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AMERICAN NAILS

Match to the perfect
Het nieuwe American Nails concept

3 systemen – 1 kleur.

30 trendy kleuren, die uitgebracht worden in  
3 systemen: als Gel, Nagellak of als Gel Polish!

Met het nieuwe MATCH TO THE PERFECT concept van 
AMERICAN NAILS bieden we een eenduidig concept met 

exact op elkaar afgestemde kleuren.

Zoek een kleur uit en AMERICAN NAILS biedt het  
bij u passende systeem aan – de professionele oplossing 

voor uw studio!

STERKE PARTNER
Waarom Partner worden?

Al 25 jaar een betrouwbare leverancier van Malu Wilz.

Innovatieve- en trendy producten.

Verzorgende- en huidverbeterende producten.

Uitgebreide make up lijn.

Goede prijs/ kwaliteitverhouding

Flexibele instap mogelijkheden, geen omzetverplichting.

Optimale productpresentatie met aantrekkelijke display’s.

Omvangrijke marketingondersteuning.

Voor meer informatie over de diverse 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

http://www.haparko.nl/
http://www.webshopmaluwilz.nl/
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De beautybranche stond in de afgelopen maanden volop in de belangstelling. Zo werden op 
21 maart in Hilversum de Beauty Awards 2016 uitgereikt aan de beste schoonheidssalons van 
Nederland. Een paar dagen ervoor waren de Beauty Astir Awards 2015 al uitgereikt aan de 
beste cosmeticaproducten van het afgelopen jaar. 

Daarnaast maakte het CBS onlangs bekend dat de omzet van kappers en schoonheids-speci-
alisten is gestegen tot ruim 2,1 miljard euro. Dit is de grootste stijging sinds 2007. Uiteraard 
is dat goed nieuws voor de schoonheidsbranche!

Door dit nieuws en de grote evenementen rondom de schoonheidsbranche, is het weer heel 
duidelijk hoeveel hardwerkende en gepassioneerde mensen er in de sector werken. Voor de 
‘Ondernemers’-special sprak ik bijvoorbeeld met Marie-José Putman. Zij won in 2015 de 
Beauty Award en heeft sindsdien een enorme groei doorgemaakt op zowel persoonlijk als 
zakelijke gebied. In deze ‘Ondernemers’-special geeft ze tips aan de startende ondernemer 
en vertelt ze over haar eigen salon. ZZP-expert Pierre Spaninks reikt in de special een aantal 
handvaten aan de startende ondernemer aan om zowel op financieel als op privégebied 
vooruit te kunnen.
  

Tijdens de Beauty Awards 2016-uitreiking in Studio 21 in Hilversum had de jury voor alle 
winnaars mooie en lovende woorden. De salons die wonnen waren stuk voor stuk onderne-
mers die een duidelijke, eigen visie hebben en die voor honderd procent gaan voor hun eigen 
salon. Ik denk dat de nominaties en de uitreiking een stimulans is geweest voor velen, om te 
laten zien wat ze kunnen en waar ze staan. Een mooi initiatief dus.

Eén van de winnaars van de Beauty Award 2016 is Beaute Huidinstituut in Grave. Eigenaars 
Vincent en Michael wonnen de Beauty Award voor de Beste Schoonheidssalon van het Jaar 
(met minder dan drie medewerkers) en vertellen in Salon X hoe ze hun salon hebben opge-
bouwd. “ We werken allebei vanuit onze eigen kracht en dat heeft ons nu uiteindelijk dus de 
Beauty Award opgeleverd”, vertelt Vincent.

In de afgelopen periode vonden ook twee beautybeurzen plaats: de Beauty Trade special in 
Den Bosch en de Beautyspot.nl trade edition in Utrecht. In deze uitgave van De Beautysalon 
vindt u twee nabeschouwingen van de beurzen, zodat u nog even terug kunt blikken op uw 
bezoek aan de beurs en de hoogtepunten terugziet in een mooi beursverslag. 

Voor inspiratie is in dit nummer ook volop ruimte: in een interview met beautyfotograaf 
Richard Monsieurs vertelt hij over zijn vak en de inspiratie die hij vindt in de beautybran-
che. En de eigenaars van de B&B Bunnik Zo Heerlijk Rustig vertellen over hun B&B en de 
wellness-ruimte die erbij zit én hebben een leuke win-actie opgezet voor de lezers van De 

Beautysalon.  De special in deze uitgave 
is ‘Groen & Gezond | zomerproducten’, 
zodat u alvast in de stemming komt voor de 
komende zomer en helemaal op de hoogte 
bent van de laatste trends op het gebied van 
‘groen en gezond’. Kortom: genoeg nieuws, 
inspiratie en achtergrond voor u. 

Ik wens u veel leesplezier! 

De Visie

Simone Vos

‘GOED NIEUWS VOOR 
DE BEAUTYBRANCHE’
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P. 10   INTERVIEW ESTHÉ-CARE COSMETIEK
Sinds 2011 wordt Diego Dalla Palma RVB Skinlab in Nederland vertegenwoordigd door Esthé-Care Cosmetiek. In een uitgebreid interview vertelt eigenaresse 
Angélique Paulusse-Thomas over belangrijke nieuwe ontwikkelingen binnen haar bedrijf. Zo verzorgt dochter Floor Paulusse tegenwoordig professionele visagie-
trainingen en workshops aan schoonheidsspecialisten die met de  make-up van Diego Dalla Palma werken, waardoor hun expertise nog verder wordt verhoogd. 

10

15
P. 15   DUBBELJUBILEUM VOOR GHARIENI
Gharieni Group GmbH bestaat vijfentwintig jaar en de Nederlandse dochtervestiging, Gharieni Nederland 
BV, bestaat vijftien jaar. Tijdens Beauty Düsseldorf sprak de redactie van De Beautysalon over dit ‘dubbeljubi-
leum’ met Sammy Gharieni, CEO en oprichter van Gharieni Group en Kurt Thomassen, directeur van Gharieni 
Nederland BV.

P. 26   COVERSTORY
Eén van de belangrijkste introducties tijdens de drukbezochte laatste editie van Beauty Trade Special was te vinden 
bij Corrective Cosmetics. Voor de lancering van het eigen merk UNG Cosmetics pakte het bedrijf uit Amstelveen 
flink uit met een prachtig verzorgde stand, die volop aandacht trok van de beursbezoekers. De lancering van 
wordt echter niet alleen verklaard door de dominante aanwezigheid op Beauty Trade Special, maar zeker ook 
door het ijzersterke merkconcept dat aan UNG ten grondslag ligt. 

26
P. 33   BOHEMIAN SUMMER
          BIJ CENZAA
Het professionele (en Nederlandse!) cos-
meticamerk Cenzaa verrast haar klanten 
en consumenten regelmatig met Limited 
Season Editions. De nieuwste gelimi-
teerde seizoenlijn ‘Bohemian Summer’ is 
geïnspireerd op het zonnige eiland Ibiza!
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P. 48   SALON X: BEAUTE HUIDINSTITUUT, GRAVE
Na een bewogen 2015 is dit jaar voor Michael en Vincent van Beaute 
Huidinstituut in Grave al stukken beter begonnen. Zo werd het huidinstituut 
van het duo tijdens de Beauty Award 2016-uitreiking verkozen tot de ‘Beste 
Beautysalon van het Jaar (met minder dan drie medewerkers)’ van Nederland. 
Daarnaast heeft de salon een stijgende lijn wat betreft omzet en het aantal klan-
ten. Reden genoeg om voor de rubriek Salon X een bezoek te brengen aan deze 
ambitieuze heren. 

P. 45 CRT INTRODUCEERT AVOYD VOOR NA
 HET ONTHAREN
Ingegroeide haren en irritatie zijn een veelvoorkomend probleem na het sche-
ren of ontharen. Toch waren er nagenoeg geen merken die zich speciaal richt-
ten op deze problemen. Tot nu, want met Avoyd heeft CRT nu een lijn die zich 
speciaal richt op huidverzorging voor na het scheren of ontharen.

P. 36 LADY GREEN: 
 BIOLOGISCHE HUIDVERZORGING
De biologische huidverzorgingslijn Lady Green Paris is sinds 

kort verkrijgbaar in Nederland. Deze compacte en vro-

lijke lijn is speciaal ontwikkeld voor jonge vrouwen vanaf 

twaalf jaar. In het assortiment van Lady Green zit zowel 

biologische huidverzorging, verantwoorde make-up als ook 

Konjac-sponzen.
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N I E U W S

COSMETICAMERK M2 BEAUTÉ LANCEERT HAAR 

EERSTE HUIDVERZORGINGSLIJN GENAAMD ULTRA 

PURE SOLUTIONS. DEZE BESTAAT UIT DRIE SPRAYS 

DIE GEBASEERD ZIJN OP ONTDEKKINGEN IN DE 

NANOTECHNOLOGIE. RESULTAAT: INNOVATIEVE 

EN ZEER EFFECTIEVE VERZORGING TOT IN DE 

DIEPSTE LAGEN VAN DE HUID.

De Ultra Pure Solutions Nano Sprays zijn gebaseerd op baanbrekende 
formules in de cosmeticabranche en vormen een nieuwe generatie producten 
met actieve ingrediënten. Voor het eerst zijn wetenschappelijke bevindingen 
op gebied van nanotechnologie geïntegreerd met de ontwikkeling 
van deze cosmeticalijn. Dit met behulp van microfijne texturen in de 
huidverzorgingssprays.  

De sprays worden gebruikt met een innovatieve 
pomp die een vrijwel gewichtloze laag op de 
huid verspreidt. Tegelijkertijd transporteren 
microscopische nanodeeltjes een concentraat van 
werkzame bestanddelen direct naar de diepste 
huidlagen, daar waar ze het meest effectief zijn. Dit 
proces optimaliseert de huid tot aan microniveau 
en verbetert tevens de ultrafijne facetten van de 
huidstructuur. Het resultaat is een natuurlijke, 
frisse teint en een stralende en een gerevitaliseerde 
uitziende huid. 

Meer informatie:

M2 Beauté
Tel. +49 221 998 915 11
www.m2beaute.com

ULTRA PURE SOLUTIONS 
HUIDVERZORGINGSSPRAYS 

M2 BEAUTÉ

De natuurlijke en geconcentreerde essentiële oliën werken zeer gericht bij 
huidproblemen, terwijl de aangename geur een diep gevoel van welzijn doet 
ervaren. De producten werken onder meer bij roodheid, imperfecties, als dehy-
dratatie en hebben een anti-aging-effect.

SALON EN THUISGEBRUIK
Académie Scientifique de Beauté biedt zowel voor het gebruik in de salon als 
thuisgebruik producten. De verkoopproducten hebben een consumentenprijs 
vanaf €27,25 en de salonproducten zijn vanaf €5,60 verkrijgbaar. Voor een 
gratis training of meer informatie kunt u mailen naar info@cvr-cosmetique.com.

Meer informatie:

CVR Cosmétique
Tel. 013 5082477
www.cvr-cosmetique.com
www.academiebeaute.nl

AROMATHERAPIE 
         ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ

AROMATHERAPIE VAN ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ IS EEN 

REIS TUSSEN WETENSCHAP EN NATUUR. IN DE AROMATISCHE 

BEHANDELINGEN ZIJN HONDERD PROCENT PURE, NATUURLIJKE 

EN ACTIEVE INGREDIËNTEN VERWERKT. DE PLANTEXTRACTEN ZIJN 

AFKOMSTIG UIT FRANKRIJK EN ZO HEEFT ACADÉMIE SCIENTIFIQUE 

DE BEAUTÉ EEN ECHTE ‘MADE IN FRANCE’-BELEVING GECREËERD. 

http://www.m2beaute.com/
mailto:info@cvr-cosmetique.com
http://www.cvr-cosmetique.com/
http://www.academiebeaute.nl/


Absolution Benelux         Europaweg 220         7336 AR Apeldoorn         T 055-5431111         info@absolution.nl

mailto:info@absolution.nl
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M A K E - U P

DELILAH™ COSMETICS’ FUTURE RESIST

MODERNE ROMANTIEK BIJ ALCINA

MAKE-UP BLENDER DIVA!

DE FUTURE RESIST-PRODUCTEN VAN DELILAH™ COSMETICS 

BESCHERMEN DE HUID EN VERMINDEREN DE TEKENEN VAN 

VEROUDERING. DE MAKE-UP IS VERRIJKT MET ANTIOXIDANTEN, EEN 

SPF EN ACTIEVE, NATUURLIJKE INGREDIËNTEN. 

DE MAKE-UP VOORJAARSCOLLECTIE VAN ALCINA STAAT IN HET TEKEN VAN MODERNE ROMAN-

TIEK IN COMBINATIE MET KOELE, LICHTE KLEUREN. DE NIEUWE COLLECTIE IS GERICHT OP DE 

HEDENDAAGSE VROUW DIE ZICH DOOR TRENDS LAAT INSPIREREN.

HET DIVA-SPONSJE IS EEN MAKE-UP SPONSJE DAT REUKLOOS IS EN GEMAAKT IS VAN EEN FIJN 

EN ZACHT NIET-ALLERGEEN MATERIAAL: ‘HYPOL’ (HYDROPHILIC POLYURETHANE PREPOLYMERS). 

MET DIT SPONSJE IS TEVEEL COSMETICA NIET MEER NODIG, AANGEZIEN DE COSMETICA NIET 

WORDT GEABSORBEERD DOOR HET MATERIAAL ZOALS BIJ LATEX-SPONSJES.

In deze Future Resist-collectie is een Under Wear Future Resist Foundation 
Primer opgenomen, die is gemaakt om de huid voor te bereiden op de make-
up. Under Wear is een serum dat voor een fris en zacht gevoel zorgt.

De Fade Away Future Resist Concealer verzacht de fijne lijntjes en donkere 
kringen rond de ogen. Time Frame Future Resist Foundation Broad

De Alcina-trendkleuren die in de collectie zijn opgenomen weerspiegelen de vrouwelijkheid in haar vormen: 
van romantisch tot aan puristisch en elegant. In de voorjaarscollectie staan twee looks in het middelpunt van 
de belangstelling: ‘Be Chic’ en ‘Be Pure’.  

Be Chic is een expressieve en zelfbewuste look, waarin de kleuren fris roze, zilver en rosé terugkomen. Ook 
zwart Kajal komt voor in deze look. Be Pure staat voor koele, lichte kleuren en deze look heeft een meer 
romantische uitstraling.

Meer informatie: Alcina Cosmetic Nederland bv, tel. 0418-652425, info@alcina.nl, www.alcina.nl

Spectrum SPF20 is een vloeibare foundation die perfect samensmelt met de 
huid, voelt licht aan en heeft een zachte textuur. 

