijke en verfijnde kleuren. Nagenoeg ieder 
item is verkrijgbaar als limited edition. Lees mee en laat u meevoeren door de 
charme van Florida in de jaren vijfitg.

http://www.carecosmetics.nl/
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V E N U S  F R E E Z E  E N  V E N U S  S W A N  W O R D E N  G E Ë V A L U E E R D  D O O R  P R O F E S S I O N A L S

USKIN geeft het woord aan schoonheidsspecialistes

Exclusief distributeur USKIN laat schoonheidsspecialistes aan het woord om meer te vertellen over enkele producten van Venus Concept, te weten Venus Freeze en 
Venus Swan. Alle drie de professionals hebben dit jaar of in voorgaande jaren de Beauty Award in ontvangst mogen nemen. Hier spreken dus echte vakvrouwen! 

De ‘vintage beauty case’ is ideaal voor het opbergen van kleine materialen 
zoals penselen, borstels, kammen, make-up, scharen en ga zo maar door. 
Dankzij de bevestigingselastieken aan de binnenzijde blijft alles keurig op zijn 
plek.

De retrokoffers zijn leverbaar in drie verschillende kleuren en ze zijn voorzien 
van een lederen afwerking, een handgenaaide binnenvoering en een sluiting 
met slot en sleutel. 

De retrokoffers zijn verkrijgbaar bij de betere kappers- en beautygroothandel. 
Voor meer informatie en verkoopadressen gaat u naar www.sibelonline.com of 
belt u naar +32 (0)5 5334141.

V I N T A G E  C A S E  I S  H I P  E N  U L T R A L I C H T

In maart heeft Sibel stoere vintage koffers gelanceerd. Deze zien er stijlvol 
uit, zijn twintig procent lichter dan traditionele aluminium koffers en zijn 
verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen.

Opbergen in stijl met Sibel retrokoffers

◀ Karin Manders, Salon Intense, huidspecialist en gewichtsconsulent. Schoonheidsspecialiste van het jaar 2015 regio Zuid.

“Mijn eerste kennismaking met Venus Concept was in 2013 op Cosmoprof in Bologna. Hier werd ik enthousiast over het 
concept en radiofrequentie in combinatie met magnetische pulsen. Ik heb verschillende systemen met elkaar vergeleken 
en de begeleiding van USKIN was hierbij perfect. Uiteindelijk is mijn keus gevallen op de Venus Freeze omdat ik met dit 
systeem snel en doelgericht kan werken. Inmiddels werken we een half jaar met de Venus Freeze en de resultaten zijn 
spectaculair. Ik wil nooit meer zonder, het is een echte aanvulling op mijn concept.”

◀ Ria Nijburg, Tijdloos Beauty. Schoonheidsspecialiste van het jaar 2013 regio Noord

“We richten ons op natuurlijke huidverbetering en anti-ageing, hierdoor was de keuze voor Venus Swan snel gemaakt. 
Het geeft op een natuurlijke manier huidverstrakking en -versteviging. De combinatie van radio-frequentie en magne-
tische pulsen zorgen naast stimulatie van de fibroblasten ook voor aanmaak van nieuwe fibroblasten en nieuwe bloed-
vaatjes. Hierdoor realiseren we prachtige resultaten op korte en lange termijn. We bieden klanten een oplossing op het 
gebied van contourversteviging en lipolyse. Naast de mooie resultaten is de behandeling pijnloos en wordt het ervaren 
als een heerlijke massage.”

◀ Suzan Oerlemans, Suzan Oerlemans Huidinstituut. Schoonheidsspecialist van het jaar 2012

“Al vijftien jaar zijn we gedreven in het verbeteren, herstellen en verjongen van de huid. We willen het herstellend ver-
mogen van de huid stimuleren om deze in topconditie te krijgen. De apparatuur moet een prikkel aan de huid geven 
waardoor de huid mooier, gladder en gezonder wordt. De ‘Venus Freeze’ past in dit concept omdat het de huid stimu-
leert om meer fibroblasten aan te maken. Dit is de basis in de strijd tegen huidveroudering. De resultaten laten zien dat 
het een absolute meerwaarde is. We zien de huid gezonder, de lijnen minder diep en contouren strakker worden. De 
gasten ervaren comfort en stappen mooi de deur uit. Kortom, wij zijn enthousiast en kunnen  Venus Freeze niet meer 
wegdenken uit ons concept!”

Voor aanvullende informatie: USKIN B.V., Tel. 0499-378861, www.uskin.nl

http://www.sibelonline.com/
http://www.uskin.nl/


Tijdens de minivakantie kunt u in 
een adellijke residentie genieten 
van de meest exclusieve en effec-
tieve natuurlijke beauty-technieken 
zoals Natural Face Lifting en Sculp. 
Eigenaresse Inge Deceunink vertelt u 
graag alles over deze technieken door 
een opleiding te volgen tijdens het 
verblijf. Daarnaast kunt u samen met 
uw partner baden (en slapen) in luxe, 
een bezoek brengen aan de plaatse-
lijke wijnboer, de kunst afkijken bij 
juwelen- en schoendesigners en op 
zoek gaan naar de heerlijkste truffels. 

Natural Face Lifting
Vier jaar geleden lanceerde Inge 
Deceunick als eerste ter wereld de 
innovatieve behandeling ‘Natural 
Face Lifting’. Een manuele massage-
techniek ter verjonging van gezicht, 
de hals en het decolleté. Na het 
opleiden van zo’n tweehonderd 
therapeuten in Nederland en België 
besloot ze om het naar een hoger 
niveau te tillen en de opleiding in een 
luxe, exclusieve omgeving aan te bie-
den zodat het een unieke, intensieve 
en leerzame ervaring wordt. Inge 
licht toe: “Door de combinatie van 
specifieke bindweefsel technieken en 
lymfedrainage wordt de huid op een 
natuurlijke manier gelift. De combi-
natie realiseert een facelift die op een 
natuurlijke manier tot stand komt. 
De huid wordt geprikkeld waardoor 
de activiteit op gang komt. Vanaf de 
eerste behandeling voelt het gezicht 

steviger en jonger, dit neemt toe 
naarmate de kuur vordert. In Palazzo 
Tommassi ervaart u een zeer aan-
gename en ontspannende behande-
ling. De techniek van de behandeling 
wil ik graag met ambitieuze schoon-
heidsspecialistes delen.”

Sculp
Om ervoor te zorgen dat de klant ook 
zelf rimpels kan tegengaan, ontwik-
kelde Inge tevens Suclp. De klant 
leert speciale grepen en technieken, 
zodat de effecten van Natural Face 
Lifting worden behouden en ver-
sterkt. “Het is een massage- en oefen-
techniek voor het gelaat, de hals en 
het decolleté die in combinatie met 
alle huidverbeteringsproducten wordt 
toegepast. Doordat de bloedcirculatie 
onderhuids wordt gestimuleerd, ont-
staat er een betere opname van actie-
ve werkstoffen van de producten. 

De gelaatsspieren worden getraind, 
oogleden worden gelift, rimpels ver-
vaagd en gelaatscontouren verstrakt. 
Het is een doordachte, efficiënte en 
praktische aanpak die met de vingers 
en handpalmen wordt uitgevoerd. De 
schoonheidsspecialiste kan dit aan 
haar klanten doorgeven en linken 
aan de verzorgingsproducten zodat 
ook de verkoop wordt gestimuleerd”, 
vertelt Inge. 

Voor aanvullende informatie:

Natural Face Lifting
www.naturalfacelifting.eu

Palazzo Tommasi
Via Benedetti 25
52044 Cortona (AR) Italia
Tel. +39 0575 601654
inge@palazzotommasi.com
www.palazzotommasi.com

T I L  U W  B E A U T Y K E N N I S  N A A R  H E T  H O O G S T E  N I V E A U

Ervaar exclusieve luxe en hoogstaande kennis in Italië

Als schoonheidsspecialiste weet u als geen ander hoe het is om andere mensen 
te laten genieten en in de watten te leggen. Maar heeft u zelf ook niet eens 
een minivakantie verdiend? Inge Deceuninck van Natural Face Lifting besloot 
dat het tijd werd voor een combinatie van exclusiviteit en educatie, speciaal 
voor schoonheidsspecialistes. In Palazzo Tommasi in Cortona (Italië) biedt zij 
in een oase van luxe en rust opleidingen aan voor schoonheidsspecialistes die 
de allerbeste willen zijn.