Meer informatie:

delilah™ Cosmetics 
Tel. 085- 0440323
www.delilahbenelux.com

Het Diva-sponsje is zowel droog als licht vochtig te gebruiken, voor respectievelijk poeder of blush en basis-
crème, concealer of BB-crème. In vochtige vorm zet het sponsje uit. De kalebasvorm van Diva! is bijzonder: 
de ronde onderzijde is handig voor grotere oppervlakten en de gebogen zijkant is gemakkelijk te gebruiken 
rond de neusvleugels en kin. De top is geschikt voor plekjes rond de neus, mond en onder de ogen. Ook is 
het sponsje milieuvriendelijk en geur-en latexvrij. 

Meer informatie:

Sibel, tel. +32 (0)55 3394141, www.sibelonline.com

mailto:info@alcina.nl
http://www.alcina.nl/
http://www.delilahbenelux.com/
http://www.sibelonline.com/


C O L U M N

De nieuwste hype op dit gebied lijken de zogenoemde ‘eetbare cosmetica’ 
te zijn. Want: als je je lipstick of crème ook kunt opeten, dan schaadt het 
de gezondheid niet. Zo luidt de verklaring. Zo kwam ik afgelopen zomer op 
vakantie in een buitenlandse parfumerie het Canadese make-up merk Bite 
tegen. De verkoopster van de parfumerie vertelde enthousiast dat het merk 
is gespecialiseerd in alles wat je op je lippen smeert en dat ze vinden dat het 
eetbaar moet zijn. Immers, elke keer wanneer je iets eet of drinkt of je lippen 
aflikt, krijg je de ingrediënten van je lipgloss, lipstick of lipbalsem binnen. Dat 
is dus veiliger. Klinkt logisch, maar is het dat ook? 

Als je even op internet zoekt naar ‘eetbare lipstick’ dan kom je een lading 
artikelen tegen die uiteindelijk allemaal gebaseerd zijn op een filmpje dat in 
2009 gemaakt is. Hierin wordt beweerd dat de gemiddelde vrouw in haar leven 
drieënhalve kilo lipstick zou eten. Iedere volgende auteur neemt dit vervolgens 
voor zoete koek aan. Deze neemt de gegevens over in een nieuw artikel zon-
der er kritisch over na te denken of te kijken wie de bron van dit onderzoek 
is (uiteraard een fabrikant van ‘natuurlijke lipsticks’). Ook kijkt niemand of het 
wel waar kan zijn. De gemiddelde vrouw zou dan namelijk (uitgaande van 
de gemiddelde inhoud van een lipstick) 875 lipsticks opeten in haar leven. 
Oftewel; ruim een hele lipstick per maand. Deze rekensom moet ons eigenlijk 
al aan het denken zetten.

Op het doosje van de Canadese lipstick die mijn dochter graag wilde, staat 
vervolgens ook vermeld: vierennegentig procent natuurlijk.  Mooi, maar bij mij 
komt dan de vraag op: ‘Wat is die andere zes procent, kan ik dat ook eten?’. De 
ingrediëntendeclaratie toont vervolgens een samenstelling zoals bij bijna alle 
lipsticks. Daar komt niets bijzonders in naar voren. Het bestanddeel dat er het 
meest in zit, is Ricinus olie. Inderdaad, een natuurproduct dat in de volksmond 
ook bekend staat als wonderolie en dat vroeger door de huisarts vaak werd 
voorgeschreven als laxeermiddel. Het is dus veilig in te nemen, maar of dat nu 
zo verstandig is..

Eetbare cosmetica zijn een marketingtruc om producten zogenaamd ‘veiliger’ 
te laten lijken. Cosmetica zijn geen voedsel. Cosmetica worden ontwikkeld 
voor gebruik óp het lichaam en daar moeten ze hun werk doen. Eetbaarheid 
heeft ook niets te maken met de productveiligheid van cosmetica. Alle cos-
metische producten moeten namelijk sowieso veilig zijn voor gebruik óp het 
lichaam want daar wordt bij de ontwikkeling al naar gekeken. 

Het is wettelijk vereist dat een fabrikant de veiligheid van een product door 
een deskundige laat beoordelen. Hierbij moet de veiligheidsbeoordelaar er 
rekening mee houden dat in sommige gevallen (delen van) producten zoals lip-
sticks kunnen worden doorgeslikt. Laat u dus niet meeslepen door de zoveelste 

‘natuurlijke veiligheids-hype’, maar denk liever nog een keer na als u weer eens 
leest dat skincare of make-up extra veilig is omdat het gemaakt is van eetbare 
ingrediënten.

Jan Zwoferink is apotheker en eigenaar van Webecos en Corrective Cosmetics

ELKE KEER STA IK VERSTELD VAN DE ARGUMENTEN DIE SOMMIGE FABRIKANTEN WETEN TE VERZINNEN OM HUN PRODUCTEN AAN TE 

PRIJZEN. WE KENNEN ALLEMAAL AL DE CLAIMS ZOALS ‘WIJ DOEN GEEN DIERPROEVEN’, ‘HONDERD PROCENT NATUURLIJK’ EN ‘BEVAT GEEN 

INGREDIËNT X,Y EN Z’. CLAIMS DIE IN DE MEESTE GEVALLEN RONDUIT MISLEIDEND ZIJN. HOEZO IS ALLES DAT UIT DE NATUUR KOMT VEILIG? 

WELEENS IN DE BRANDNETELS GELEGEN? EN WAT ZIT ER DAN IN HET PRODUCT TER VERVANGING VAN X,Y EN Z EN WAAROM IS DAT 

DAN BETER OF VEILIGER?

Om op te eten

Jan Zwoferink

D E  B E A U T Y S A L O N  N R  2  2 0 1 6 9



D E  B E A U T Y S A L O N  N R  2  2 0 1 610

“EDUCATIE VERHOOGT 

        DE MERKBELEVING VAN DESPOSITAIRS 

                           EN HUN KLANTEN”

Op 18-jarige leeftijd startte Angélique als schoonheidsspecialiste. Ze werkte 
voor diverse cosmeticahuizen als trainster en vertegenwoordigster en kreeg 
het vak met de paplepel ingegoten. “Mijn moeder is ook schoonheidsspecia-
liste en zij leerde mij hoe belangrijk het is om in dit vak bij te blijven”, vertelt 
Angélique. “Het belang hiervan heb ik op mijn beurt altijd overgedragen op 
Floor. Uiteraard ben ik er erg trots op dat zij als ‘derde generatie’ en als zelf-
standig ondernemer succesvol is binnen de professionele beautybranche.”

DIEGO DALLA PALMA RVB SKINLAB
“Diego Dalla Palma RVB Skinlab is een heel innovatief merk. De producten 
bevatten mooie ingrediënten en ze werken resultaatgericht. Het merk heeft 
een eigen laboratorium in Bologna en daar werken ook dermatologen op wie 
ik een beroep kan doen”, aldus Angélique. “De nieuwe producten test ik eerst 
altijd zelf, of ik laat ze door iemand testen die een geschikte huid heeft voor 
het nieuwe product. Pas als ik zelf enthousiast ben wordt het artikel aan het 
assortiment toegevoegd.”

SINDS 2011 WORDT DIEGO DALLA PALMA RVB SKINLAB IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGD DOOR ESTHÉ-CARE COSMETIEK. DIT 

TOONAANGEVENDE ITALIAANSE BEAUTYMERK KENMERKT ZICH ONDER MEER DOOR EEN ZEER COMPLEET ASSORTIMENT VOOR ‘FACE EN 

BODY’, WAARDOOR DEPOSITAIRS HET ALS TOTAALCONCEPT AAN HUN KLANTEN KUNNEN AANBIEDEN. IN EEN UITGEBREID INTERVIEW 

VERTELT ESTHÉ-CARE COSMETIEK-EIGENARESSE ANGÉLIQUE PAULUSSE-THOMAS OVER BELANGRIJKE NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN 

HAAR BEDRIJF. ZO VERZORGT DOCHTER FLOOR PAULUSSE TEGENWOORDIG PROFESSIONELE VISAGIETRAININGEN EN WORKSHOPS AAN 

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN DIE MET DE  MAKE-UP VAN DIEGO DALLA PALMA WERKEN, WAARDOOR HUN EXPERTISE NOG VERDER WORDT 

VERHOOGD. DIT SLUIT PERFECT AAN OP DE STRATEGIE VAN ESTHÉ-CARE COSMETIEK OM SCHOONHEIDSSPECIALISTEN DE JUISTE MIDDELEN 

AAN TE REIKEN OM HUN KLANTEN EEN OPTIMALE MERKBELEVING TE BIEDEN.

I N T E R V I E W  
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Angélique Paulusse-Thomas 

met haar dochter Floor
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“Bij een behandeling van Diego Dalla Palma RVB Skinlab zie je direct 
verschil. Dat vind ik sterk aan het merk”, vertelt Angélique. “Er zijn zowel 
gezichts- als bodybehandelingen verkrijgbaar. Zo is de Japanse bindweefsel-
massage erg populair voor een lifting-effect. De producten  bevatten natuurlij-
ke ingrediënten en combineren ontspanning en huidverbetering. Ook zijn er 
seizoensbehandelingen en is er een ‘sensitive’-behandeling voor de gevoelige 
huid.”

MAKE-UP
“Mijn dochter Floor  heeft haar eigen bedrijf: Floor Paulusse Visagie. Met 
dit bedrijf verzorgt Floor op zelfstandige basis trainingen en workshops aan 
klanten die met de make-up van Diego Dalla Palma werken. In de voorbe-
reiding daarop zijn we zeker niet over één nacht ijs gegaan. Floor heeft een 
intensieve opleiding gevolgd op het Italiaanse hoofdkantoor van Diego Dalla 
Palma RVB Skinlab. Alle expertise die zij daar heeft opgedaan, zet Esthé-Care 
Cosmetiek uiteraard graag in ter ondersteuning van onze depositairs.”

GROEI ALS EDUCATOR
“De verdeling tussen huidverbetering en visagie is bij ons goed te zien”, ver-
telt Floor. “Ik heb de opleiding tot schoonheidsspecialiste gedaan, maar wilde 
liever verder in de visagie. Je moet er echt vol voor gaan om in deze wereld 
een voet aan de grond te krijgen. Het is vooral een kwestie van je netwerk 
steeds verder uitbouwen en je eigen kansen creëren. Dat lukt steeds beter. Zo 
werk ik tegenwoordig regelmatig samen met verschillende fotografen en ben 
ik ook heel actief met bruidsmake-up. Daarnaast werk ik veel in opdracht van 
Esthé-Care Cosmetiek en dat werkt goed, want ik weet als geen ander welke 

filosofie aan Diego Dalla Palma RVB Skinlab ten grondslag ligt. En uiteraard 
heb ik tijdens de trainingen in Italië waardevolle kennis opgedaan. Dat is erg 
leerzaam geweest en heeft mij doen groeien als educator.”

SAMENWERKEN
“Veel schoonheidsspecialistes werken alleen en dan verval je al snel in vaste 
patronen. Daarin schuilt een gevaar, want als ondernemer moet je altijd 
scherp blijven en je klanten blijven verrassen. Dit bereik je gemakkelijker 
door trainingen te volgen. En daar komt nog bij dat cursisten tijdens deze 
trainingen veel met elkaar communiceren. Hierdoor tillen ze elkaar naar een 
hoger niveau, brengen ze elkaar op ideeën en ontstaat een gevoel van verbin-
ding. Dat is een prachtige basis om samen te kunnen groeien.”

“Het groepsgevoel creëren we ook op andere manieren. Zo zijn we in 
april met vijftien schoonheidsspecialistes naar Bologna geweest. Ik vind het 
belangrijk dat mijn klanten zien waarom ik verliefd ben geworden op het 
merk. Ik wil ze dat gevoel meegeven. Het gebouw van Diego Dalla Palma 
RBV Skinlab is transparant en ik zie dat als een vergelijking met mijn houding 
naar de specialistes toe. Ik stel mezelf kwetsbaar en transparant op door hen 
mee te nemen, maar ik ben er zeker van dat dat gewaardeerd wordt”, zegt 
Angélique. 

TRAININGEN
“Ik houd de lijntjes met mijn klanten graag kort. Ik reageer altijd zo snel 
mogelijk op een mailtje of een appje. Daarnaast bezoek ik iedere schoon-
heidsspecialiste één keer in de acht à tien weken en nieuwe depositairs zelf 
nog vaker”, zegt Angélique. “Daarnaast volgt iedere schoonheidsspecialiste 
die met Diego Dalla Palma RBV Skinlab begint een basistraining die we bij 

de ANBOS in Woerden of desgewenst op locatie geven. Ook kijk ik samen 
met mijn klant welk pakket het beste bij hem of haar past. Door hierover te 
praten en goed over na te denken wordt een bewuste keuze gemaakt en dat 
levert in de praktijk de beste resultaten op.”

Angélique richt zich niet alleen op de merkbeleving bij de klant, maar ze 
kijkt naar het totaalplaatje van de salon. Zo is de inrichting van een schoon-
heidssalon belangrijk, maar ook het op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
in de branche. “We bieden ongeveer iedere twee maanden een training aan 
onze klanten aan. Zo kunnen ze een verkooptraining volgen, maar ook een 
Facebook-training en een make-up workshop. Je bent bezig met het gezicht 
van een ander, dan heb je gewoon support van je leverancier nodig en van-
zelfsprekend zorgen wij daar graag voor.”

MEEGROEIEN
“Ik heb mijn pijlers op dit merk gezet. Ik vertegenwoordig een hoogwaardig 
product en wil mijn gezonde basis met klanten sterker maken. Daarnaast 
geeft Floor steeds meer haar input en daar ben ik erg blij mee. Verder ben 
ik ervan overtuigd dat het succes te danken is aan de depositairs. Zij mogen 
erop rekenen dat wij naar hen luisteren, onze afspraken nakomen, uitsteken-
de service verlenen en intensief met hen samenwerken.”

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

"DE EXPERTISE VAN FLOOR 

IS VOOR ESTHÉ-CARE COSMETIEK 

ERG WAARDEVOL"

http://www.esthe-care.nl/
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voor een stralende, stevige en gladde huid.

beschermt de cellen tegen negatieve millieu-invloeden 

en is de ideale basis voor een egale make-up.
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Maria Galland NV • Kareelovenlaan 1 • B-1140 Brussel • Tel. 0032-(0)2-726 21 45 • www.maria-galland.com 

http://www.maria-galland.com/
http://www.maria-galland.com/
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DR. GRANDEL KOMT MET EEN NIEUW PRODUCT IN DE VERZORGINGSSERIE BEAUTYGEN: HET 

RENEW PEARLS CREAM-SERUM. IN DIT SERUM IS EEN EXTRACT UIT DE SNEEUWALG VERWERKT. 

DIT ZORGT VOOR DE VERJONGING VAN DE HUID. 

TWEE MERKEN VAN MINISTRY OF BEAUTY, ABSOLUTION EN DIVADERME, VIELEN IN DE PRIJZEN IN MAART. 

TIJDENS DE BEAUTY ASTIR AWARDS 2015 KREEG DIVADERME BROW EXTENDER II DE TWEEDE PRIJS IN DE 

CATEGORIE ‘NEWCOMER OF THE YEAR’ EN DE ABSOLUTION-SALON BEAUTY JUNKIES WON TIJDENS DE 

BEAUTY AWARD 2016-UITREIKING DE PRIJS ‘BEAUTYSALON VAN HET JAAR (VANAF DRIE MEDEWERKERS)’.

N I E U W S

DR. GRANDEL BEAUTYGEN RENEW PEARLS

MINISTRY OF BEAUTY VALT IN DE PRIJZEN

De verzorgingsparels zweven in de dispenser en door één druk op de knop 
komen ze samen en komt er extra vocht bij de parels. Zo vermengen ze zich 
tot een tere cream-serum-verbinding. Het sneeuwalgenextract beschermt de 
collagene vezels en verbetert de elasticiteit. 

WERKSTOFFEN
Het werkstoffencomplex Cell-Protection-Peptiden neutraliseert vrije radicalen 
en stimuleert de huideigen celbescherming. Ook versnelt het reparatiemecha-
nisme hierdoor en strijkt het de lijntjes en rimpeltjes glad. Met Renew Pearls 
gaat de huid er meteen heerlijk fris en glad uitzien en voelt deze verzorgd aan. 
Het product kan als zelfstandige verzorging dienen of in combinatie met de 
Beautygen-serie gebruikt worden. 

Meer informatie:

Dr. Grandel BV
Tel. 0800-00856350
www.grandel.de

Het oordeel van de jury van de Beauty Astir Awards over Divaderme Brow Extender II was lovend: ‘De unieke textuur en 
de natuurlijke tinten gaan onopvallend op in je eigen wenkbrauwhaartjes. Dat kun je van de meeste poeders, potloden en 
gels niet zeggen. Ook alleen een paar ‘kale’ plekjes opvullen kan, zonder dat iemand ziet dat je iets aan je wenkbrauwen 
hebt gedaan.’

ABSOLUTION-SALON BEAUTY JUNKIES
De Absolution-salon Beauty Junkies won de prijs Beautysalon van 
het Jaar (vanaf drie medewerkers) omdat ze een sterk uitgewerkt 
en uniek concept hadden dat helemaal van deze tijd is, volgens de 
jury van de Beauty Award. ‘Het is een dynamische inspiratiebron 
voor andere ondernemers en ze hebben een mooie groeiende 
omzet door co-creatie en eigentijds vakmanschap’, aldus de jury. 

Meer informatie:

Ministry of Beauty 
Tel. 055-5431111 
www.absolution.nl

http://www.grandel.de/
http://www.absolution.nl/
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OPI NEDERLAND LANCEERDE OP WOENSDAG 2 MAART 2016 IN HET BEROEMDE EN HISTORISCHE SCHEEPVAARTMUSEUM TE 

AMSTERDAM DE NIEUWSTE TRENDCOLLECTIE SOFTSHADES | PASTELS. DE COLLECTIE BESTAAT UIT ZES ZACHTE TINTEN DIE METEEN EEN 

VOORJAARSGEVOEL NAAR BOVEN HALEN. OPI CO-FOUNDER EN BRAND AMBASSADOR SUZI WEISS-FISCHMANN WAS SPECIAAL NAAR 

NEDERLAND GEKOMEN OM SAMEN MET ANJA HAPPÉ-LENSEN, DIRECTRICE VAN OPI NEDERLAND, DE NIEUWE KLEUREN TE PRESENTEREN.

E V E N T

FIRST LADY OF NAILS
Suzi Weiss-Fischmann was speciaal van Los Angeles naar Amsterdam gevlogen om samen met Anja Happé-
Lensen de nieuwe collectie te presenteren. De mede-oprichtster van het nagellakmerk is ook wel bekend als 
The First Lady of Nails en sprak het publiek toe: “Met OPI hebben we kleur weer belangrijk gemaakt. Door de 
onderscheidende tinten van OPI kan iedere vrouw zijn wie ze wil zijn. Daarnaast staat onze nagellak bekend 
om de creatieve en aparte namen. Niet alleen is dit iets wat klanten zich herinneren, maar het is ook iets waar-
mee vrouwen zich kunnen identificeren.”

“De nieuwe trendcollectie speelt hier ook op in doordat we een nieuwe manier hebben gecreëerd om opge-
merkt te worden. Met de nieuwe kleuren kunnen vrouwen hun persoonlijke stijl namelijk weer op andere 
manieren uitdrukken. De lakjes uit de SoftShades collectie zijn geïnspireerd op de trends van de catwalk en 
geven je het ultieme voorjaarsgevoel.”

SOFTSHADES | PASTELS
De collectie bestaat uit zes zachte pasteltinten, waaronder mint, roze, blauw, amethist, geel en wit. De kleuren 
dekken uitstekend, zorgen voor een frisse en classy look en zijn dan ook echte musthaves voor het voorjaar. Alle 
kleuren worden ook uitgebracht in GelColor, zodat klanten nog langer van hun favoriete kleur kunnen genieten.

NAIL BAR
Na de presentatie kon iedereen aanschuiven bij de populaire ‘nail bar’. Hier zaten drie nagelstylistes klaar om 
de ruim zestig beautyredactrices en bloggers te voorzien van één van de nieuwe kleuren uit de trendcollectie. 
Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt; bijna iedereen verliet het evenement met perfect gelakte nagels.

De nieuwe kleuren zijn verkrijgbaar voor €7,50 per stuk of in een toonbankdisplay voor €87,50. Ook is er een 
miniset met vier tinten verkrijgbaar voor €11,50.

Meer informatie: OPI Nederland, tel. 0492-552507, www.opi.nl

 OPI PRESENTEERT NIEUWE 

TRENDCOLLECTIE SOFTSHADES | PASTELS

http://www.opi.nl/
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GHARIENI IS EEN TOONAANGEVEND BEDRIJF OP HET GEBIED VAN SALONINRICHTING VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTEN, 

PEDICURES EN NAGELSTYLISTES EN HEEFT DIT JAAR ALLE REDEN VOOR EEN FEESTJE. HET DUITSE MOEDERBEDRIJF, GHARIENI 

GROUP GMBH, BESTAAT NAMELIJK VIJFENTWINTIG JAAR EN DE NEDERLANDSE DOCHTERVESTIGING, GHARIENI NEDERLAND BV, 

BESTAAT VIJFTIEN JAAR. DAARNAAST IS HET BEDRIJF DRUK BEZIG OM DIT JAAR NOG TAL VAN NIEUWE PROJECTEN TE LANCEREN. 

TIJDENS BEAUTY DÜSSELDORF SPRAK DE REDACTIE VAN DE BEAUTYSALON HIEROVER MET SAMMY GHARIENI, CEO EN OPRICHTER 

VAN GHARIENI GROUP EN KURT THOMASSEN, DIRECTEUR VAN GHARIENI NEDERLAND BV.

I N T E R V I E W

Op de drukbezochte stand in het grote Messe Düsseldorf wordt iedere bezoeker 
van een glaasje champagne voorzien. “Naar aanleiding van de twee jubilea 
hebben we nu champagne op de beurs, maar er komt binnenkort nog iets heel 
speciaals”, vertelt Sammy. “We blikken terug naar vijfentwintig en vijftien jaar 
Gharieni en kijken vooruit naar alle nieuwe plannen die op de agenda staan.”

ONTSTAAN
“Gharieni Group is ontstaan toen ik een gezichtsbehandeling met elektrische 
stoom vanuit Amerika geïmporteerd had”, vertelt Sammy. “Mensen vroegen aan 
mij of ik ook behandelstoelen had en toen ben ik die gaan importeren. Na een 
tijdje waren de stoelen niet mooi meer en kreeg ik hier en daar klachten over 
de kwaliteit. Na drie jaar bedacht ik me dat ik zelf stoelen kan ontwikkelen. Ik 
ben immers afgestudeerd als ingenieur.”

“Kort daarna was de eerste behandelstoel een feit en deze werd meteen een 
succes. Vervolgens vroegen mensen of ik ook andere producten had en ben 
ik die ook zelf gaan ontwikkelen. Het importeren is vanaf toen gestopt.” Zo’n 
tien jaar later (19 juli 2001) breidde Gharieni uit met een showroom in het 
Limburgse Nederweert. 

ONTWIKKELINGEN
Gharieni heeft al veel ontwikkelingen doorgemaakt. “We hebben altijd al pro-
ducten gemaakt van goede, degelijke Duitse kwaliteit en zijn steeds meer luxe 
uit gaan stralen. Zoals Sammy al zei, zijn we later zelf meer producten gaan 
maken”, aldus Kurt. Sammy vertelt dat het bedrijf tegenwoordig uit vijf segmen-
ten bestaat: “We begonnen met het segment Beauty voor schoonheidsspecia-
listen. Daarna kwamen er producten onder de categorie Pedicure en podologie 
en vervolgens hebben we Medische behandelstoelen ontwikkeld. Het vierde 
segment is Spa en Wellness en sinds kort hebben we ons assortiment uitgebreid 
met een vijfde segment, namelijk een ‘Wet area’. Deze producten zijn speciaal 
bedoeld voor behandelingen met water.”

ONDERSCHEIDENDE FACTOR
“We hebben een brede range aan behandelstoelen van goede kwaliteit. Naast 
kwaliteit vinden we een goede service zeer belangrijk. We hebben dan ook een 
goede band met klanten, wat ik persoonlijk erg prettig vind. Als ze tevreden 
zijn en weer terugkomen, geeft dat zoveel voldoening”, vertelt Kurt. Hieraan 
voegt Sammy toe: “Klanten weten inmiddels dat we een totaalpakket aanbie-
den en dat is de reden waarom ze voor ons kiezen. Als ik in het buitenland ben 
en van verschillende mensen hoor dat we het meest innovatieve bedrijf zijn, 
dan ben ik weer zo trots op wat we met z’n allen bereikt hebben.”

TOEKOMST 
Hoewel Gharieni op de beurs stond met maar liefst vijftien(!) kersverse inno-
vaties, is het bedrijf de komende tijd nog druk bezig met andere nieuwe 
projecten. “De showroom in Nederland wordt uitgebreid tot vijfhonderd vier-
kante meter. Ook het Duitse moederbedrijf breidt uit met een proefruimte waar 
klanten zelf de producten kunnen testen. Daarnaast staat de oprichting van 
een overkoepelende firma onder de naam Gharieni Benelux op de planning 
en wordt de website volledig vernieuwd. Ook zijn we bezig met applicaties 
voor tablets waarmee je de stoelen kunt bedienen”, vertelt Kurt. Proostend met 
een glaasje champagne op de twee jubilea vertellen de heren dat ze altijd door 
blijven ontwikkelen om zo hun toonaangevende positie voort te zetten.

Meer informatie:

Gharieni Nederland BV 
Tel. 0495-633036
www.gharieni.nl

Gharieni Group GmbH
Tel. +49 (0)2841 883000
www.gharieni.com

GHARIENI GROUP AL 25 JAAR GOEDE EN DEGELIJKE KWALITEIT

http://www.gharieni.nl/
http://www.gharieni.com/
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SONIC PRO BRUSH VAN 

SIBEL
DE SONIC PRO BRUSH VAN SIBEL IS EEN VIBRERENDE BORSTEL  

VOOR EEN DIEPE REINIGING VAN HET GEZICHT EN LICHAAM. 

DE BORSTEL IS BEDOELD VOOR PROFESSIONALS EN IS SPECIFIEK 

ONTWORPEN OM DE HUID TE REINIGEN. DE DRIE VERSCHILLENDE 

BORSTELKOPPEN ZIJN GESCHIKT VOOR DE VERSCHILLENDE ZONES 

VAN HET GEZICHT OF HET LICHAAM.

Gebruik de Sonic Pro Brush tweemaal per dag voor gelaatsreiniging, telkens 
gedurende een minuut. Hij zal het ingebedde vuil zachtjes verwijderen, wat 
leidt tot een gezondere huid. De brush reinigt zes keer beter dan een manuele 
reiniging en bereidt de huid voor om huidcrèmes, serum en vochtinbrengende 
producten te absorberen. Frequent gebruik van de Sonic Pro Brush leidt tot 
een gladdere en gezondere huid.

De frequentie waarmee de Sonic Pro Brush te gebruiken is, hangt af van het 
huidtype en de gezichtsreiniger die gebruikt wordt. De Sonic Pro Brush kan 
eenmaal per dag gedurende dertig seconden ingezet worden, bij voorkeur 
samen met andere huidverzorgingsproducten. Na een aantal reinigingen kan 
de reinigingstijd verlengd worden tot zestig seconden per keer en tweemaal 
per dag. 

FUNCTIES VAN BORSTELKOPPEN
De borstelkop voor de normale huid is fijn en is ontworpen voor een diepe 
reiniging van de normale huid. De borstelkop voor de gevoelige huid is 
ultrafijn en zorgt voor diepe reiniging. De borstelkop voor het lichaam is spe-
ciaal ontworpen om het lichaam diep te reinigen en te ontspannen. 

SONIC PRO BRUSH STEP-BY-STEP
Het product is gebaseerd op een gepatenteerd mechanisme en ID design die 
aangestuurd worden door een geluidstril-technologie. De Sonic Pro Brush 
heeft drie standen en verwijdert daarmee vuil, olie en dode huidcellen. De 
borstel is gemakkelijk te gebruiken: allereerst breng je reinigingscrème aan op 
het gezicht. Daarna maak je je gezicht en de borstelkop nat met warm water. 
Druk vervolgens op de knop Select. De standaardinstelling is Low speed, door 
op de knop te drukken is de snelheidsinstelling te veranderen. 

Het reinigen van de huid begint bij het voorhoofd. Gedurende twintig secon-
den kun je hier zachte en cirkelvormige bewegingen maken en dit herhaal je 
vervolgens bij de kaak, op de neus en kin gedurende tien seconden. Het toestel 
piept ter herinnering van de afteltijd voor elke zone. De borstel is uit te schake-
len door de knop Select in te drukken. Na gebruik van de borstelkop, is het aan 
te raden deze met schoon water te wassen. Laat vervolgens de borstels aan de 
lucht drogen. 