Volg de opleiding in 

Palazzo Tommasi

Speciaal voor onze lezers organiseert

Inge Deceuninck een vierdaagse 

opleiding.

 

Van 8 tot en met 11 juni 2015 wordt 

u opgeleid tot Natural Face Lifting & 

Sculp therapeut tegen een sterk gere-

duceerde prijs. 

 

De totale kosten van deze vierdaag-

se opleiding zijn slechts €1500,- 

inclusief overnachtingen in Palazzo 

Tommasi. Een mooie kans gezien de 

prijs van een suite €1000 per nacht 

bedraagt.

 

Het kan voor u nóg mooier worden 

want één deelnemer maakt kans op 

een gratis verblijf voor partner, vrien-

din of familielid.

 

Meer info en inschrijvingen via De 

Beautysalon: e.vervaet@gpmedia.nl 

of inge@palazzotommasi.com.

Reserveer snel want het aanbod is 

beperkt tot zes inschrijvingen.

de beautysalon
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De Beauty Press Innovation Award 
werd dit jaar voor de achtste keer 
georganiseerd. De persjury beoor-
deelt hierbij beursnoviteiten en kijkt 
naar innovatie, uitstraling, presenta-
tie en de toepasbaarheid in de salon 
of thuis. De juryronden vonden in 
twee fasen plaats. Op 19 februari was 
de eerste juryronde in de MeetUp-
ruimte van het Beatrix-gebouw. Daar 
maakte de persjury een Top 10 uit 
alle ingezonden producten. Deze 
Top 10 werd door middel van een 
mooi filmpje op maandagavond 2 
maart tijdens de uitreiking van de 
Beauty Award in Studio 21 getoond. 
De tweede juryronde vond plaats 
tijdens de eerste beursdag (7 maart) 
waarbij de jury langs de Top 10 
producten kon lopen en ter plekke 
uitleg kreeg over het product en de 
toepasbaarheid. Doel van de Beauty 
Press Innovation Award is om zoveel 
mogelijk bekendheid en publiciteit 
te genereren.

Redness Corrector van Medik8
De eerste prijs werd uitgereikt door 
Coen Wulms, hoofdredacteur van 

Elegance en juryvoorzitter. De 
Redness Corrector van Medik8 had 
deze prijs volgens de jury verdiend. 
Het is een product dat zes vor-
men van roodheid aanpakt en direct 
dekking geeft. Verder elimineert de 
Redness Corrector alle stoffen die 
irriterend werken op de huid en 
zorgt het ervoor dat roodheid lang-
durig wegblijft. De jury spreekt over: 
“Een direct werkend product op 
roodheid van de huid. De uitleg is 
helder, goed en met veel kennis van 
ingrediënten. Simpel, doeltreffend 
en mooi vormgegeven.”

Body Strategist Patch van 
Comfort Zone
De tweede prijs was voor de Body 
Strategist Patch van Comfort Zone 
en werd uitgereikt door Annelies 
Bodifée van de Jaarbeurs. Het is een 
cosmetische patch met een draine-
rende, remodellerende en verstevi-
gende werking die 24 uur lang actief 
werkt. De patch geeft resultaat op 
allerlei soorten cellulite en is ideaal 
voor zowel de intensieve fase om 
aan cellulite te werken, maar ook 
voor de fase waarbij het behouden 
van het resultaat en het onderhou-

den ervan centraal staat. De jury zei 
over Body Strategist Patch het vol-
gende: “De patch is niet zichtbaar, 
makkelijk door de consument te 
begrijpen en een originele oplossing 
voor een herkenbaar probleem van 
veel vrouwen. Daarnaast verscheen 
er gedegen onderzoek en uitleg over 
een nieuwe vetcel, de beige vetcel. 
Deze vraagt een andere aanpak dan 
de bekende vetcellen.” 

Mild Exfoliator van Neoderma
De Mild Exfoliator van Neoderma 
mocht de derde prijs in ontvangst 
nemen van Marjanne Riemens, 
organisatie van de Beauty Press 
Innovation Award. De Mild Exfoliator 
verwijdert niet alleen dode huidcel-
len, maar verzacht ook de huid. 
Het product is vol van structuur 
en bevat zeer krachtige anti-aging 
werkstoffen. De exfoliator verandert 
tijdens het masseren van een gel 
in een olie-substantie. De jury gaf 
aan dat de Mild Exfoliator veilig 
en praktisch is: “Het zit boordevol 
anti-aging werkstoffen en is dus een 

heerlijke toevoeging voor de iets 
oudere huid. Omdat de gel tijdens 
het inmasseren van structuur veran-
dert, is dit product heel bijzonder. 
Het resultaat is ook uitermate zacht 
voor een exfoliator.”

Voor aanvullende informatie:
www.beautytradespecial.nl 

B E A U T Y  P R E S S  I N N O V A T I O N  A W A R D  U I T G E R E I K T  T I J D E N S  V O O R J A A R S B E U R S

De Top 10 producten die genomineerd waren voor de Beauty Press Innovation 
Award zijn stuk voor stuk innoverende producten uit de salonbranche. Al 
deze noviteiten waren – in combinatie met een behandeling – te bekijken 
op de Beauty Trade Special. Aan het eind van de eerste beursdag werden de 
drie winnaars van de Beauty Press Innovation Award bekend gemaakt. Op het 
grote podium in hal 7 kregen de winnaars de prijzen overhandigd uit handen 
van Marjanne Riemens, Annelies Bodifée en Coen Wulms. Wie de winnaars 
waren? Dat lees je hieronder.

de beautysalon

Dit waren de tien genomineerde producten!

ReVersive van Babor
Reviderm Vitamin C Spheres van Reviderm
Power Hyaluronic Eyes & Eyelashes Gel van Skeyndor 
Body Strategist Patch van Comfort Zone 
PQAGE van BeautySpot Benelux
301 Soin Affinant Perfecteur de peu van Maria Galland
Mild Exfoliator van Neoderma 
RefectoCil Sensitive van Mikos
E-Filler Instant Lift van Beauty 2 People
Redness Corrector van Medik8 

De Body Strategist Patch van 

Comfort Zone

De winnaars van de Beauty Press Innovation Award

De winnaar: De Redness Corrector 

van Medik8

De Mild Exfoliator van Neoderma

http://www.beautytradespecial.nl/


Geavanceerd anti-Roodheid creme

Vermindert direct Roodheid,
Kalmeert de huid en

Voorkomt toekomstige Reacties.

Doelstellingen: 
Gevoeligheid, Rosacea,

Irritatie & Ongemak

Award pakket: 6 x redness corrector
 en een display voor €165,- 

(verkoopwaarde € 419,-) 

Medik8, Aalsbergen 9, 6942 SE Didam
0316-221518, info@medik8.nl, www.medik8.nl

mailto:info@medik8.nl
http://www.medik8.nl/
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De wimperextensions zijn zó geproduceerd dat de behandeling gemakkelijk, 
snel en vooral winstgevend is. Op één strip zitten verschillende lengtes: een 
snelle behandeling gegarandeerd.

MaxBrows voor de perfecte wenkbrauwen
Vaak zijn wenkbrauwen ongelijk, te dun of te licht van kleur. Uiteraard 
bestaan hier allerlei tips en tricks voor, maar deze zijn vaak niet (of voor korte 

termijn) effectief. Maxbrows biedt een snelle en efficiënte applicatie waarbij 
pigmenten manueel worden ingekrast in de huid. De pigmenten zijn zorgvul-
dig samengesteld en bootsen de natuurlijke wenkbrauwkleur na.
MaxBrows geeft natuurlijke wenkbrauwen. De behandeling is snel en vraagt 
een kleine investering. De genezing verloopt spoedig en er is geen correctie 
nodig.

Voor zowel de LashCreations als de MaxBrows organiseert NEM Cosmetics 
traingingen. Op de website nemcosmetics.nl/trainingen vindt u een overzicht 
van de geplande trainingen.