Meer informatie:

Sibel
Tel. +32 (0)55 334141
www.sibelonline.com

N I E U W S

http://www.sibelonline.com/
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N A B E S C H O U W I N G

BEAUTY TRADE SPECIAL DEN BOSCH

DE BEAUTYBEURS BEAUTY TRADE SPECIAL DIE VAN 2 TOT 

EN MET 4 APRIL IN DE BRABANTHALLEN IN DEN BOSCH 

WERD GEHOUDEN, STRAALDE KLASSE UIT EN WAS RUIM 

EN MOOI OPGEZET. DE BEURS TROK BIJNA NEGENDUIZEND 

BEZOEKERS. NAAST EEN BEZOEK AAN DE 108 EXPOSANTEN 

DIE OP DE BEURS STONDEN, WAS ER IN DE DRIE DAGEN 

OOK GENOEG INSPIRATIE OP TE DOEN TIJDENS LEZINGEN, 

WORKSHOPS EN DIVERSE AWARD-UITREIKINGEN. 

Zo werd op 3 april de Make-up Award 2016 uitgereikt aan Bahar Yildirim. Tijdens de 
Professional Beauty Product of the Year 2016- uitreiking won in de categorie appara-
tuur ‘Bioptron’ van Beauty Injection en bij de producten ‘HydroPeptide’ van Beauty2 
People. Volgens Frank Slangen van Beauty Trade Professionals (medeorganisator), is 
deze editie erg geslaagd en zijn de 
bezoekers enthousiast over de opzet. 

Meer informatie: 

Mgen/ Beauty Trade Professionals
www.beautytradespecial.nl

American Nails is het nieuwe merk van Haparko Cosmetics ▼

http://www.beautytradespecial.nl/
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◀ Care Cosmetics 

viert het twintig 

jarig-bestaan op de 

beautybeurs

▼ Directeur Rogier Mulder van Nouvital

De Make-Up Awards 2016

◀ Op 3 april 

werd de Make-

Up Award 2016 

uitgereikt aan 

Bahar Yildirim

Cinq Mondes is het nieuwste merk van Tenne Cosmetics ▲ 

▴ Mirjam Sterk op de stand van Klapp Cosmetics



Klinisch bewezen lichttherapie voor het

behandelen van pijn, huidproblemen en wondheling.

www.bioptron-nederland.nl

Acne & Rosacea

Littekens 

Huidontstekingen 

Bacteriële infecties

Winnaar:

http://www.bioptron-nederland.nl/
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VAN SERVIË TOT ARGENTINIË EN VAN ZUID-AFRIKA TOT JAPAN; VAN OVER DE HELE WERELD KOMEN BEAUTYSPECIALISTEN EN KAPPERS NAAR 

LONDEN OM GETRAIND TE WORDEN ALVORENS OP EEN LUXE CRUISESCHIP TE GAAN WERKEN. STEINER LEISURE LTD. BEHEERT BEAUTYSALONS, 

SPA'S, WELLNESSCENTRA EN KAPSALONS AAN BOORD VAN HONDERDEN CRUISESCHEPEN, WAAROP HET HELE JAAR DOOR DUIZENDEN 

'BEAUTY PROFESSIONALS’ WERKEN. SAMEN MET INGRID BORST (RECRUITMENT MANAGER AZIË EN EUROPA) BRACHT DE REDACTIE VAN DE 

BEAUTYSALON EEN BEZOEK AAN DE STEINER TRAINING ACADEMY IN DE BRITSE HOOFDSTAD. HIER SPRAKEN WE MET STUDENTEN EN DOCEN-

TEN EN KREGEN WE EEN GOED BEELD VAN DIT BIJZONDERE OPLEIDINGSINSTITUUT.

Heel speciaal aan de Steiner Training Academy is dat deze aan de 
basis van een multinationaal concern staat. Terwijl Steiner Leisure 
Ltd. over de hele wereld vestigingen heeft en op alle continenten 
actief is, is de Academy in Londen de enige trainingslocatie in de 
wereld. Ingrid Borst: "Het maakt niet uit of je uit Dubai, Mexico, 
Zweden of Australië komt: alle beautyspecialisten die in dienst van 
Steiner Leisure Ltd. op de cruiseschepen gaan werken, volgen eerst 
een uitgebreide training in Londen. Afhankelijk van je ervaring, 
niveau en de functie aan boord neemt deze minimaal één en maxi-
maal twaalf weken in beslag."

SCHAT AAN ERVARING
Wanneer we een klaslokaal binnenstappen en de studenten aan het 
werk zien, valt inderdaad direct op hoe internationaal de samenstel-
ling van de klas is: de vijftien studenten zijn afkomstig uit vijftien 
verschillende landen. "Net als aan boord van de schepen is ook hier 
de voertaal Engels", vertelt Ingrid Borst. "De internationale setting 
op de Academy en op de cruiseschepen is ontzettend leerzaam. 
Jonge ‘beauty professionals’ doen er een schat aan ervaring op die 
later van grote waarde is, bijvoorbeeld wanneer je de ambitie hebt 
om een eigen salon te starten."

MOOIE START VAN CARRIÈRE
"Op de Academy krijgen de studenten zogeheten 'signature services' aangeleerd. Dit 
zijn behandelingen die speciaal ontwikkeld zijn voor Steiner en die op alle schepen 
op dezelfde manier worden uitgevoerd. Een ander belangrijk onderwerp tijdens de 
training is het voeren van een adviesgesprek met de klant, waarbij zowel communi-
catie als commercieel denken centraal staan. Hebben studenten de training eenmaal 
doorlopen, dan gaan ze vanuit Londen rechtstreeks naar een haven om aan boord te 
gaan van het schip waarop ze gaan werken.”

“Zowel de training, de huisvesting in Londen als het vervoer naar de Academy en 
naar de inschepingslocatie worden allemaal verzorgd en betaald door Steiner. Ben 
je eenmaal aan boord, dan zijn je kosten ook zeer laag aangezien huisvesting, maal-
tijden en zelfs de was allemaal verzorgd worden door Steiner. Op de schepen wordt 
hard gewerkt, maar daar staat wel tegenover dat je jezelf flink kunt ontwikkelen in je 
vak, veel levenservaring opdoet en natuurlijk ook op de mooiste plekken ter wereld 
komt. Werken bij Steiner Leisure Ltd. is dan ook een heel mooi begin van een carrière 
in de beauty- of kappersbranche."

Meer informatie:
www.theonboardspa.com

"STEINER TRAINING ACADEMY 
IS ZEER INTERNATIONAAL"

R E P O R T A G E

INFORMATIE- EN SOLLICITATIEDAGEN

Wil je meer weten over werken voor Steiner Leisure Ltd.? 
Schrijf je dan in voor de informatie- en sollicitatiedag 
op 22 mei of 17 juli (beide op een centrale locatie in 
Nederland) door een mail te sturen naar steiner.europe@
theonboardspa.com. Belangrijke voorwaarden om voor 
Steiner Leisure Ltd. te kunnen werken zijn een vakdiploma 
van minimaal niveau 3 en ten minste één jaar salonervaring. 
Verder heb je een zelfstandige werkhouding en spreek je 
Engels op basisniveau. 

http://www.theonboardspa.com/
http://theonboardspa.com/
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I N S P I R A T I E 

B&B ‘Zo Heerlijk Rustig’ 
        COMBINEERT WELLNESS, STAD EN NATUUR

De droom om een bed & breakfast te beginnen, hadden Maurice en Marijke 
al heel lang. “Ik had het altijd voor me gezien om in een warm land  een klein 
boerderijtje om te bouwen tot bed & breakfast”, vertelt Maurice . “De kans deed 
zich alleen eerst voor om in de bovenverdieping van ons eigen huis een luxe stu-
dio te maken. We zijn allebei ondernemers, mijn vrouw en ik zien meer moge-
lijkheden dan problemen, dus zijn we hiermee gestart.”

“Het is een combinatie van factoren, de keuze voor de bed & breakfast aan 
huis”, zegt Maurice. “We zien in de omgeving veel mensen die voor zaken naar 
het Sciencepark in Utrecht moeten of die in het ziekenhuis werken. Vaak hebben 
ze ook een plek nodig om te overnachten. Daarin zagen we zakelijk gezien een 
mooie kans. Daarnaast was het al onze droom om een bed & breakfast te starten. 
Dat hebben we gecombineerd tot B&B ‘Zo Heerlijk Rustig’.”

“Allereerst hebben we marktonderzoek gedaan om te kijken of er wel vraag naar 
een bed & breakfast was in omgeving Bunnik”, gaat Maurice verder. “Dat bleek 
zo te zijn, want we zijn de enige in het dorp Bunnik. Er is wel een hotel en 
een Stay Okay, maar die hebben toch een andere sfeer dan wij bieden. De wijk 
waarin we wonen, is een beetje sjiek dus we wilden een mooie bed & breakfast 
neerzetten, waar mensen graag naartoe komen voor wat meer luxe.”

WELLNESSGEDEELTE
De luxe die Maurice en Marijke bieden, komt ook terug in de uitstraling van de 
studio en het wellnessgedeelte dat erin zit. “We hebben bewust gekozen voor de 
wellnessruimte met een sauna en bubbelbad, zodat mensen net even wat extra’s 
hebben als ze komen logeren”, legt Maurice uit. “Je betaalt dan ook €140 à €150 
per nacht met z’n tweetjes, maar daar krijg je een mooie en schone studio voor 
met wellnessruimte en ’s ochtends een ontbijtje met biologische en streekproduc-
ten.” 

“We zitten in het hogere segment, en als gast merk je dat ook direct. We heb-
ben vier tulpen van bed & breakfast Nederland gekregen en daar zijn we heel 
blij mee. Wij voeren expres geen vijf tulpen, want dan moet je bij aankomst vers 
gemaakte hapjes serveren. Dat gaat ons toch wat ver”, lacht Maurice. “Onze gas-
ten hebben een eigen voordeur. We vinden privacy erg belangrijk voor de gasten, 
maar als je ons nodig hebt dan zijn we altijd in de buurt.” 

Volgens Maurice komen gasten vooral voor de sauna en het bubbelbad, maar 
ook voor de centrale locatie. “We wonen tegen Utrecht aan en je kunt bij ons 
gratis parkeren. Het treinstation zit vlakbij, dus je bent zo in de stad. Daarnaast 
kun je in de omgeving van Bunnik de bossen in en zitten er genoeg leuke tentjes 
om naar toe te gaan”, zegt de eigenaar. “Onze bed & breakfast is licht, open en 
modern, maar ook knus. Je voelt je hier op je gemak en komt tot rust.”

Meer informatie: B&B ‘Zo Heerlijk Rustig’, tel. 06-52047365
info@bedandbreakfastbunnik.nl, www.bedandbreakfastbunnik.nl

“EEN BED & BREAKFAST LOOPT ALLEEN GOED ALS JE OP DE JUISTE LOCATIE ZIT EN ONDERSCHEIDEND BENT”, VERTELT MAURICE VAN 

MONTFOORT. SAMEN MET ZIJN VROUW MARIJKE RUNT HIJ SINDS JULI 2015 DE B&B ‘ZO HEERLIJK RUSTIG’ IN BUNNIK, VLAKBIJ UTRECHT. 

“WIJ ONDERSCHEIDEN ONS DOORDAT WE EEN WELLNESSRUIMTE HEBBEN, PRIVACY BELANGRIJK VINDEN EN MIDDEN IN DE NATUUR ZITTEN, 

MAAR TOCH DICHTBIJ UTRECHT GEVESTIGD ZIJN.”

DOE MEE AAN DE B&B ZO HEERLIJK RUSTIG-ACTIE 
EN WIN EEN GRATIS OVERNACHTING!

BESCHRIJF WAAROM JUIST JIJ HET VERDIENT OM EEN HEERLIJK NACHTJE TOT 
RUST TE KOMEN IN DEZE B&B EN WIE WEET ZIT JIJ BINNENKORT AL LEKKER TE 
RELAXEN IN HET BUBBELBAD.

STUUR JE INZENDING VOOR 10 JUNI 2016 NAAR: 
INFO@BEDANDBREAKFASTBUNNIK.NL

mailto:info@bedandbreakfastbunnik.nl
http://www.bedandbreakfastbunnik.nl/
mailto:INFO@bedandbreakfastbunnik.nl
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C O L U M N  P A T R I C K  K L A P P E

De hamvraag is: ‘Gaat het je wat opleveren of gaat het je geld kosten?’ Bij 
twijfel is mijn advies steevast: ‘Google de artikelen die je wilt verkopen’. Waar 
kom je dan uit en wil jij het voor die prijs of voor minder ook verkopen? Heb 
je hierbij gelet of het inclusief of exclusief verzendkosten is? Ben je bereid de 
prijzen in jouw salon op deze prijsstelling aan te passen? Of vind je het accep-
tabel dat jouw klanten in de salon meer betalen dan online in jouw webshop?

Enige verdieping verder, neemt het enthousiasme vaak snel af. Producten zijn 
online al snel dertig procent goedkoper dan in de salon. Dat betekent in veel 
gevallen dat als je die moet verslaan, je als salon geen marge meer overhoudt. 
Zeker niet als je nog rekening houdt met verzendkosten. Nog meer bizar is 
de constatering dat bedrijven in staat zijn zelfs vanuit Engeland, Frankrijk of 
Duitsland het goedkoper bij de Nederlandse consument te krijgen, dan voor 
een lokale salon in Nederland denkbaar is. 

Tevens zal je je assortiment waarschijnlijk stevig moeten uitbreiden. Dat klinkt 
leuk, maar het betekent ook een serieus kapitaalbeslag. En dan de logistiek. 
Wie gaat zorgen dat er vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, pak-
jes ingepakt worden en richting de postkamer gaan? En ofschoon verzenden 
misschien nog leuk is, hoe gaat u om met retouren? Uitpakken, bekijken en in 
het meest simpele geval crediteren of erger: bediscussiëren. Dat laatste zal nog 
niet meevallen, omdat een goede webshop niet zonder reviews kan. Dus in de 
meeste gevallen wordt het (al dan niet terecht) crediteren.

We zijn nog voorbij gegaan aan de investeringen die nodig zijn om je webshop 
goed vindbaar te maken. U begeeft zich in de bijzondere wereld van SEO 
(Search Engine Optimization), SEA (Search Engine Advertising) en CPC (Costs 
Per Click), waarin niemand precies weet wat er achter de schermen van zoek-
machines gebeurt. De experts op dit terrein hebben de status die de notarissen 
en artsen vroeger hadden. Hun kennis is magistraal en dus veel geld waard. 
Deze mensen kunnen dus overal aan de slag. De kans dat ze voor een lokale 
salon kiezen, is niet zo groot.

Toch zijn er ook initiatieven die meer zin hebben en waarbij je toch de verkoop 
online en in je salon kan bieden. Kijk bij de keuze van je productleverancier 
bijvoorbeeld hoe hun producten online te vinden zijn en wat hun beleid is. Er 
komen namelijk meer leveranciers die zeer streng zijn op de online verkoop 
van hun producten. Ook zijn er leveranciers die hun centrale webshop kop-
pelen aan die van jou, waardoor ze vast kunnen stellen dat die klant van jou af 
komt. Dit levert een kickback voor je op. 

Dit is op zich veelal beter dan zelf iets proberen, al is deze optie ook niet 
ongevaarlijk. Wie bewaakt de toekomstige aankopen van jouw klant, hoe 
weet je wat die koopt en wat als je van leverancier wilt wisselen, waar blijven 
de gegevens van je klanten? Wil je meer controle houden, denk dan aan een 
aantrekkelijk spaarsysteem op ambacht en verkoop. Het spaarresultaat kan 
gebruikt worden voor aankoop van producten (dit is met een paar klikken in 
jouw salonsoftware geregeld). 

Of doe hetzelfde als het onlinekanaal; onderhandel nog een keer diep over 
de inkoopprijzen en steek het resultaat daarvan niet in je zak, maar hanteer 
bijvoorbeeld een staffelkorting naar je klant. Een vervolgaankoop binnen drie 
maanden: tien procent korting. Of gebruik dit budget om met behulp van je 
salonautomatisering leuke en doeltreffende marketingacties te doen. Kortom: 
mogelijkheden genoeg om te voorkomen dat je kennis en advies weggeeft en 
een paar handige handelaren er met de marge vandoor gaan. Stoppen met 
klagen en slijp je messen, je zult verbaasd zijn wat je in een paar simpele stap-
pen kan bereiken!

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

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

IS DAAROM COLUMNIST VAN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON. IN DEZE UITGAVE BEHANDELT PATRICK DE VRAAG IN HOEVERRE EEN 

WEBSHOP INTERESSANT IS VOOR EEN GEMIDDELDE SALON.

WEBSHOP OF 
WEB-STOP?

Patrick Klappe

mailto:pklappe@bnfgroep.nl
http://bnfgroep.nl/
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N A B E S C H O U W I N G

ZEVEN SCHOONHEIDSSPECIALISTES NAMEN OP 21 MAART ÉÉN VAN DE FELBEGEERDE BEAUTY AWARDS IN ONTVANGST. VOOR DE 

ZEVENDE KEER OP RIJ WERDEN DEZE UITGEREIKT IN STUDIO 21 IN HILVERSUM. VOOR DE OSCARS VAN DE PROFESSIONELE BEAUTYBRANCHE 

WAREN ACHTTIEN SCHOONHEIDSSPECIALISTES UIT HEEL NEDERLAND GENOMINEERD. DE PRIJZEN WAREN ONDERVERDEELD IN DE 

CATEGORIEËN: BEAUTYSALON VAN HET JAAR (TOT EN MET DRIE MEDEWERKERS), BEAUTYSALON VAN HET JAAR (VANAF DRIE MEDEWERKERS),  

SCHOONHEIDSSPECIALIST VAN DE REGIO’S NOORD, ZUID EN MIDDEN, DE NEWCOMER OF THE YEAR EN DE PUBLIEKPRIJS. 

Het programma van de avond bestond niet alleen uit de 
uitreiking van de Awards, maar voor de ruim vijfhonderd 
aanwezige gasten was er ook een Dinnershow georganiseerd. 
Gedurende de avond wisselden circusacts, optredens van 
dansers en een drie-gangen-diner elkaar af. De gastvrouw van 
de avond was Victoria Koblenko. Samen met experts uit de 
beautybranche, winnaars van het afgelopen jaar én bekende 
Nederlanders reikte zij tijdens deze avond de felbegeerde 
Awards uit.

DE WINNAARS 
De eerste winnaar die bekend werd tijdens de goed georgani-
seerde avond, was de Publieksprijswinnaar. Naast een award, 
ontving de schoonheidsspecialiste ook drie minuten zend-
tijd in het televisieprogramma Life is Beautiful. Diana Viet 
(Schoonheidssalon Diana Viet) uit Hoogesand sleepte de prijs 
in de wacht. Na het hoofdgerecht maakte Miss Nederland 
Jessie Jazz samen met de winnares van vorig jaar, Ellis Langenhuizen, de 
‘Newcomer of the Year’ bekend. Karlijn Silderhuis ontving de prijs voor haar 
salon Noa Beauty in Deurningen. 

BESTE SCHOONHEIDSSPECIALISTES IN REGIO NOORD, 
MIDDEN EN ZUID
Bij iedere winnaar maakte Victoria Koblenko een stuk uit het juryrapport 
bekend, zodat voor iedereen duidelijk werd waarom deze schoonheidsspe-
cialiste is verkozen tot beste van Nederland. Wanneer het diner is afgelopen 
en de laatste optredens zijn geweest, is het tijd voor de uitreiking van de 
Schoonheidsspecialistes uit de regio’s Noord, Zuid en Midden. ‘Een onderne-
mende vakvrouw die via nauwgestelde doelen naar een zeer goed toekomstper-

spectief werkt’, zo noemt de jury winnares Femke Tersteeg 
(Salon Sensa) uit regio Midden. 

Voor regio Zuid mocht Maudy Peeters met haar 
Sparrenheuvel Instituut voor Huidverzorging in Tilburg 
de prijs in ontvangst nemen. Zij had als juryrapport: ‘Zeer 
ervaren onderneemster met duidelijke strategie en com-
merciële focus’. In de regio Noord viel Diana Viet in de 
prijzen. Zij won deze avond dus twee keer een Award. Het 
jurycommentaar was bij haar: ‘Een instituut en specialist 
met een heldere, overtuigende profilering’.

Tot slot waren de winnaars van de Beautysalon van het 
jaar voor de categorieën ‘tot en met drie medewerkers’ en 
‘vanaf drie medewerkers’ aan de beurt. ‘Een onderneming 
met een zeer heldere filosofie’, zo luidde het juryrapport 
van de winnaars van Beautysalon van het jaar ‘tot en met 

drie medewerkers’. Beaute Huidinstituut uit Grave ging er met de prijs vandoor. 
In de categorie ‘vanaf drie medewerkers’ viel het team van Beauty Junkies uit 
Hengelo in de prijzen. ‘Een sterk uitgewerkt en uniek concept dat helemaal 
van deze tijd is’, zo omschreef de jury de salon van Fati en Sevda Acar. Deze 
zeven winnaars van de Beauty Awards 2016 zijn nu dé ondernemers uit de 
beautybranche en kunnen hun vakmanschap hiermee nog eens extra bewijzen. 
Een mooie erkenning vanuit de schoonheidsbranche. 

Meer informatie:

Beauty Trade Professionals / Kosmetiek
www.beautyaward.nl

DE BEAUTY AWARD-UITREIKING 2016

Fotografie: Jarno Verhoef

http://www.beautyaward.nl/
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www.medik8professional.nl
Medik8 

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.medik8professional.nl/
http://www.webecos.nl/
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In de professionele beautybranche is het gebruikelijk dat nieuwe 
merken klein beginnen met een compacte productlijn, een onder-
liggend concept dat vaak nog niet helemaal is uitgewerkt alsmede 
promotionele materialen die nog verder doorontwikkeld kunnen 
worden. UNG is hierop een grote uitzondering en er is ruim twee jaar 
voorbereidingstijd in het merk gestoken voordat het daadwerkelijk 
werd gelanceerd. 

Deze ruime voorbereidingstijd werpt nu zijn 
vruchten af, want zowel het assortiment, 
de productformules, de verpakkingen en 
displays als de hele onderliggende filosofie 
en de ‘cross channel’ promotiecampagne 
zijn tot in de puntjes uitgewerkt en op elkaar 
afgestemd, waardoor het UNG-concept staat 
als een huis. Dit concept wordt nog eens ver-
sterkt doordat de producten aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoen, uitvoerig zijn getest 
door professionals en worden geproduceerd 
met respect voor mens en milieu.  

NEDERLANDS MERK MET 
SCANDINAVISCHE 
LOOK & FEEL
Opvallend aan het design en de uitstra-
ling van UNG is dat deze zijn geïnspireerd 
op Scandinavië . Zelfs de naam ‘UNG’ 
heeft een Scandinavische oorsprong, want 
het woord betekent ‘jong’ in het Deens. 

EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE INTRODUCTIES TIJDENS DE 

DRUKBEZOCHTE LAATSTE EDITIE VAN BEAUTY TRADE SPECIAL 

WAS TE VINDEN BIJ CORRECTIVE COSMETICS. VOOR DE 

LANCERING VAN HET EIGEN MERK UNG COSMETICS PAKTE 

HET BEDRIJF UIT AMSTELVEEN FLINK UIT MET EEN PRACHTIG 

VERZORGDE STAND, DIE VOLOP AANDACHT TROK VAN DE 

BEURSBEZOEKERS. DE LANCERING WORDT ECHTER NIET 

ALLEEN VERKLAARD DOOR DE DOMINANTE AANWEZIGHEID 

OP BEAUTY TRADE SPECIAL, MAAR ZEKER OOK DOOR HET 

IJZERSTERKE MERKCONCEPT DAT AAN UNG TEN GROND-

SLAG LIGT. ZO VOORZIET UNG IN EEN TOTAALPAKKET OP 

HET GEBIED VAN DECORATIEVE COSMETICA, WAARVAN 

DE VERSCHILLENDE PRODUCTEN BESCHIKBAAR ZIJN IN EEN 

KLEURENPALET DAT RONDUIT INDRUKWEKKEND IS.

“MET UNG Cosmetics 
    GAAN WE TERUG NAAR DE BASIS 
                        VAN VISAGIE”
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Ondanks de strakke, minimalistische stijl komt het merk niet uit 
Scandinavië, maar wordt het geproduceerd en vertegenwoordigd 
door Corrective Cosmetics. 

Eigenaar Jan Zwoferink benadrukt dat dit voor depositairs grote 
voordelen biedt: “Voor schoonheidsspecialisten is het aanhouden 
van een voorraad lastig, want dit kost geld en opslagruimte. Met 
UNG is het voor onze klanten overbodig om te investeren in een 
grote voorraad. Corrective Cosmetics levert de producten namelijk 
binnen 24 uur nadat deze online zijn besteld, waardoor verkochte 
producten direct kunnen worden aangevuld. We kunnen de pro-
ducten aan de salon of ambulante schoonheidsspecialist leveren, 
maar bieden zelfs de mogelijkheid om deze rechtstreeks naar hun 
klanten te sturen. Met andere woorden: het leveringssysteem is 
perfect georganiseerd en dit is één van de manieren waardoor we 
een sterke en betrouwbare partner voor de professionele schoon-
heidsspecialist of visagist zijn.”

BREED KLEURENSPECTRUM
Zoals gezegd is het kleurenspectrum waarin de decoratieve 
cosmetica van UNG verkrijgbaar is zeer compleet. Zo zijn er 
meer dan honderd verschillende kleuren oogschaduw, twintig 
verschillende kleuren blush, veertig tinten lipgloss en evenzoveel 
tinten lipstick. Daarnaast bestaat het UNG-assortiment uit mas-
cara, compact powder, liquid foundation, eyeliner, nailpolish en 
eyeshadow-boxen met vier verschillende kleuren. Ook voor deze 
producten geldt dat ze in vele kleurvarianten verkrijgbaar zijn. 
Het UNG-assortiment wordt gecompleteerd door pencils en 35 
verschillende typen borstels.

DE JUISTE KLEUREN VOOR DE JUISTE PERSOON
“Bij de ontwikkeling van UNG zijn we teruggegaan naar de basis van visagie, 
waarbij het individu centraal staat”, vervolgt Jan Zwoferink. “Het merk stelt 
beauty professionals in staat om sterke kenmerken van het gelaat van de indi-
viduele klant te benadrukken en minder sterke kenmerken te camoufleren.”

“Om dit op een zo goed mogelijke manier te kunnen doen, is een breed kleu-
renspectrum noodzakelijk. Ook is het belangrijk te vertellen dat we veel markt- 
en consumentenonderzoek hebben gedaan voorafgaand aan de daadwerkelijke 
ontwikkeling van UNG. Uit dit onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat 
veel vrouwen het moeilijk vinden om make-up-kleuren te kiezen die goed pas-
sen bij hun huid, haarkleur en kleding. In de praktijk leidt dit ertoe dat veel vrou-
wen ofwel geen optimale make-up-kleuren kiezen ofwel terughoudend worden 
in het gebruik van make-up. Om deze grote groep vrouwen tegemoet te komen 
is het UNG-assortiment gerangschikt naar de zogeheten seasonal methode. In 
de praktijk betekent dit dat de beauty professional test of de klant een lente-,
zomer-, herfst- of winterkleurtype is. Op basis hiervan kun je direct zien welke 
kleuren goed bij die persoon passen. Een bekend citaat van Coco Chanel luidt 
‘de beste kleur ter wereld is de kleur die jou er goed uit laat zien’. Dat citaat 
verduidelijkt precies waar het bij UNG om draait: de juiste kleuren voor de 
juiste persoon.”

“Salons die met UNG willen starten, ontvangen eerst een uitgebreide training 
met daarin veel aandacht voor kleurenanalyse en het herkennen van het juiste 
type.” 

Meer informatie: 

Corrective Cosmetics, 
Tel. 020-6412986, 
info@ungcosmetics.com, 
www.ungcosmetics.com

mailto:info@ungcosmetics.com
http://www.ungcosmetics.com/


Bij CVR Cosmétique:
•  Géén verplichte afname
•  Géén verplichte targets
•  Géén starterspakketten

Wat wel?
•  Persoonlijke begeleiding
•  Gratis trainingen/ inscholingen
•   Heb je een btw-nummer?  

Koop je btw-vrij in
•   We denken met je mee!

CVR Cosmétique n.v. importeur van: 

•  Chen Yu

Gierledreef 26

2300 Turnhout 

Uiteraard zijn we ook te vinden op:                   

GEZOCHT:
- SCHOONHEIDSSPECIALISTEN
- MASSAGE THERAPEUTEN 
- NAGELSTYLISTEN.