Voor aanvullende informatie: 
NEM Cosmetics, Tel. 0345-588100
info@nemcosmetics.nl, www.nemcosmetics.nl

N I E U W E  A A N W I N S T  N E M  C O S M E T I C S :  L A S H  C R E A T I O N S

LashCreations: een lust voor het oog

LashCreations biedt de mogelijkheid om met een minimale investering een 
maximaal rendement te behalen. De revolutionaire zijden wimper-extensions 
en bijhorende kwaliteitsproducten zijn zodanig vervaardigd dat het mogelijk 
is om een set te plaatsen in minder dan één uur. Dat is zowel aangenaam voor 
de stylist als de klant.

Laten we beginnen met de producen-
ten. Zij hebben er alle baat bij om hun 
klanten te laten geloven dat hun pro-
duct groen, milieubewust en onschul-
dig is. Er is immers vraag naar. Je kan 
het tegenwoordig zo gek niet beden-
ken of het is als groen of duurzaam te 
krijgen. Het hoeft ook niet moeilijk te 
zijn om het product een groener en 
milieubewuster imago te bezorgen. 
Een eenvoudige sticker met eko of kli-
maatvriendelijk is al voldoende om de 
omzet te laten stijgen. Wat dacht u van 
een wasmachine met ‘EcoBubble’-
technologie of stroom waarvoor de 
energiereuzen alleen maar een zoge-
naamd ‘groencertificaat’ hoeven aan 
te schaffen om het als groen te kun-

nen verkopen, terwijl het gewoon uit 
kolencentrales komt. Wist u dat er 
voor deze ‘groene wasbeurten’ zelfs 
een speciale term is bedacht? Dat heet 
tegenwoordig greenwashing. Hoe 
zou het toch komen dat we daar als 
gebruikers zo gemakkelijk instinken?

En wij? Gaan we als gebruikers zelf 
honderd procent voor groene produc-
ten? Oordeelt u zelf op basis van een 
paar voorbeelden. De meeste mensen 
met een plug-in hybride leaseauto 
hebben deze niet aangeschaft van-
wege het milieu maar vooral voor 
de belastingvoordelen. Voor tachtig 
procent van de kilometers rijden ze op 
benzine. Zo weten we ook allemaal 
dat fruit gezond is, maar onderzoek 
wijst uit dat maar tien procent van 
de vrouwen en zes procent van de 
mannen de aanbevolen hoeveelheid 
eet. We zeggen biologisch eten en 
drinken belangrijk te vinden, maar 
van de totale uitgaven aan levensmid-
delen blijkt slechts 2,4 procent te zijn 
weggelegd voor biologisch. We willen 

blijkbaar wel groen, maar voor de 
meesten is het is niet het allerbelang-
rijkste criterium.

Groene of natuurlijke cosmetica is 
ook hip. Maar hoe écht is die claim? 
Als er maar één natuurlijk bestand-

deel in een product zit, dan mag het 
al als ‘natuurlijk’ worden verkocht. 
Groen staat voor veel mensen ook 
synoniem voor veilig, terwijl dat hele-
maal niet zo is, integendeel juist. Van 
veel plantaardige stoffen is aantoon-
baar dat ze huidirritatie kunnen geven 
en die huidirritatie kan vervolgens 
weer leiden tot huidproblemen. Dat 
is toch niet iets dat je met het gebruik 
van cosmetica beoogt te bereiken. Ik 

verbaas me regelmatig over schoon-
heidsspecialisten die ‘natuurlijk’ het 
belangrijkste criterium vinden bij de 
keuze voor een merk.. Natuurlijke 
ingrediënten zijn niet goed of fout, 
maar ik zou mijn keuze in eerste 
instantie laten afhangen van de effecti-
viteit en de veiligheid van de gebruikte 
ingrediënten en niet of ze natuurlijk 
of niet natuurlijk zijn. En laat u ook 
bij cosmetica niet om de tuin leiden 
door greenwashing. Ik vraag me bij 
merken die claimen dat ze geen ‘enge’ 
ingrediënten bevatten en 0% van dit 
en 0% van dat hebben altijd af wat er 
dan wel in zit. Het is namelijk wel erg 
armoedig als het enige argument om 
voor jouw producten te kiezen bestaat 
uit iets dat er niet in zit. Dat kun je 
zeker niet groen noemen.

Jan Zwoferink is apotheker en eigenaar 
van Webecos en Corrective Cosmetics 

Reageren op deze column? Stuur een 
mail naar e.vervaet@gpmedia.nl 

C O L U M N  J A N  Z W O F E R I N K

Aan aandacht in de media geen gebrek, ook dit tijdschrift heeft een special gewijd aan dit onderwerp: Groene thema's 
zijn hot. Je kan geen krant openslaan of je wordt met de neus op de feiten gedrukt: het klimaat verandert, de polen 
smelten weg, de afvalberg wordt groter en ga zo maar door. Er is in de maatschappij steeds meer belangstelling voor 
alles wat groen is. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen vaak zeer gecharmeerd zijn van alles wat met groen te maken 
heeft (verantwoord, ambachtelijk, biologisch, duurzaam). Of je nu producent of consument bent: niets is zo trendy als 
een groen imago. Maar zijn die groene ambities wel zo oprecht groen als ze lijken te zijn? 

Groen

de beautysalon
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Ook Annelies Bodifée, marktmanager Beauty bij Jaarbeurs kijkt met grote tevre-
denheid terug op Beauty Trade special 2015: “Het prille economische herstel 
was goed merkbaar. Niet alleen door de grote belangstelling, maar vooral ook 
vanwege de positieve sfeer op de beurs en de tevredenheid. Overal op de 
beursvloer werden goede gesprekken gevoerd en de workshops en lezingen 
werden druk bezocht. Voor 82 procent van de bezoekers die deelnam aan de 
extra activiteiten zijn deze van grote toegevoegde waarde geweest, zo bleek 
uit de evaluatie.”

B E U R S V E R S L A G  B E A U T Y  T R A D E  S P E C I A L  2 0 1 5

Grote opkomst voor Beauty Trade special 2015

De vakbeurs Beauty Trade special bleek ook dit jaar de ‘place to be’ als het 
gaat om oriëntatie voor de schoonheidsbranche. Daarnaast was het een 
belangrijk podium voor orderplaatsing en directe verkoop. De beurs vond 
van zaterdag 7 maart tot en met maandag 9 maart plaats in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Exposanten pakten uit met innovaties en bezoekers konden deelne-
men aan een hoogwaardig programma van branchegerichte activiteiten.

3838383838

▴ Anastasia van Tenne Cosmetics

◀ Smooth & Co

▴ Babor-producten
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▴ Tyro by A. Molenaar

▼ Duizelingwekkend veel kleuren bij Caption▴ Het team van Premium Beauty Group
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Make-up Award

Leon Hajenius uit Lelystad werd zondag tijdens Beauty 
Trade special gekroond als winnaar van de Make-up 
Award 2015. De prijs geldt als de hoogste onder-
scheiding voor visagisten in de Benelux en de winnaar 
vertegenwoordigt Nederland volgend jaar tijdens de 
International Make-up Championship.

Op basis van ingezonden foto’s met als thema ‘Colorful 
World’ waren de beste inzendingen genomineerd. De 
visagisten maakten hun creaties ter plekke op het 
podium. De vakjury jureerde live op de bühne en Leon 
ontving het hoogste aantal punten. Er werd gelet op 
techniek, creativiteit, hygiëne en de totaalpresentatie. 

▼ De stand van Gharieni

▴ De stand van Make-up Studio
▴ De selfie-stick op de stand van Neoderma was een daverend succes

▴ Leon Hajenius en zijn model Lish Jecinta - Fotocredit: Mehmet Cakmak
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Vier procent stijging 
Beauty Trade special trok in totaal 17.522 bezoekers, een stijging van vier 
procent ten opzichte van vorig jaar. Alle bezoekersgroepen waren aanwezig, 
met als verreweg de grootste categorie de schoonheidsspecialisten (61%). Op 
afstand volgden nagelstylisten (16%), pedicures (6%) en kappers (5%). Bijna 
zeven van de tien bezoekers gaf aan eigenaar te zijn van een salon of studio. 
De meesten (69%) kwamen om op de hoogte te blijven van de nieuwste pro-
duct- en brancheontwikkelingen.

De beurs bleek tevens erg belangrijk om in te kopen en orders te plaatsen. Maar 
liefst 91% heeft ter plekke producten gekocht en nog eens 27% plaatste één 
of meerdere bestellingen. Het gemiddelde bedrag van de directe inkopen per 
persoon was € 300,- en de gemiddelde waarde van de bestellingen € 871,-. 
Daarmee kwam de totale gegenereerde omzet van Beauty Trade special uit op 
€ 8,5 miljoen.

Voor aanvullende informatie: www.beautytradespecial.nl 

D t nd van Make-up Studio

▼ Florint

http://www.beautytradespecial.nl/


Easy Pol ish

Easy polish 
De semi-permanente nagellak met de sterkte van gel.

Maak uw keuze uit een pallet van 40 intense kleuren. 
Door haar geavanceerde micro-gepigmenteerde gel 
formule bekomt u een optimale dekking. Deze hardt 
uit zonder krimpen in slechts 60 sec. onder de JM 
Nails Mini-LED-lamp 8W. Achteraf verwijderen gebeurt
probleemloos door de afweekbare formule.

Easy Protect & Peel
De nagelsticker die de natuurlijke nagel beschermt.  
Aanbrengen van de nagelsticker kan makkelijk zonder 
een base coat. Verwijderen gebeurt vlekkeloos door
de ‘Peel Off Technologie”.

E E N  W A R E  I N N O V A T I E  V O O R  U W  N A G E L S



de beautysalon

Hans legt het proces uit aan de hand 
van een voorbeeld: “Stel mevrouw 
Jansen uit Utrecht wil een Medik8-
product online bestellen. Dan gaat 
ze naar medik8.nl en kiest daar 
het gewenste product. Vervolgens 
zoekt ze naar het dichtstbijzijnde 
Medik8-verkooppunt en rekent ze 
online af. De betreffende Medik8-
salon ontvangt vervolgens een mail 

met daarin de betaling en Medik8 
zelf ontvangt een bericht dat het 
pakket moet worden opgestuurd 
naar mevrouw Jansen. Het dichtst-
bijzijnde verkooppunt ontvangt de 
inkoopfactuur en de cirkel is rond”, 
legt Hans uit. “De Medik8-salon 
hoeft dus niets te doen in dit proces. 
Wij bieden hen de gelegenheid om 
hieraan mee te doen, zonder dat 

het tijd kost. Het is een extra ser-
vice vanuit Medik8 Nederland die 
erg wordt gewaardeerd door onze 
klanten.”

“In november zijn we begonnen 
met trials en sinds maart dit jaar 
krijgen de eerste honderd deelne-
mers een gratis filmpje voor op de 
site erbij”, vertelt Hans enthousiast. 
“Zowel voor een startende als voor 
een bestaande onderneming is het 
een goede manier om je te profile-
ren via dit kanaal, zonder dat het 
tijd kost en/of veel kennis vergt.”

Een investering als deze wekt de 
indruk dat Medik8 flink aan de 
weg timmert. Hans vertelt hierover: 
“Medik8 groeit inderdaad hard en 
gezien de groeiende vraag naar 
erkende huidverbeteringsproducten 

wordt dit de komende jaren alleen 
maar sterker. Effectieve en bewe-
zen werkingen zijn essentieel bij 
Medik8-producten en -behandelin-
gen. Ik vertel vaak het verhaal over 
hoe wij onze producten bewaren 
en afvullen. Neem bijvoorbeeld een 
vitamine C-serum. Dit anti-oxidant 
wordt nagenoeg bij alle fabrikanten 
afgevuld in flesjes. Naast het serum 
komt er hierdoor ook zuurstof in het 
flesje. Een anti-oxidant kan echter 
niet lang tegen zuurstof in een flesje 
want dan verandert het langzaam 

in een oxidant. Om dit te voorko-
men, vullen wij onze producten af 
in een stikstof-omgeving. Hierdoor 
is het serum langer houdbaar en 

blijft het tot gebruik honderd pro-
cent vers.” Kennis delen over zaken 
als de houdbaarheid en versheid 
van een product en de bewezen 
werkingen van Medik8-producten 
en -behandelingen laten zien dat 
het bedrijf daadwerkelijk aan huid-
verbetering doet. “We kunnen ons 
hierin onderscheiden ten opzichte 
van andere merken. We leveren 
bewezen, werkzame stoffen van het 
begin tot het einde”, besluit Hans. 

Voor aanvullende informatie:
Medik8
Tel. 0316-295357
www.medik8.nl

I N T E R V I E W  M E T  H A N S  B O L D E R ,  D I R E C T E U R  M E D I K 8

Medik8 merkte op dat veel fabrikanten worstelen met Internet. “Veel fabri-
kanten weten dat dit medium veel mogelijkheden biedt, maar ze willen niet 
dat het klantencontact eronder lijdt”, laat het bedrijf weten. Om die reden 
werd er een enquête gehouden onder de klanten van Medik8. Veel van hen 
bleken niet meer zonder Internet te kunnen en willen er graag meer uithalen. 
Kennis en tijd spelen echter altijd een grote rol bij de uitwerking hiervan. Dat 
zette directeur Hans Bolder aan het denken. “In oktober kwamen we in con-
tact met een bedrijf dat professionele internetplatforms maakt voor het MKB 
en zij hadden de oplossing: een portaal waar alle Medik8-klanten zich bij 
kunnen aansluiten, zonder dat ze er tijd of kennis voor nodig hebben. Simpel 
gezegd krijgen de klanten een Medik8-website met daaraan onze producten 
gekoppeld.” De redactie van vaktijdschrift De Beautysalon sprak met Hans 
Bolder om meer te weten te komen over deze innovatieve aanpak. 

“Het platform is een extra service vanuit Medik8 Nederland 

die erg goed wordt gewaardeerd door onze klanten”

Medik 8 wint Beauty Press Innovation award

Het professionele internetplatform laat al zien dat Medik8 continu in 
beweging is, maar tijdens de Beauty Trade Special kreeg het bedrijf 
officieel erkenning voor een andere innovatie. De Redness Corrector 
won namelijk de Beauty Press Innovation Award.

“De reacties waren overweldigend, zowel van onze klanten als van 
de pers”, vertelt Hans. “De maand maart was de beste ooit in onze 
zevenjarig bestaan. We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten 
maken met het product en om die reden stellen we dan ook een 
compact startpakket beschikbaar via de beautysalons. Dit brengt ons 
een stap verder wat betreft de naamsbekendheid van het merk. Het 
winnen van de award geeft erkenning: we maken echt waar wat we 
beloven, namelijk echte professionele huidverbetering.”
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De Bio Active Care-lijn is een ver-
zorgingslijn binnen Mineral Care 
met verbluffende resultaten. De  
dermatologisch geteste producten 
zijn ontwikkeld om de ‘tekenen 
des tijds’ te bestrijden en de huid 
een ware wake-up call te geven. 
Gebruik van de nieuwe producten 
zorgt ervoor de huid er weer jeug-
dig en stralend uit komt te zien. De 
lijn is geschikt voor alle huidtypes 
en haalt het maximale uit de huid, 
zonder dat daar ingrijpende opera-
ties of injecties aan te pas komen.

Een non-invasieve lijn die de 
huid laat ontspannen
Met de werkstof Argireline® als 
basis zorgt Bio Active Care ervoor 
dat de spanning in het gezicht 
wordt verminderd. Dit innovatieve 
complex op basis van peptiden 
vermindert zichtbaar mimiek-
lijntjes en corrigeert ongewenste 
rimpels. Deze techniek maakt dat 
de zenuwoverdracht tussen de 
huid en de gezichtsspieren wordt 
onderbroken. Het gevolg daarvan 
is dat er een huidontspannend 
effect optreedt, zonder daar inva-
sieve technieken of cosmetische 
hulpmiddelen voor te gebruiken. 
Antioxidanten en anti-aging ingre-
diënten ondersteunen de celver-
nieuwing en verstevigen de ver-
slapte huid. De producten zorgen 
ervoor dat de bloedcirculatie wordt 
bevorderd, zodat de huid er gezond 
uit blijft zien. Natuurlijke soja- en 
rijstpeptiden in combinatie met 
gistproteïnen helpen bovendien 
om vervelende donkere kringen en 
wallen te verminderen. Door een 
versteviging van het bindweefsel 
en dankzij het minimaliseren van 
uv-schade, krijgt de huid een opval-

lend stralende, gezonde en veer-
krachtige uitstraling. 