JOBS BESCHIKBAAR AAN BOORD VAN MEER DAN 130 
LUXE CRUISE SCHEPEN. VACATURES ZIJN HET GEHELE 
JAAR BESCHIKBAAR – BETAALD DE WERELD ROND 
REIZEN – GRATIS KOST & INWONING – TRAINING -  
INTERNATIONAAL CARIERRE MOGELIJKHEDEN

STUUR JE CV NAAR: 
STEINER.EUROPE@THEONBOARDSPA.COM

WWW.THEONBOARDSPA.COM
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de beautysalon
SP EC IAL

ZOMERPRODUCTEN

GROEN & GEZOND

COVERSTORY UNG COSMETICS

UITGELICHT DE WERELD VAN CENZAA

INTERVIEW ESTHÉ-CARE COSMETIEK

Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s 

V
ak

tij
ds

ch
ri

ft 
- 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 (P

70
80

08
) 

de beautysalon
VAKTI JDSCHRIFT

https://www.facebook.com/vaktijdschriftdebeautysalon

https://twitter.com/beautysalon_biz

mailto:STEINER.EUROPE@theonboardspa.com
http://www.theonboardspa.com/
https://www.facebook.com/vaktijdschriftdebeautysalon
https://twitter.com/beautysalon_biz
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ABSOLUTION NEDERLAND PRESENTEERT TWEE NIEUWE PRODUCTEN VOOR HET LICHAAM. LE LAVANT CORPS DOUX VAN ABSOLUTION 

IS EEN VERFRISSENDE, NATUURLIJKE DOUCHEGEL EN LE LAIT PEAU DOUCE VAN ABSOLUTION IS EEN VOEDENDE BODYMILK. BEIDE 

BODYPRODUCTEN ZORGEN VOOR EEN GEREINIGDE EN ZACHTE HUID.

MALU WILZ INTRODUCEERT EEN NIEUWE COMPLETE ZONNESERIE 

VOOR HET GEZICHT: HELLO SUNSHINE. DE SERIE BIEDT EFFECTIEVE 

BESCHERMING TEGEN ZONNEBRAND, BESCHERMT TEGEN 

HUIDVEROUDERING, BEVAT EEN KALMEREND MASKER EN HEEFT EEN 

INTENSIEF VERZORGEND WERKSTOFCONCENTRAAT. 

Z O M E R P R O D U C T E N

VERFRISSENDE BODYPRODUCTEN ABSOLUTION

ZONNESERIE HELLO SUNSHINE MALU WILZ

De milde douchegel werkt ontsmettend en bevordert het herstel van de huid. Daarnaast verfijnt 
de douchegel de poriën en beschermt deze preventief tegen veroudering. Zoals alle producten 
van Absolution bevat Le Lavant Corps Doux naast biologische ook natuurlijke ingrediënten. 
Bijvoorbeeld mild reinigende salie, die de talgproductie reguleert en verzachtende linde, die 
de droge en gevoelige huid weer soepel en elastisch maakt. Ook bevat de douchegel honing, 
abrikooszaadolie en calendula, maca en aloë vera. 

BIOLOGISCHE BODYMILK
De voedende bodymilk van Absolution geeft de huid zachtheid en souplesse. Daarnaast 
heeft de bodymilk een frisse geur. Le Lait Peau Douce heeft een fijne textuur waardoor 
deze snel opgenomen wordt in de huid. De bodymilk is het hele jaar door te gebrui-
ken om een droge huid te voorkomen. Deze biologische bodymilk bevat een selectie 
natuurlijke ingrediënten. Kalmerende en hydraterende shea butter, teunisbloemolie voor 
een vertragende werking op de veroudering van de huid en hamamelis voor de verfris-
sing van de huid. Ook is de bodymilk verrijkt met verstevigend en ontstekingsrem-
mend acacia-extract, jojoba,- hazelnoot,- en sesamzaad-olie, aloë vera en vitamine E.

Meer informatie:
Absolution Nederland, tel. 055-5431111, www.absolution.nl

In de serie is een Face Protect Sunscreen SPF 30 opgenomen, die dagverzorging 
geeft met SPF 30. De zonnecrème is geschikt voor het gezicht. Ingrediënten als 
ursol en oleanolzuur beschermen het natuurlijke collageen en stimuleren de 
productie hiervan. De Ultra Sun Protection SPF 50 is een snel intrekkende zon-
necrème met hoge beschermingsfactor en een UVA-filter. De crème verzorgt de 
huid met vitamine E en zonnebloemolie. 

AFTER SUN
Ook voor na het zonnen heeft Malu Wilz een aantal nieuwe producten. Het 
After Sun Repair Mask is een verkoelend masker voor een door de zon bescha-
digde huid. Rozemarijnolie verstevigt de huid en abrikozenpitolie gaat effectief 
de uitdroging van de huid tegen. De After Sun Repair Ampullen bevatten inten-
sief vochtvasthoudende en herstellende concentraten. De stoffen uit papaja 
geven een verstevigend effect en verzorgen intensief. Hibiscus-extract kalmeert 
de door de zon beschadigde huid. Panthenol voorziet de geïrriteerde huid van 
vocht en laat de zwelling afnemen. Het perzikextract zorgt voor een fris gevoel.  

Meer informatie:
Haparko Cosmetics, tel. 078-6816628, www.haparko.nl

http://www.absolution.nl/
http://www.haparko.nl/


KEENWELL SUN ATTITUDE 

HET SPAANSE MERK KEENWELL INTRODUCEERT DE NIEUWE, 

UITGEBREIDE LIJN KEENWELL SUN ATTITUDE, WAARIN GEZICHTS- EN 

LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN MET BESCHERMINGSFACTOR 

SPF 15 TOT 50 ZIJN OPGENOMEN. 

De producten bevatten natuurlijke ingrediënten zoals ‘Melano Bronze’, die 
de melanine-aanmaak stimuleert en versnelt. Zo is de huid beter bestand 
tegen Uv-straling. Daarnaast bevat de Keenwell Sun Attitude-lijn geen para-
benen en behouden de producten hun werking ook in het water. Het advies 
is wel om na twintig minuten zwemmen, het lichaam opnieuw te bescher-
men tegen de zon. 

BESCHERMING
Sun Attitude wordt snel door de huid opgenomen en is niet plakkerig. Door 
de combinatie van ingrediënten ontstaat een breed spectrum bescherming 
tegen UVA, UVB, VIS (zichtbare straling) en infraroodstraling; bescherming 
die tot in de diepere huidlagen doorwerkt. 

De producten zijn verkrijgbaar in een tube en multi-protection fluid spray 
in SPF 30 en 50, een SPF 50 CC Cream voor het gezicht, SPF 15 Sun Water 
Spray en in een After Sun spray.

Keenwell wordt in Nederland gedistribueerd door B&Z Cosmetics Breda BV.

Meer informatie: 

B&Z Cosmetics Breda B.V.
Tel. 076-5418160
info@bz-cosmetics.com
www.bz-cosmetics.com
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Z O M E R P R O D U C T E N

NEODERMA INTRODUCEERT NIEUWE SUMMER SPECIAL

Wanneer de huid blootgesteld wordt aan de zon is het van groot belang de huid optimaal te bescher-
men. Niet alleen om verbranding en huidveroudering tegen te gaan, maar ook om pigmentvlekken 
en de kans op andere huidaandoeningen te voorkomen. 

TRAINING
Daarom heeft Neoderma een nieuwe training ontwikkeld waarin schoonheidsspecialistes leren 
welke producten en behandelingen het beste toegepast kunnen worden tijdens de zomermaanden. 
Daarnaast geeft Neoderma tips over zonbescherming.

Sinds de oprichting van Neoderma Hettinga als distributeur van Neoderma in de Benelux, is 
Neoderma Hettinga een toonaangevend bedrijf in de schoonheidsspecialistenbranche. De ontwik-
keling en productie van de geavanceerde probleemoplossers van Neoderma vinden plaats op het 
zonnige Cyprus. De producten zijn vrij van minerale oliën, lanoline, dieren-extracten en genetisch 
gemanipuleerde planten- of kruidenextracten en parabenen.  

Meer informatie: 

Neoderma Hettinga Benelux
Tel. 070-363 40 25
www.neoderma.nl

DE ZOMER STAAT VOOR DE DEUR EN DE MEESTE MENSEN KUNNEN NIET WACHTEN 

OM VAN DE ZON TE GAAN GENIETEN, DE WARMTE OP ONZE HUID TE VOELEN EN DE 

BLEKE WINTERKLEUR IN TE RUILEN VOOR EEN MOOI ZOMERS TINTJE. 

mailto:info@bz-cosmetics.com
http://www.bz-cosmetics.com/
http://www.neoderma.nl/
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Z O M E R P R O D U C T E N 

VERKOELING MET BODYGEL EN AFTERSUN-MASKER 

VAN MARIA GALLAND
430 GEL FRAÎCHEUR D-TOX VAN MARIA GALLAND IS EEN VERFRISSENDE, 

VERKOELENDE BODYGEL VOL STIMULERENDE INGREDIËNTEN. DE GEL KAN GEBRUIKT 

WORDEN VOOR ALLE HUIDCONDITIES. DE STRUCTUUR VAN DE GEL IS LICHT EN 

DEZE WORDT SNEL OPGENOMEN.

De activerende werking zorgt ervoor dat afvalstoffen die zich in de huid 
bevinden sneller worden afgevoerd. Hierdoor is de huid beter in staat om 
bijvoorbeeld afslankproducten of verstevigende producten beter op te nemen. 
Zo is sneller en beter resultaat te zien. 430 Gel Fraîcheur D-Tox is de ideale 
voorbereiding voor iedereen die dit voorjaar het silhouette wil verbeteren. 

ACTIEVE BESTANDDELEN
De gel bevat vier verschillende actieve bestanddelen. Een extract van bruine 
algen, dat een ontslakkende werking heeft, groene thee- extract dat rijk is aan 
antioxidanten en een afvoerende werking heeft, cranberry-olie die rijk is aan 
essentiële vetzuren en vochtverlies vermindert en menthol, dat verfrissend en 
verkoelend werkt. 

DETOXEN
De bodygel is thuis ’s ochtends en ’s avonds aan te brengen over het hele 
lichaam. In schoonheidssalons wordt het product gebruikt om te detoxen in 
plaats van een algenpakking. Het product is handig voor salons zonder dou-
che, omdat de gel na gebruik niet afgewassen hoeft te worden. 

204 MASQUE APRÈS-SOLEIL VISAGE
Het nieuwe masker 204 Masque Après-Soleil Visage verzorgt en regenereert 
de zon-gestreste huid intensief. Er zijn drie werkstofcomplexen in deze after-
sun opgenomen voor vocht, anti-ageing en het verlengen van de bruine kleur. 
Een extract van tamarinde-zaden, aloë vera en jojoba-olie kalmeert de huid, 
terwijl een anti-ageing complex met groene thee, fyto-extracten en een inno-
vatief bioactief complex de huid effectief en snel regenereert.

Uniek in dit aftersun-masker is een complex van tyrosine en plantaardige pro-
teïnen, dat de melanineproductie in stand houdt en daarmee de bruine kleur 
nog intenser maakt. Het masker zorgt voor een goed verzorgde huid, de hele 
zomer lang. 

Meer informatie:

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

http://www.maria-galland.nl/
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Z O M E R P R O D U C T E N

OOG- EN HANDCRÈME MET 
ZONBESCHERMING ALPHA-H
ALPHA-H STAAT DEZE ZOMER IN HET TEKEN VAN SPF. HET MERK LANCEERT TWEE PRODUCTEN: 

EEN SPF-OOGCRÈME EN DE EERSTE HANDCRÈME MET SPF 50. 

De Protection Plus Handcream SPF50+ van Alpha-H biedt een combinatie van actieve, breedspectrum UVA/
UVB-filters en garandeert daarmee de blokkering van 97 procent van de UVB-stralen en ruim 23 procent van 
de UVA-stralen. Vitamine C en E bieden als antioxidant ook aanvullende bescherming tegen schade als gevolg 
van de zon. 

Vitamine C helpt vrije radicalen neutraliseren, stimuleert de aanmaak van collageen en onderdrukt de melani-
ne-productie. Vitamine E pakt ook de schade door vrije radicalen aan en helpt daarnaast roodheid en irritatie te 
verminderen. Ook het antioxidant Enzogenol dat een effectieve mix van ontstekingsremmende stoffen bevat en 
het ingrediënt Ectoïne, dat kalmerend en jeukstillen werkt, zijn in de handcrème opgenomen. 

ABSOLUTE EYECREAM SPF15
De oogcrème is dermatologisch getest, olievrij en zorgt voor hydratatie, versteviging en UVA/UVB-
bescherming, maar is ook een goede basis voor oogmake-up en helpt donkere kringen en (vocht)wallen 
camoufleren en verminderen. De basis van de crème wordt gevormd door een mix van drie nieuwe tetra-pepti-
den Uplevity™, Serilesine™ en Relistase™. Deze helpen het verlies van collageen, elasticiteit en volume tegen 
te gaan door de huideigen collageenproductie te stimuleren. Niacinamide, vitamine E en Enzogenol helpen 
vrije radicalen als gevolg van Uv-licht, stress, roken of luchtvervuiling neutraliseren en zo oxidatieve schade te 
voorkomen.

Meer informatie:
Alpha-H Nederland, tel. 030-2120460, www.alpha-h.nl

XMINERALS FIRMING EYE CREAM
DE NIEUWE FIRMING EYE CREAM VAN XMINERALS ZORGT VOOR VERSTEVIGING 

VAN DE OOGCONTOUREN. HIERMEE BREIDT MINERAL SKIN COSMETICS DE HUID-

VERZORGINGSLIJN XMINERALS UIT. DEZE OOGCRÈME OP BASIS VAN ALGEN, APPEL-

STAMCELLEN, HYALURONZUUR EN MINERALEN UIT DE DODE ZEE ZORGT VOOR 

EEN VERSTEVIGDE EN JEUGDIGE HUID VAN DE OOGCONTOUREN.

De milde oogcrème bevat daarnaast ook zuurstof, squalaan, oligopeptiden en de antioxidant-
vitaminen C en E en heeft een tweevoudige werking. De formule regenereert de huid van de 
tere oogcontouren intensief en optimaliseert het natuurlijke vochtniveau. Dit resulteert in een 
opvallend verstevigde, veerkrachtige en jeugdige huid rondom de ogen en een frisse, heldere 
en uitgeruste oogopslag.

XMINERALS
De producten van Xminerals zijn effectief in de strijd tegen een vroegtijdige huidveroudering en 
helpen de natuurlijke barrièrefunctie en daarmee de weerstand van de huid effectief te verster-
ken. De formules laten de huid elastisch, veerkrachtig, zacht, glad en vooral uitzonderlijk com-
fortabel aanvoelen. De geavanceerde samenstellingen voeden, liften, hydrateren en revitaliseren 
de huid en zorgen voor een opvallend jeugdige huid met een stralende, heldere en frisse teint.

Meer informatie:

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

http://www.alpha-h.nl/
http://www.mineralskincosmetics.nl/
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Z O M E R P R O D U C T E N

DE WERELD VAN 

CENZAA
COSMETICAMERK CENZAA COMBINEERT WELLNESS, HUIDVERBETE-

RING EN COSMEDISCHE HUIDTHERAPIE TOT ÉÉN UNIEK CONCEPT. 

CENZAA BIEDT EFFECTIEVE HUIDVERBETERING MET WAARDERING 

VOOR SCHOONHEID VAN MENS, DIER EN NATUUR. HET IS EEN 

COMPLEET NEDERLANDS CONCEPT DAT OP EEN MOOIE MANIER 

ONDERSTEUNING, KENNIS EN RESULTAAT BIEDT.

Met kennis en passie biedt Cenzaa de laatste trends in de branche. Cenzaa 
geeft elke dag een nieuwe uitdaging, want vernieuwing is belangrijk voor 

klanten. Daarom verrast Cenzaa haar klanten en consumenten regelmatig met 
een unieke Limited Season Edition.

NEW BOHEMIAN SUMMER COLLECTION
De nieuwe Limited Seasons Edition is geïnspireerd door het eiland Ibiza waar 

zon, rust en plezier samenkomen. De Bohemian Summer-collectie maakt 
de huid van de klant summerproof, want de zon is heerlijk maar heeft veel 

invloed op de huid. Zonlicht kan de huid aantasten en dit kan leiden tot 

huidveroudering, pigmentvlekken en mogelijk huidkanker. Verzorg daarom 
de huid goed en zorg voor een huidcheck en een goede zonprotectie. De 
Bohemian Summer-collectie sluit perfect aan op de specifieke zomerbehoef-
ten van de huid. De luxe werkstoffen, weldadige geuren en texturen laten de 
huid tijdens de zomer stralen van gezondheid.

SUMMERPROOF-HUID
Maak de huid van de klant summerproof met het Bohemian Summer vierstap-
pen-plan dat bestaat uit vier innovatieve producten. Dit zijn de Sweet Shower 
Oil, een luxe hydraterende, reinigende en herstellende douche-olie, de 
Renewal Body Polish, een luxueuze lichaamsscrub voor een stralende huid, 
de Sweet Shimmering Oil, die versteviging, intensieve hydratatie en een glans 
biedt, de Nutri Moist Bodylotion, een sensationele ervaring die verzacht, 
beschermt en verstevigt, en de Sweet Sun Protection, de SPF 50 krachtpatser 
die niet plakt en glimt, zeer snel intrekt en geen witte waas achter laat. 

BOHEMIAN SUMMER LIFE-STYLE COLLECTIE
De Bohemian Summer lifestyle-collectie is compleet te maken met deze 
items: Eau d’Ibiza parfum, de Holiday Travelset (die handig is voor op reis 
en is gevuld met een Shiny Ibiza Colour nailpolish en de Sweet Shimmering 
Oil) en het Ibiza strandlaken; de musthave van de zomer. Cenzaa biedt ook 
producten die de huid in de zon beschermen en heeft voor elke huidindicatie 
een geschikte factor: 8, 15, 25 en 50.

INNOVATIEF EN SUCCESVOL
Het Bohemian Summer-concept bevat een mooie collectie producten, bij-
zondere behandelingen en een afgestemd marketingplan voor uitgebreide 
promotie. Als Cenzaa schoonheidsinstituut is profileren op een unieke manier 
mogelijk. Het resultaat; een volle agenda en enthousiaste klanten.

Meer informatie: 

Cenzaa Nederland
Tel. 074-2783500
www.cenzaa.nl
www.summery.nl 

http://www.cenzaa.nl/
http://www.summery.nl/
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© Four Seasons Hotel The Westcliff Johannesburg // South Africa © Skyns // Helmond, Netherlands

© PHYTOMER // France

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

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

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

INNOVATING
WELLNESS
FOR

YEARS

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

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


TWEE TECHNOLOGIEËN 
De Glycofruit-lijn van Belnatur werkt op basis van twee verschillende technologieën om dode huidcel-
len optimaal te verwijderen en de celvernieuwing van de huid op een krachtige wijze te stimuleren. De 
hydroxyzuren werken door middel van ingrediënten die de laag tussen de dode huidcellen losweken, 
waardoor de dode huidcellen loslaten. Hiervoor wordt een combinatie toegepast van exfoliërende 
fruitzuren (AHA’s), salicylzuur (BHA), glycolzuur, melkzuur, citroenzuur, appelzuur, wijnsteenzuur en 
amandelzuur. De werkstof Exfolactive® is een Nopal Cactusbloem-extract dat de huidenzymen (die van 
invloed zijn op de natuurlijke afschilfering van de huid) een stimulerende boost geeft.

De tweede, effectief exfoliërende technologie van de Belnatur Glycofruit-lijn berust op een hoogwaar-
dig extract van  Papaya-fruitenzymen. Deze werken op basis van een enzymatische werking, oftewel 
hebben een eiwitsplitsende werking op de hoornbrugjes tussen de huidcellen. De Papaya-enzymen los-
sen deze hoornbrugjes op, waarmee de huidcellen onderling met elkaar verbonden zijn. Ze respecteren 
echter de natuurlijke hoornlaag van de huid bij haar belangrijke, huidbeschermende functie.

PROFESSIONELE BEHANDELINGEN 
Voor gebruik in de professionele schoonheidssalon biedt de Belnatur-lijn een enzymatische peeling om 
de dode huidcellen op te lossen met behulp van een Papaya Poeder en bijbehorende Enzymen Lotion. 
Alleen voor salongebruik zijn er tevens diverse ampullen met daarin een mix van hydroxyzuren met 
onder andere amandelzuur, alsmede ampullen met diverse exfoliërende oplossingen met verschillende 
concentraties van fruitzuren (glycol-, melk-, citroen-, appel-, en amandelzuur).

Meer informatie: Beauty-Affairs, tel. 06-12286766, info@beauty-affairs.nl, www.beauty-affairs.nl

BELNATUR GLYCOFRUIT-LIJN
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G R O E N  &  G E Z O N D

HET PROFESSIONELE HUIDVERZORGINGSMERK BELNATUR VAN BEAUTY AFFAIRS IS NIEUW 

OP DE NEDERLANDSE MARKT. DE NIEUWE GLYCOFRUIT-LIJN VAN HET VAN OORSPRONG 

SPAANSE MERK BEVAT PRODUCTEN OP BASIS VAN EEN MIX VAN DIVERSE EFFECTIEVE 

HYDROXYZUREN EN PAPAYA-FRUITENZYMEN. DEZE HONDERD PROCENT NATUURLIJKE 

COMBINATIE ZORGT ERVOOR DAT EEN GLADDE, EGALE, STRALENDE EN GEZONDE HUID 

WORDT ONTHULD. BELNATUR INTRODUCEERT MET DE NIEUWE GLYCOFRUIT-LIJN EEN 

NATUURLIJKE BEHANDELING EN PRODUCTEN VOOR IN DE PROFESSIONELE SCHOON-

HEIDSSALON, ALSMEDE PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK DOOR DE CONSUMENT. 

BEAUTY PILLOW IS EEN SATIJNEN KUSSENSLOOP DAT ERVOOR ZORGT DAT TIJDENS 

HET SLAPEN HET HAAR GLANZEND EN DE HUID STRALEND BLIJFT. HET KUSSENSLOOP 

VOORKOMT SLAAPVOUWEN, VERFIJNT RIMPELTJES EN KALMEERT EEN VURIGE HUID.

Slapen op het zachte satijn van Beauty Pillow geeft een gevoel van luxe en tegelijkertijd heeft het een 
verzorgende werking voor huid en haar. Het reguleert de talgproductie en behoudt vocht voor huid en 
haar. Waar katoen kan schuren, glijdt satijn langs de huid waardoor de huid kalmeert en heerlijk glad 
wordt. Het resultaat is: stralend wakker worden met een fris gezicht vrij slaapvouwen.

Meer informatie:

Beauty Pillow, tel. 06-30637090, www.beautypillow.nl

BEAUTY PILLOW VOOR STRALENDE HUID 

mailto:info@beauty-affairs.nl
http://www.beauty-affairs.nl/
http://www.beautypillow.nl/
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DE BIOLOGISCHE HUIDVERZORGINGSLIJN LADY GREEN PARIS IS SINDS MAART 2016 VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND. 

DEZE COMPACTE EN VROLIJKE LIJN IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR JONGE VROUWEN VANAF TWAALF JAAR. IN 

HET ASSORTIMENT VAN LADY GREEN ZIT ZOWEL BIOLOGISCHE HUIDVERZORGING, VERANTWOORDE MAKE-UP ALS 

OOK KONJAC-SPONZEN.

BIOLOGISCHE HUIDVERZORGINGSLIJN 

LADY GREEN IN NEDERLAND 

Puur Company (groothandel in natuurlijke en biologisch gecertificeerde huidverzorgingsproducten 
voor baby’s, kinderen en tieners), is trots om dit merk exclusief aan het assortiment te kunnen toevoe-
gen. “Dit pure, hippe label is een aanwinst voor de beautysector”, aldus Dieke van Groningen, eige-
naar van Puur Company BV.

ONTWIKKELD VOOR EN DOOR JONGE VROUWEN
Lady Green is de eerste biologische verzorgingslijn speciaal voor jonge vrouwen die ook ontwikkeld 
is samen met ruim tweehonderd vrouwen tussen de twaalf en vijfentwintig jaar. “Het merk laat tiener-
meisjes op een positieve manier naar hun huid(problemen) kijken. Alle producten zijn biologisch én 
Ecocert goedgekeurd en dat alles is verpakt in een kleurrijk jasje”, vertelt Dieke.  

HET ASSORTIMENT 
Het assortiment van Lady Green bestaat uit zowel huidverzorging als make-up. Van de eerste reiniging 
tot de eerste lipgloss of mascara. Daarnaast heeft Lady Green Konjac-sponzen in haar assortiment. Dit 
zijn natuurlijke sponzen die op een pure en zachte manier de huid verzorgen en schoonmaken. Elke 
kleur heeft zijn eigen werking zodat elke huid optimaal verzorgt kan worden.

GEZICHTSBEHANDELING 
Lady Green biedt ook een speciale gezichtsbehandeling die tussen de twintig en vijfendertig minuten 
duurt. De behandeling bestaat uit een kort reinigingsritueel gevolgd door een zachte gezichtsmassage 
met of zonder olie. De Elixir de jour (dagcrème) is de afsluiting van de behandeling. Door gebruik te 
maken van de producten uit de lijn ervaart de klant ook de werking van deze producten. Daarnaast 
stimuleert het de verkoop in de salon.

Meer informatie:

Puur Company 
dieke@puurcompany.nl
www.puurcompany.nl

mailto:dieke@puurcompany.nl
http://www.puurcompany.nl/
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VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING 

HARDENBERG BREIDT UIT 

VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING IN 

EVENEMENTENHAL HARDENBERG BREIDT OP 

21, 22 EN 23 MEI UIT MET PLEINEN VOOR ELKE 

BEAUTYPROFESSIONAL. KAPPERS, VISAGISTEN, 

PEDICURES, SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 

NAGELSTYLISTEN KRIJGEN ELK EEN EIGEN 

PLEIN OP DE BEURS. 

De Evenementenhal wil voor alle zes branches een eigen plek creëren om inspiratie op 
te doen. Zo zijn hier diverse lezingen, workshops, demonstraties, presentaties en wed-
strijden te bewonderen. Hair Square is compleet nieuw op de beursvloer. De andere vijf 
pleinen zijn qua opzet uitgebreider dan voorgaande jaren. 

BOMVOL INSPIRATIEPROGRAMMA
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Hardenberg is de inkoopbeurs voor Noordoost-
Nederland. Kappers, visagisten, schoonheidsspecialisten, masseurs, pedicures en 
nagelstylisten zoeken hier aansluiting bij elkaar en komen naar Hardenberg toe om 
nieuwe producten te ontdekken. Met name voor fabrikanten, groothandels en leve-
ranciers is deze vakbeurs interessant om deel te nemen. Op de beursvloer organiseert 
Evenementenhal een bomvol programma dat garant staat voor inspiratie. 

BEAUTYPROFESSIONAL
Als beautyprofessional uit de branche koopt u hier de nieuwste producten in, blijft u op 
de hoogte van de laatste trends en technieken en breidt u uw netwerk uit. Dus bent u 
als beauty professional werkzaam in de uiterlijke verzorging branche? Dag mag u deze 
vakbeurs zeker niet missen!

Meer informatie:

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Hardenberg 
Tel. 0523 – 289898
www.evenementenhal.nl/uv-hardenberg

VERZORGINGSLIJN ELÈNA DIDI
          VOOR DE SCHOONHEIDSSALON 

Monique de Vries is oprichtster van het merk Elèna Didi. Ze heeft in het verle-
den een opleiding tot schoonheidsspecialiste gevolgd aan een gerenommeerd 
instituut in Lissabon. De gezichtscrème die ze toentertijd  ontwikkelde, is als 
basis gebruikt voor de huidige hoogwaardige ‘24 Hour Face Cream’ van Elèna 
Didi.  Deze ‘Active Skin Repair’ kan zowel als dag- en nachtcrème worden 
gebruikt en is geschikt voor alle huidtypes. In afwisseling met de Facial Oil van 
Elèna Didi kan dit product volledig worden afgestemd op ieders huid.

DIVERSE PRODUCTEN
Behalve deze gezichtscrème heeft Elèna Didi ook een oogcrème, een multi-
functionele lotion en gezichtsolie in haar assortiment. De lotion zonder alcohol 
reinigt zeer intensief en de olie kan met de speciale Elèna Didi-pakking ook als 
masker worden gebruikt. De verzorgingslijn van Elèna Didi is afgestemd op de 
behoeftes van de schoonheidssalons. 

Het gebruik van hoogwaardige ingrediënten, de goede werking en de luxe 
uitstraling maken de producten van Elèna Didi bijzonder. Aangezien Elèna 
Didi hoge marges hanteert, haar salonverpakkingen laag heeft geprijsd en geen 

minimale afnameverplichtingen kent, zijn de producten van Elèna Didi ook 
zeer geschikt voor startende schoonheidssalons. 

Meer informatie:

Cosmo Vita Products BV, tel. 06-51113679, info@elena-didi.com
www.elena-didi.com

HET NIEUWE NEDERLANDSE COSMETICAMERK ELÈNA DIDI BRENGT 

EEN OVERZICHTELIJKE EN VERRASSEND COMPLETE VERZORGINGS-

LIJN OP DE MARKT DIE DE HUID VERBETERT. 

http://www.evenementenhal.nl/uv-hardenberg
mailto:info@elena-didi.com
http://www.elena-didi.com/
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BEAUTYSPOT.NL 

De beursvloer was onderverdeeld in drie verschillende hallen: Skin, Body 
en Styling. De belangrijkste reden voor een bezoek was om op de hoogte te 
blijven van nieuwe product- en brancheontwikkelingen. Inspiratie opdoen en 
inkopen doen werd als tweede en derde reden genoemd, blijkt uit een onder-
zoek van de organisatie. 