Een zijdezachte huid met de 
nieuwe Facial Peeling van Bio 
Active Care 
Deze parabeenvrije-formule ver-
wijdert de dode huidcellen op 
een milde maar effectieve manier 
en zorgt ervoor dat de huid weer 
glad en zijdezacht aanvoelt. Naast 
Argireline® bevat de peeling jojo-
ba, tijm- en vlinderstruikbladextract 
voor een reinigend en revitalise-
rend effect. Bij het gebruiken van 
deze peeling verspreidt zich een 
aangename rozengeur, waardoor 
meerdere zintuigen worden geprik-
keld.

Contouring Face & Eye Serum 
voor de gevoelige en tere huid
Het krachtig geconcentreerde serum 

van Bio Active Care by Mineral 
Care is speciaal ontwikkeld om de 
gevoelige gezichtshuid rondom de 
ogen en mond te herstellen. Het 
serum werkt als een instant mini-
facelift en laat wallen en donkere 
kringen als sneeuw voor de zon 
verdwijnen. Het serum is onder 
andere verrijkt met hyaluronzuur, 
hamamelisextract, groene thee en 
het borago-extract, welke bijdra-
gen in een zichtbaar stevigere en 
jongere huid. Deze antioxidantrijke 
formule laat rimpels verdwijnen en 
verbetert de teint. 

Voor meer informatie: 

Mineral Skin Cosmetics
Tel. 033-2464532, info@miscos.nl, 
www.mineralskincosmetics.nl

B I O  A C T I V E  C A R E - L I J N  H A A L T  M A X I M A L E  U I T  D E  H U I D

De nieuwe Facial Peeling en het Contouring Face & Eye Serum van de Bio 
Active Care-lijn zorgt ervoor dat de huid klaar is voor de lente. De lijn van 
Mineral Skin Cosmetics zorgt ervoor dat de doffe winterhuid wordt vrijge-
maakt van dode cellen en dat deze een stralende teint krijgt. Door middel van 
een intensieve dieptereiniging, herstel en extra voeding krijgt het gezicht een 
nieuwe boost. Dit creëert een zichtbare en voelbare lifting voor een jonge en 
gezonde uitstraling.

Wake-up call voor de huid

Waarom is Malu Wilz, samen met 
haar klanten al 25 jaar succesvol? 
Dat is de vraag die op 9 juni wordt 
gesteld. Uiteraard wordt ook de toe-
komst besproken met onderwerpen 

die dicht bij de praktijk liggen wat 
betreft behandelingen en producten.

Samen met de salons voelt Malu Wilz 
zich sterk. Het merk is klaar voor een 

samenwerking voor de volgende 25 
jaar. Als klant mag u dan ook veel  
verwachten op het ‘Surprise Event’. 
Meer wordt er nog niet losgelaten, 
dus laat u verrassen!

Voor aanvullende informatie:
Haparko Cosmetics
Tel. (078) 6816628
www.maluwilz.nl 

S U R P R I S E  E V E N T  V O O R  A L L E  M A L U  W I L Z - S A L O N S

25 jaar Malu Wilz in Nederland

Op dinsdag 9 juni organiseert Haparko een Surprise Event vanwege het feit 
dat Malu Wilz al 25 jaar in Nederland is. Hoe dit wordt gevierd? Dat is een 
verrassing…

mailto:info@miscos.nl
http://www.mineralskincosmetics.nl/
http://www.maluwilz.nl/
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Het is belangrijk om je website 
regelmatig te veranderen en leuke 
aanbiedingen te maken om traffic 
naar je website te genereren met 
als doel meer klandizie in de salon 
te krijgen. Door een webshop aan 
je website te koppelen maak je 

het interessanter voor klanten en 
nieuwsgierigen om je website te 
bekijken. 

Door via Facebook en Twitter aan-
dacht te vragen voor jouw website, 
verhoog je vaak de traffic naar je 
site. De bomen lijken tot in de 
hemel te groeien. Het is allemaal zo 

simpel en direct te regelen. Maar let 
op! Het bijhouden van een website 
en zeker van een webshop kost tijd, 
veel tijd. En heb je iedere keer inspi-
ratie om iets boeiends op Facebook 
te zetten? Daarnaast moet je weten 
dat je niet te vaak een bericht op 

Facebook moet posten want dan 
wordt het niet gelezen, maar ook 
niet te weinig want dan ben je niet 
actief genoeg. Eén ding is zeker. We 
worden overspoeld met informatie. 
Goedbedoeld maar mensen klagen 
over het feit dat ze al die informatie 
niet meer lezen. Aanbiedingen van 
bedrijven of van uw eigen leveran-

ciers blijven vaak ongelezen in het 
‘Postvak IN’ steken. 

Regelmatig krijg ik van mijn deposi-
taires te horen dat zij de aanbiedin-
gen wel gezien hebben maar niet 
gelezen, door tijdgebrek. Logisch, 
want de hoeveelheid informatie die 
dagelijks tot ons komt is simpelweg 
teveel. We leven in een overkill 
aan informatie. En als we iets wil-
len weten, dan Googelen we toch 
gewoon even? 

Toch is er één belangrijke kwestie 
waarvoor ik uw aandacht vraag. U 
heeft natuurlijk een unieke domein-
naam waar men uw website op kan 
vinden. U doet er alles aan om deze 
naam meer bekendheid te geven. 
Via mails, flyers of Google Adwords 
brengt u uw domeinnaam  onder de 
aandacht. Het wordt steeds moeilij-
ker een mooie, originele domein-
naam te registreren. En dan nu 
de vragen: Weet u wel waar uw 
domeinnaam is geregistreerd? Bent 
u de eigenaar van de domeinnaam? 
Van wie is uw website en uw web-
shop? Bent u daar ook eigenaar van 
of heeft u daar invloed op?

In de afgelopen periode heb ik 
helaas meegemaakt dat domein-
namen niet geregistreerd waren en 

schoonheidsspecialistes wel reke-
ningen kregen voor hosting óf dat 
de domeinnaam op naam van het 
vriendje of het bedrijf stond die de 
website heeft gebouwd.  Dan is er 
in geval van onenigheid een groot 
probleem. Je hebt geen toegang 
tot jouw domeinnaam en ook geen 
mogelijkheid om jouw website te 

‘verhuizen’ naar een andere auto-
matiseerder, zonder medewerking 
van de webbouwer.

Ook zijn er partijen die gratis een 
webshop aanbieden, zodat uw klan-
ten makkelijk uw producten kunnen 
kopen. Maar blijven de mensen die 
uw website en webshop bezoeken 
wel uw klanten of worden zij door 
de aanbieder van de gratis web-
shop ook benaderd voor andere 
producten en diensten? Kort gezegd 
is deze aanbieder alleen geïnteres-
seerd in zoveel mogelijk adressen 
om die vervolgens te verkopen aan 
andere partijen. Wat staat er in de 
kleine lettertjes, en welke provisie 
ontvangt u over de gerealiseerde 
verkopen via uw webshop? 
Uiteindelijk ziet u de gevolgen 
bij Facebook, Hotmail, LinkedIn 
en andere gratis aanbieders. Zij 
hebben enorme databestanden en 
verkopen deze vervolgens voor 
enorme bedragen aan commerciële 
partijen en onderzoekers. Let dus 
goed op dat uw klanten uw klanten 
blijven en niet gratis in andere han-
den komen. Social media en auto-
matisering is leuk, maar weet wat je 
doet en zorg dat je de eigenaar bent 
en blijft van jouw unieke domein-
naam. Dat is goud waard. 

Reageren op deze column?
Stuur een mail naar e.vervaet@
gpmedia.nl

C O L U M N  C O N N E  V A N  G R O N I N G E N

Klik klik, even kijken op m’n Facebook. Klik klik even mijn website bewonde-
ren. Logisch dat je als professioneel schoonheidsspecialiste een eigen website 
hebt waarop je jouw bedrijf aanprijst en vertelt hoe goed het is om jouw salon 
te bezoeken. Zo’n website bouw je tegenwoordig heel makkelijk zelf of met 
behulp van een vriendje die dat voor een zacht prijsje allemaal regelt. Even 
een leuk tekstje erbij schrijven en klaar is Kees. 

Social media: een genot of gevaar?

de beautysalon



 ... COMING SOON

KLAPP Cosmetics GmbH

Telefoon: +32 89 41 88 61

Klapp-Allee 1– 5, 37235 Hessisch Lichtenau, Germany

benelux@klapp-cosmetics.com, www.klapp-cosmetics.com

DE ANTI-AGE
FUEL VOOR DE
MAN.

KLAPP MEN,

gebundelde kracht die alles kan in een exclusief 

werkstoffencomplex. Speciaal ontwikkeld voor de turbulente

huidtoestand van de actieve man.

mailto:benelux@klapp-cosmetics.com
http://www.klapp-cosmetics.com/
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In de Benelux zijn maar liefst 30.000 
catalogi verspreid om elke salon up-
to-date te houden. Hierin worden 
een groot aantal merken op het 
gebied van hair- en beautyproducten 
gepresenteerd. Het merk Sibel is met 
professionele producten sterk verte-
genwoordigd in de nieuwe, vuistdik-
ke catalogus. Voor deze uitgave van 
De Beautysalon hebben we enkele  
innovaties voor u geselecteerd. 

Sugar Paste
De suikerpasta’s van Sibel zijn hon-
derd procent natuurlijke epileerpas-
ta’s, gebaseerd op een eeuwenoud 
recept uit het Midden-Oosten. Deze 
pasta’s zijn hypoallergeen, waardoor 
het epileren veilig is en de behande-
ling geen huidirritatie veroorzaakt. 

Deze methode verwijdert de haar-
wortels en dode huidcellen op gron-
dige wijze, zorgt voor een goede 
doorbloeding van de huid en laat de 
haargroei afnemen. De traditionele 
suikerpasta kan worden gebruikt 
zonder strips, de nieuwe suikerpasta 
is toepasbaar met strips.

Flinke uitbreiding meubelcol-
lectie
Naast de hair- en beautycosmetica 
(in de ruimste zin van het woord) 
komen ook professioneel salon-
meubilair en accessoires nadruk-
kelijk aan bod. De twee nieuwe 
Beauty Chairs van Sibel zijn speci-

aal gemaakt voor het comfort van 
zowel de schoonheidsspecialist(e) 
als de klant. De stoelen Claudine en 
Monique zijn uit hoogstaand mate-
riaal vervaardigd en hebben een 
stijlvol design. Daarnaast is de luxe 
tableseat een gebruiksvriendelijk all-
in-one manicure zitje dat onmisbaar 
is in de beautysalon. 

Massagetafels
Een andere productcategorie op het 
gebied van meubilair betreft mas-
sagetafels. Ook op dit gebied intro-
duceert Sibel verschillende nieuwe 
ontwerpen. De in donker hout uit-
gevoerde 

Zen 2-tafel bijvoorbeeld is in hoogte 
verstelbaar en heeft een extra dik lig- 
en gezichtskussen. De rugleuning 
is met de hand instelbaar en onder 
het bed zijn handige opbergladen 
geplaatst. Voor de liefhebbers is er 
zelfs een elektrische massagetafel 
met een ergonomische en ideale 
werkhouding tijdens schoonheids-
behandelingen. De dikke vulling van 
zacht, meerlaags schuimrubber en 

met afgeronde hoeken wordt gecom-
bineerd met een PU-bekleding in 
kunstleder voor een maximale duur-
zaamheid. 

De producten van Sibel zijn verkrijg-
baar bij de betere groothandel. Voor 
meer informatie en verkoopadressen 
bij u in de buurt gaat u naar www.
sibelonline.com of neemt u contact 
op met Sinelco International bvba, 
tel. +32 (0)55 334141.

V U I S T D I K K E  C A T A L O G U S  B E V A T  G R O O T  A A N T A L  N I E U W E  P R O D U C T E N 

Sinelco International toont de nieuwste producten en ontwikkelingen in een 
nieuwe, uitgebreide catalogus van maar liefst 626 pagina’s. In de Professional 
Hair & Beauty Catalogus 2015/2016 staan recente trends en aanbiedingen 
voor de allernieuwste producten in het vakgebied. 

Volop Sibel-innovaties in Professional 

Hair & Beauty Catalogus 2015/2016

De Professional Hair & Beauty 

Catalogus 2015/2016 telt ruim zes-

honderd pagina’s met de nieuwste 

producten voor professionele salons ▼

Sibel heeft een traditionele suikerpasta 

zonder strips en een nieuwe suiker-

pasta met strips
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Het Clephar-laboratorium is voort-
durend op zoek naar de nieuwste en 
meest effectieve werkstoffen en trans-

portsystemen. De Clephar-innovaties 
staan bekend om hun sterke huid-
verbeterende werking, hun delicate 

textuur en verzorgende comfort. 
Uiteraard is Clephar vrij van minerale 
oliën, parabenen, propyleen glycol 
en Imidazolidyn Ureum.
De ontwikkeling van Scinnovation 
is een perfect voorbeeld van de bij-
zondere wijze waarop het Clephar- 
laboratorium al meer dan twintig 
jaar in eigen huis farmaceutische 
huidverbeteringsproducten ontwik-
kelt en produceert. Door middel 
van een exclusief transportsysteem 
wordt de vitamine C gecontroleerd 
vrijgegeven in de diverse huidlagen 
en het basaalmembraam, waardoor 
de huid wordt beschermd, verstevigd 
en geëgaliseerd. 

In Nederland wordt Clephar exclu-
sief gedistribueerd door Premium 
Beauty Group. Dit bedrijf is opge-
richt vanuit de overtuiging dat alle 
schoonheids- en huidspecialisten die 
professioneel met hun beroep bezig 
zijn, recht hebben op hoogwaardige 
ondersteuning en een leverancier die 
duidelijk, betrouwbaar en transpa-
rant opereert. 

Voor aanvullende informatie:

Premium Beauty Group 
Tel. 046-4264104
www.clephar.nl

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

Scinnovation tilt bescherming en anti-ageing naar hoger niveau

Clephar dermatocosmetica introduceert haar nieuwste Scinnovation-lijn. 
Naar eigen zeggen ‘een revolutie in de professionele schoonheidsbranche’. 
Scinnovation tilt bescherming en anti-ageing naar een hoger niveau doordat 
Clephar er in is geslaagd om zuivere, gestabiliseerde vitamine C in een product 
te verwerken. 

M2Beauté, de specialist onder de luxe eye- en brow beauty, heeft een wim-
perkam ontwikkeld die – naast het hebben van lange gezonde wimpers – ook 
perfect kan stijlen. De M2Tool zorgt ervoor dat wimpers er voller en natuurlij-
ker uit komen te zien. Dit wordt gerealiseerd door de wimperharen van elkaar 
te scheiden en de mascara gelijkmatig te verdelen.

Dankzij de slimme vormgeving is de M2Tools Eyelash Comb uiterst makkelijk 
in gebruik.  Net als mascara en lippenstift zit nu ook de Eyelash Comb stan-
daard in de tas. Volgens M2Beauté is het een onmisbaar gadget voor dames 
met oog voor detail.

Voor aanvullende informatie: M2Beaute NL 
Tel. 076-5317972, www.M2Beaute.com

M 2 B E A U T É  P R E S E N T E E R T  M 2 T O O L S  E Y E L A S H  C O M B

Perfectie in ‘the blink of an eye’

Ogen vertellen in één oogopslag een verhaal. Hierbij is een mooi afgewerkte 
omlijsting essentieel. Voor de perfecte wimpers biedt het cosmeticamerk 
M2Beauté naar eigen zeggen “de ultieme accessoire voor een mooie oogop-
slag” genaamd M2Tools Eyelash Comb. 

http://www.clephar.nl/
http://www.m2beaute.com/


Strak zonder snijden!
www.correctivecosmetics.com - Corrective Cosmetics BV - Tel. 020-6412986

MiniLift is een cosmetische liftende salonbehandeling op basis van Aloë Vera en proteïnen die al in 
één behandeling een geweldige, duidelijk zichtbare verbetering van de huidconditie geeft.

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

Producent & leverancier van kwalitatieve 
saloninrichting ’Made in Germany‘!

1999,-*Vanaf

Volg ons via 
Facebook
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* Alle prijzen excl. 21 % BTW & transportkosten (€ 100,- binnen Nederland) Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig t/m 15.05.2015. Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. Enkel verkoop aan B2B

MLE
WELLNESSBANK

http://www.correctivecosmetics.com/
mailto:info@gharieni.nl
http://www.gharieni.nl/
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Bij binnenkomst staat de Beauty 
Award te schitteren op de balie. We 
worden begroet door Karin en haar 
medewerkster Renée die beide zicht-
baar trots zijn op het feit dat ze dit 
hebben bereikt. Karin begeleidt ons 
naar een rustige plek en vertelt hoe 
dit succes is ontstaan. 

Huidtherapie
Dat Karin ‘iets met de huid’ wilde 
doen was al van jongs af aan duide-
lijk. Bij een kennismaking voor de 
opleiding ‘huidtherapie’ ontdekte ze 
echter een aantal aspecten die ze 
destijds niet interessant vond. Karin 
vertelt: “Ik was op zoek naar een 
opleiding waarbij ik de huid kon 
verbeteren en optimaliseren, boven-
dien wilde ik dichter bij de men-
sen staan en minder met zieken-
huizen te maken hebben. Ik wilde 
destijds geen huidtherapie studeren 
omdat ik dan met name met de zieke 
huid te maken kreeg. Ik wilde juist 
de gezonde huid naar een hoger 

niveau tillen.” Instituut Thomas in 
Den Bosch bleek een schot in de 
roos. “Na de versnelde opleidingen 
‘Schoonheidsspecialist’ en ‘Pedicure’ 
te hebben afgrond kon ik doorstro-
men naar niveau vier voor speciali-
saties. Daarna ben ik meteen voor 
mezelf gestart.” 

Op moeders advies
Een eigen salon opstarten is span-
nend, zeker als net afgestudeerde. 
Karin vertelt hierover: “Mijn moeder 
zei: ‘je bent negentien, probeer het 
eerst drie jaar en als het niet lukt, kun 
je altijd nog voor een baas werken’. 
Inmiddels zijn we tien jaar verder, 
is de salon verhuisd en heb ik een 
goedlopend bedrijf.”

Beauty Award
Dat het bedrijf goed loopt heeft onder 
andere te maken met de ommekeer 
in 2011. Toen besloot Karin om het 
roer om te gooien en over te stappen 
van huidverzorging naar huidverbete-

ring.  Ze vertelt: “Ik koos een ander 
merk en vond dat ik mezelf goed had 
ontwikkeld. Het was voor mij een 
reden om me aan te melden voor 
de Beauty Award want ik dacht dat 
ik kans kon maken. Dat bleek ook 
wel, want ik werd genomineerd.” 
Uiteindelijk mocht Karin geen prijs in 
ontvangst nemen maar een nominatie 
was haar al veel waard. “Vanaf dat 
moment ben ik doorgegaan met het 
ontwikkelen en realiseren van mijn 
dromen en ambities. Ik ben sinds 
2011 veel verbeterd en besloot om 
me in 2014 nogmaals aan te melden. 
Bovendien kon ik aan de jury de 
verschillen goed laten zien door mijn 
eerdere aanmelding. Dit keer lukte 
het me wel om de Beauty Award in 
de wacht te slapen, en ik geniet er 
enorm van!”

Uiteraard leidt het winnen van de 
award tot veel aandacht. Dat merkt 
Karin ook: “Veel mensen uit de beau-
tybranche vragen zich af of de tele-

foon na het winnen van de Beauty 
Award roodgloeiend staat. Ik word 
inderdaad meer gebeld door nieuwe 
klanten maar niet perse door lande-
lijke pers. Dat is ook goed. Het win-
nen van de Beauty Award geeft een 
ontzettende boost, maar aandacht 
van de pers is niet de boost die ik 
zoek.”, vertelt Karin. In het juryrap-
port staat dat ze een zeer toeganke-
lijke persoonlijkheid heeft. “Dat wil 
ik ook uitstralen”, vult Karin aan. 
“Het maakt mij echt niet uit of je voor 
een likdoorn van €10,- komt of voor  
€250,- aan producten meeneemt. Ik 
probeer me altijd te schikken naar de 
persoon die binnenkomt, zodat de 
drempel heel laag is. Mensen mogen 
niet twijfelen om binnen te stappen.” 

Karin vertelt een leuk voorbeeld dat 
aangeeft dat klanten zich thuis voelen 

bij Salon Intense: “Er is een klant die 
al tien jaar lang iedere twee weken 
langskomt. Meestal ‘s avonds omdat 
ze onregelmatige diensten heeft, 

S A L O N  X :  K A R I N  M A N D E R S  V A N  S A L O N  I N T E N S E

Op 2 maart viel Karin Manders in de prijzen. Ze mocht een Beauty Award in 
ontvangst nemen voor ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar – Regio zuid’. In 
de vorige editie werd al duidelijk dat Karin een ambitieuze vakvrouw is en 
met deze prijs wordt dit bevestigd. Toch stijgt het winnen van deze erken-
ning niet naar haar hoofd. Karin is wars van sterallures. “Het winnen van de 
Beauty Award geeft een ontzettende boost, maar aandacht van de pers is niet 
de boost die ik zoek. Het gaat mij om erkenning voor mijn werk”, vertelt 
ze aan de redactie van Vaktijdschrift de Beautysalon. Reden genoeg om met 
Karin te spreken over de gevolgen van deze award en te vragen naar haar 
toekomstplannen. 

“Klanten zijn kritisch. Als je geen antwoord op hun vragen 
hebt, vind ik dat je als schoonheidsspecialiste tekortschiet”



maar ook wel eens ’s ochtends. Laatst 
zei ze: ‘als ik hier binnenkom voel ik 
me altijd welkom, welk dagdeel het 
ook is’. Zij vindt dat heel bijzonder, 
maar zo zit ik gewoon in elkaar. Het 
is mooi om dit van klanten te horen, 
daar doe je het toch voor?”

Loyaliteit
Het karakter van Karin en de kwaliteit 
van haar behandelingen maken dat 
ze veel loyale klanten heeft. “Je per-
soonlijkheid en de eerlijkheid die je 

richting je klanten hebt is de grootste 
binding met je klant”, vertelt Karin. 
“Ik ben altijd eerlijk en geef het aan 
als ik meer van een behandeling of 
kuur had verwacht. Dat vind ik een 
betere gang van zaken dan alleen de 
ooh’s en aah’s te benadrukken. Dan 
verlies ik mijn geloofwaardigheid en 
mijn klant.” 

Ambitieus
Als we Karin vragen om zichzelf 
te omschrijven als ondernemer ant-
woordt ze resoluut: “Ambitieus, soms 
zelfs té. Ik richt me heel sterk op 
innovatie en wil alles weten over de 
ontwikkelingen in de branche qua 
apparatuur, merken, ingrediënten en 
opleidingen. Klanten zijn dat ook van 
mij gewend. Zij vragen regelmatig 
wat nieuw is in de beautybranche 
en ik vind  het belangrijk dat ik daar 
een goed antwoord op kan geven. 
Mensen zijn tegenwoordig veel kriti-
scher. Als je geen antwoord hebt op 
de vragen van klanten, vind ik dat 
je als schoonheidsspecialiste tekort-

schiet. Tegelijkertijd moet ik ervoor 
waken dat ik niet teveel doe.”

Ondernemerschap
Karin is als ondernemer veel 
gegroeid.  Tien jaar geleden begon 
ze als schoonheidsspecialist en lang-
zaamaan is de ondernemer in haar 
naar boven komen drijven. Ze ver-
telt: “Ik was altijd wel een onderne-
mend type, maar het heeft zich in 
tien jaar gigantisch ontwikkeld.” Om 
als ondernemer up-to-date te blijven 

volgt Karin cursussen bij de Beauty 
Business Academy. Een half jaar lang 
worden er twee dagen in de maand  
thema’s behandeld zoals leiderschap, 
ontwikkeling van businessplan of een 
online/offline mediaplan. Karin ver-
telt: “Zo’n training is echt heel leer-
zaam. Ik vind het belangrijk dat het 
ondernemerschap meer naar boven 

komt bij de schoonheidsspecialis-
tes. Niet iedere schoonheidsspecialist 
is ondernemer en dat vind ik wel 
eens jammer. Er zijn heel veel goede 
schoonheidsspecialistes. Ik zou graag 
willen dat goede schoonheidsspe-
cialistes die geen ondernemer zijn 
eens nadenken om in dienst te gaan 
bij een beautysalon met een goede 
ondernemer aan het roer. Dan kun je 
het beauty-vak makkelijker naar een 
hoger plan tillen en verder profes-
sionaliseren.”

Jubileum
Het winnen van de Beauty Award 
zal niet het enige hoogtepunt van 

2015 worden. Salon Intense  bestaat 
dit jaar tien jaar en dat wordt groots 
gevierd. “Op zondag 22 maart was ik 
te zien op RTL4 bij ‘Life is Beautiful’ 
ter gelegenheid van dit jubileum”, 
vertelt Karin. Dit stond al gepland en 
had dus niets te maken met het win-
nen van de award. Uiteraard worden 
ook de klanten in het zonnetje gezet. 
“Alle klanten ontvangen een uitno-
diging voor een feestelijke avond en 
mogen iemand anders meenemen. 
Op die manier hoop ik dat het nieu-
we klanten oplevert.”

One stop shop
Salon Intense blijft dus groeien en 
om die reden wordt er dan ook 
druk gezocht naar een nieuw pand. 
“Als dat lukt is het jaar wel echt 
compleet”, laat Karin weten. “Ik 
volg nu de opleiding tot ‘Medisch 

Schoonheidsspecialiste’ om mijn 
kennis te verdiepen want in het nieu-
we pand wil ik het totaalconcept nog 
breder neerzetten zodat je een one 
stop shop krijgt waar je voor voe-
dingsadvies, pedicure, manicure en 
een groot scala aan gezichtsbehande-
lingen terecht kunt.” In de toekomst 
zullen we nog veel horen van Karin 
want ze blijft ambitieus: “Wie weet 
meld ik me na de verhuizing wel aan 
voor de Beauty Award om kans te 
maken op de titel ‘Salon van het jaar’, 
haha! Maar eerst volop genieten van 
deze overwinning.”

Voor aanvullende informatie:

Salon Intense
Tel. 06-10433489
www.salonintense.nl 

“Je persoonlijkheid en de eerlijkheid 

die je richting je klanten hebt is de 

grootste binding met je klant”

Bestaat sinds:  2005

Oppervlakte:  40m²

Medewerkers:  1

Behandelplaatsen:  1

Merken:  Pascaud, LaColline, CellFusion C, Neoderma, 
 Young Blood, Powerslim, LavieSage

Specialisatie:  Anti-ageing/peeling, ontharen, acné, camouflage, 
 pigmentvlekken verwijderen, mesotherapie en 
 dermapen
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Elèna Didi besteedt niet alleen veel aandacht aan de samenstelling van de ver-
zorgingsproducten, maar ook aan het uiterlijk wordt veel waarde gehecht. De 
uitstraling van de producten is zonder meer chique te noemen.

Facial Lotion
De Facial Lotion van Elèna Didi is een 3-in-1 product en daarmee zeer bij-
zonder. Het reinigt de huid intensief  door de aanwezigheid van een toner die 
de pH-waarde balanceert. Daarnaast  verwijdert de alcoholvrije lotion de oog 
make-up. 

Active Skin Repair
De Active Skin Repair is een krachtige 24-uurs gezichtscrème die de huid actief 
herstelt en verstevigt. Deze crème geeft een enorme boost aan de cellen waar-
door het gebruik van een serum overbodig is. 

Oogcrème
De 24-uurs oogcrème is naar eigen zeggen een absoluut pareltje. De ingre-
diënten hyaluronzuur en hammamelis vormen een spannende combinatie en 
zorgen ervoor dat de fijne lijntjes worden gevuld en de huid rond de ogen 
wordt strakgetrokken. 

De gezichts- en oogcrème zijn voorzien van het fosfolipiden-systeem waardoor 
de actieve ingrediënten rechtstreeks naar de celkern worden getransporteerd. 

Indien u interesse heeft om met de producten van Elèna Didi te werken of 
meer informatie wil ontvangen, kunt u vrijblijvend contact opnemen via onder-
staande gegevens.

Voor aanvullende informatie: 
Cosmo Vita Products B.V.
Tel. 06-51113679, info@elena-didi.com
www.cosmo-vita.com

Maak kennis met Elèna Didi

De productlijn van Elèna Didi is compact en geschikt voor gebruik door 
schoonheidsspecialiste en consument. Schoonheidsspecialistes kunnen een 
speciaal behandelprogramma hanteren voor het gebruik van de producten in 
de schoonheidssalon. Heeft u interesse in een nieuwe productlijn? Lees dan 
snel verder!

V E R Z O R G I N G  O P  H O O G  N I V E A U  T E G E N  E E N  V E R R A S S E N D E  P R I J S

De combinatie van enkele peptiden 
en andere natuurlijke ingrediënten 
zorgen ervoor dat de lengte en dicht-
heid van de wimpers zichtbaar wordt 
verbeterd. Daarnaast bevordert het 
serum een vergroting en versterking 
van de haarfollikel, waardoor de 
dikte van de wimperharen toeneemt. 
Dit stimuleert een gezonde groei van 
de wimpers en voorkomt dat deze 

afbreken of uitvallen. Het serum ver-
sterkt de haren vanuit de wortel en 
stimuleert de keratinegenen met dik-
kere en vollere wimpers als resultaat. 

Door de combinatie van het verster-
kende pathenol en de verzorgende 
sesamzaadolie krijgen de wimpers 
een goede voeding voor een opti-
male gezondheid en groei. Het 

serum creëert een natuurlijk effect 
en veroorzaakt geen kleurverande-
ring in de huid of in de ogen. Van de 
testpersonen merkte negentig pro-
cent binnen slechts vier weken een 
verbetering in de lengte, dichtheid 
en het volume van de wimpers. Het 
Lash Enhancing Serum creëert een 
vrouwelijke uitstraling waarbij de 
ogen weer in het middelpunt staan. 

Voor aanvullende informatie:
JC IMP
Tel. 0413-820206
info@jc-imp.nl
www.jc-imp.nl

Lange wimpers zijn vrouwelijk en laten de ogen nog meer spreken. 
Het nieuwe wimperserum van Dr. Zein Obagi is een krachtige mix van ver-
schillende peptiden die wimpers zichtbaar voller en langer maken. Op deze 
manier wordt er weer leven geblazen in wimpers en wenkbrauwen.

J C  I M P  L A N C E E R T  N I E U W  W I M P E R S E R U M  V A N  D R .  Z E I N  O B A G I

Lange en sterke wimpers met het Lash Enhancing Serum

mailto:info@elena-didi.com
http://www.cosmo-vita.com/
mailto:info@jc-imp.nl
http://www.jc-imp.nl/


In de geest 
van de chique Rivièra 
neemt Sothys u mee 
om een nieuwe kleurrijke 
en optimistische levensstijl 
te ontdekken.

estivale
Escale

Een zomerse uitstap met de
Sothys make-up collectie 

Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverbetering 
en verzorging op maat in meer dan 15.000 Instituten 
en wellnesscentra in 125 landen.

Voor informatie: tel. 0182-381005
e-mail: info@sothys.nl 
www.sothys.nl   

mailto:info@sothys.nl
http://www.sothys.nl/