Het inhoudelijke programma bood veel inspiratie. Spreker Dr. David Njoo 
praatte de professional bij over rode vlekken in het gezicht. Hanny Roskamp 
had een krachtige boodschap over haar natuurlijke alternatieven voor botox. 
En de bekende blogster Anna Nooshin vertelde alles over het ‘blogger zijn’. 

BLOGGERS CHOICE AWARD
Vijf bekende beautybloggers Anna Nooshin, Laura Ponticorvo, Serena Verbon, 
An Knook en Theo Knoop gingen op de eerste beursdag langs de deelnemers 
om zich te laten informeren over de nieuwste producten. Zij kozen Surgaring 
Cane ontharingspasta van Caroline Cosmetics tot meest innovatieve product 
op de Beautyspot.nl trade edition. 

NAGELSTUDIO BATTLE
Beginnende en gevorderde nagelstylisten gingen op zaterdag 9 en zondag 
10 april de strijd met elkaar aan tijdens de Nationale Nagelstudio Battle. Er 
vonden vier battles plaats, twee op zaterdag en twee op zondag. De winnaars 
van zaterdag waren: Studio Stylish (gelpolish) en Nagelstudio Ellen (Acryl). 
Op zondag won Debbie Hehanussa allebei de battles, zowel voor gelpolish 
als acryl.

Op 10 en 11 september staat Beautyspot.nl live edition op de planning. De 
data voor de trade edition voor volgend jaar staan ook al vast, deze vindt op 
25, 26 en 27 maart 2017 plaats.

Meer informatie:
Jaarbeurs / Beautyspot.nl trade edition
www.beautyspot.nl

RUIM 9100 BEAUTYPROFESSIONALS 

BEZOCHTEN TUSSEN 9 EN 11 APRIL DE 

BEAUTYSPOT.NL TRADE EDITION. HIER 

MAAKTEN ZIJ KENNIS MET DE NIEUWSTE 

TRENDS EN PRODUCTEN OP BEAUTYGEBIED. 

DE COMBINATIE MET MASSAGEDAGEN, 

BEYOND BEAUTY EN HEALTH & HEALING 

DIE GELIJKTIJDIG PLAATSVONDEN, MAAKTE 

VAN DE JAARBEURS HET TONEEL VAN HET  

MEEST GEVARIEERDE VAKEVENT VOOR 

BEAUTYPROFESSIONALS VAN NEDERLAND.

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

VEELZIJDIGE

TRADE EDITION IN UTRECHT

http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://www.beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
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O N D E R N E M E N

‘BLIJF KRITISCH 
 NAAR JEZELF KIJKEN’

NEDERLAND TELT 30.025 SCHOONHEIDSSALONS (IN HET EERSTE 

KWARTAAL VAN 2016) VOLGENS HET CENTRAAL BUREAU VOOR 

DE STATISTIEK. IN DEZE SALONS WERKEN BIJNA 29.000 SCHOON-

HEIDSSPECIALISTES ALS ZZP’ER. IN DEZE ‘ONDERNEMEN’-SPECIAL 

BESTEEDT DE BEAUTYSALON DAAROM AANDACHT AAN DEZE 

GROTE GROEP IN DE BEAUTYBRANCHE. OF JE NU NET BEGINT MET 

JE EIGEN ONDERNEMING OF AL EEN TIJDJE BEZIG BENT, IN DEZE 

SPECIAL VIND JE TIPS EN TRICKS OM JE BEDRIJF OP GANG TE BREN-

GEN ÉN TE HOUDEN. MET PIERRE SPANINKS (ZZP-EXPERT) EN MARIE-

JOSÉ PUTMAN, EIGENARESSE VAN BEAUTYSALON MJ AMSTERDAM 

EN BEAUTY AWARD WINNARES VAN 2015, DUIKT DE REDACTIE IN 

DE WERELD VAN HET ONDERNEMERSCHAP.

“Schoonheidsspecialistes werken letterlijk op de huid van hun klanten. Het is 
mensen business”, zegt Pierre. “Het eerste dat je als ondernemer moet beden-
ken als je een eigen schoonheidssalon wilt beginnen, is: ‘Hoe ziet mijn leven 
eruit als ik een eigen salon heb? Hoe ruikt dat? Hoe voelt dat? Waar denk ik 

dan aan?’”

ZAKELIJK ONDERNEMEN
Marie-José Putman is schoonheidsspecialiste, won in 2015 de Beauty Award, 

runt haar eigen salon met dertien medewerkers, maar bovenal is ze onder-
nemer. “De zakelijke kant wordt vaak vergeten bij schoonheidssalons. Het 

is natuurlijk heel goed om veel inhoudelijke trainingen te geven en volgen, 
maar je moet je ook op het zakelijke gedeelte focussen”, aldus Marie-José. 
Ze studeerde bedrijfseconomie en begon na een aantal jaren werken in het 
zakenleven, aan een opleiding tot schoonheidsspecialiste. “Ik had niet echt 

een plan voor het beginnen van een eigen onderneming. Ik ben gewoon thuis 
begonnen in de berging en dat is een beetje uit de hand gelopen”, lacht ze. 

Inmiddels staat haar beautysalon MJ Amsterdam als een huis en heeft ze een 
pand van tweehonderd vierkante meter. “Ik stelde mezelf vragen als: ‘Wie is 
mijn klant? Wat koopt ze nu? En waarom zou ze bij mij willen komen?’ Dat 

hielp mij verder bij het bepalen welk merk ik wilde voeren en welke klanten 
ik wilde benaderen.” De keuzes voor haar eigen onderneming maakt Marie-

José allemaal zelf.  Dat is volgens haar één van de grootste voordelen van het 
hebben van een eigen bedrijf, maar ook meteen een nadeel. 

EIGEN BAAS 
“Het hebben van een eigen zaak geeft je meer mogelijkheden; je maakt zelf 

je keuzes. Als eigen baas loop je ook risico’s”, aldus Pierre. “Maar je kunt 
gemakkelijk inspelen op de ontwikkelingen en op kleine schaal uitproberen. 

Je hoeft geen overleg te voeren met de baas en je krijgt vaak directe feedback 
van klanten. Een nadeel van een eigen zaak hebben, is dat het wel eenzaam 

kan zijn. Je moet zelf keuzes maken en zelf informatie vergaren over leveran-
ciers en producten.”

MARKETINGTIPS 
“Je netwerk is als schoonheidsspecialiste meestal lokaal en daar 
kun je dan ook het beste op inzetten”, vertelt Elja Daae, Social 
Media-strateeg. “Zorg ervoor dat je via-via reclame kunt maken.” 
Ook raadt Elja schoonheidsspecialistes aan op social media actief 
te zijn. “Bedenk wat jouw klanten willen: willen ze vertroeteld 
worden of willen ze hun huid laten verbeteren? Vanuit die visie 
kun je op Facebook content plaatsen die je klant raakt. Geef ze 
bijvoorbeeld een tip over een mooi product of speel in op het 
seizoen”, aldus Elja. “Ook kan het slim zijn om je klanten te laten 
inchecken op Facebook. Zo zien hun vrienden ook weer waar zij 
zijn geweest en kom jij in the picture.”

Marie-José Putman
Fotografie: Petronella Nitta
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VERANTWOORDELIJKHEDEN
“Wanneer je als ondernemer aan de slag gaat, is het nodig om passie te heb-

ben voor je vak én voor het ondernemerschap”, gaat Pierre verder. “Je hebt 
een groot aantal verantwoordelijkheden tegenover je klanten en distributeurs 

en als je ook nog kostwinner bent, dan komt de verantwoordelijkheid van 
inkomen inbrengen er ook bij.”

De verantwoordelijkheden die er als ondernemer bij horen, kent Marie-José 
als geen ander. “Ik ben in mijn eentje begonnen en ik neem nog steeds de 

beslissingen alleen, maar ik ben wel uitgegroeid tot een grote salon. Ik heb 
een totaalaanbod op het gebied van beauty. Van make-up tot aan anti-ageing-

behandelingen; ik heb alles onder één dak”, vertelt Marie- José. “Daar hoort 
ook bij dat ik keuzes moet maken en behandelingen die minder goed werk-

ten, heb afgestoten. Je moet eerlijk naar jezelf blijven.”

Daarnaast is het voor Marie-José van belang om zichzelf te blijven ontwikke-
len: “Als ik mezelf niet onderscheidend genoeg meer vind, dan doe ik inspira-
tie op voor nieuwe ideeën. Ik ga regelmatig bij andere salons langs of bezoek 
horecagelegenheden om inspiratie op te doen voor mijn eigen salon. Ik maak 

foto’s van interessante plekken en zo maak ik mijn salon weer beter.” 

FINANCIERING
Marie-José: “Ik heb geïnvesteerd zodra dat kon, maar je moet echt klein 

beginnen. Je kunt geen startorders van een paar duizend euro doen en dat 
moet een leverancier begrijpen.” 

“De hoogte van de financiering voor je eigen zaak hangt af van het product 
dat je aanbiedt en voor wie je het aanbiedt”, aldus Pierre. “Wanneer je van-
uit huis werkt, dan ben je minder geld kwijt dan wanneer je een pand moet 

huren of kopen.” Volgens Pierre is het raadzaam om als startende ondernemer 
minimaal tienduizend à twintigduizend euro apart te houden. 

VERZEKERINGEN 
“Wanneer je jong bent en een eigen bedrijf begint, dan zou ik kiezen voor 

alleen de hoognodige basisverzekeringen”, vervolgt Pierre. “Ik denk dat je je 
echt extra moet gaan verzekeringen als je een goed jaarinkomen uit je bedrijf 

UURTARIEF 
De financiering is rond. Je bent er klaar voor om je 
eigen bedrijf te beginnen, maar hoeveel kun je dan 
vragen per uur? Pierre: “Een modaal bruto inkomen 
in Nederland is €36.000. Dus als je als zzp’er een 
omzet van €54.000 haalt, dan kun je een normaal 
leven leiden. Dit inkomen is gebaseerd op veertig 
weken werken per jaar en het gaat dan om de uren 
die je één op één met de klant doorbrengt. Daar zit 
de administratie bijvoorbeeld niet bij in. Ik ga uit van 
zo’n dertig uur per week waarin je effectief aan het 
werk bent met klanten als schoonheidsspecialiste.”

“Als je veertig weken maal dertig uur doet, werk je 
1200 uur per jaar. Deel die 1200 door de omzet 
van €54.000 en dan kom je op een uurtarief van 
€45,- uit. Doe jezelf niet te kort hierin, adviseert 
Pierre: “Het beste is om te zorgen dat je op een dag 
bijvoorbeeld een aantal behandelingen doet die wat 
duurder zijn en behandelingen die goedkoper zijn, 
bijvoorbeeld wenkbrauwen bijwerken of permanente 
make-up aanbrengen. Het moet in balans zijn en dan 
kom je er zeker.”

kunt halen en de risico’s te hoog worden om alleen op je spaargeld te 
kunnen overleven. Het is fijn om een aanvullende verzekering te hebben 
wanneer je bijvoorbeeld een peeling doet en deze helemaal verkeerd uit-
pakt. Dan is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wel heel handig. 
Ook een rechtsbijstandverzekering is aan te raden. Maar, laat je niet te 
veel verzekeringen aansmeren door een maatschappij, want je hoeft ook 
niet oververzekerd te zijn.”

Marie-José geeft als tip aan (nieuwe) ondernemers mee: “Maak duide-
lijke keuzes voor je salon. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een merk in je 
salon; ieder merk heeft z’n sterktes en zwakten, dus ik heb meerdere mer-
ken naast elkaar. Zo combineer ik het beste van de merken met elkaar en 
voor iedere klant is dat net weer iets anders.” Daarnaast merkt Marie-José 
dat klanten tegenwoordig steeds meer behoefte hebben aan maatwerk en 
daar speelt zij op in met haar behandelingen. “Ik denk altijd na over wat 
ik wil communiceren naar mijn klanten toe over mijn bedrijf en over de 
behandelingen. Trouwe klanten hebben toch een streepje voor en daar 
worden ze voor beloond”, aldus Marie-José. “Ik werk zeven dagen per 
week, want uiteindelijk ga ik over alles. Het hebben van een eigen zaak 
geeft mij heel veel vrijheid en ik ga met plezier naar mijn werk. Iedere 
dag.”

Meer informatie:

Pierre Spaninks
Tel. 06-51170366
www.pierrespaninks.nl

Marie-José Putman
Tel. 020 - 4165098
www.mjamsterdam.nl

Elja Daae
Tel. 06- 83945471
www.eljadaae.nl

Pierre Spaninks, zzp-expert

Fotografie: Eva Posthuma

http://www.pierrespaninks.nl/
http://www.mjamsterdam.nl/
http://www.eljadaae.nl/
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‘PEELINGS VAN MEDIK8 

                    GEVEN ALTIJD RESULTAAT’

“Schoonheidsspecialistes, huidtherapeuten en artsen gebruiken de peelings van Medik8”, 
vertelt Diana. “De artsen en huidtherapeuten werken vaak met zwaardere peelings zoals 
TCA en de Jessner-peel en schoonheidsspecialistes met de whitePeel, betaPeel, agePeel, 
eyePeel, Jessner-peel en de lightPeel. Alle peels zijn op basis van amandelzuur. Voor 
Medik8 staat veiligheid voorop, dus voordat specialisten de peels mogen geven, moeten 
ze eerst een training volgen en een certificaat halen.”  

VOORBEREIDINGSPERIODE
“We beginnen nooit direct met een peeling”, gaat Diana verder. “Er gaat altijd een voor-
bereidingsperiode van ruim twee weken aan vooraf. De klant krijgt dan een Retinol-serum 
mee dat ’s nachts aangebracht moet worden en een vitamine C-serum voor overdag. Zo 
wordt de huid voorbereid op de peeling.” Voordat de behandeling begint, tekent de klant 
een instemmingsformulier waarin de eventuele risico’s zijn aangegeven. Dan test Diana 
op een klein stukje huid of er geen allergische reactie optreedt bij de peel. “De behande-
ling is op zichzelf staand”,  legt Diana uit. “De peeling werkt huidverbeterend, snel en 
krachtig. De gehele behandeling duurt dertig minuten. Daarin reken ik ook de uitleg van 
de peeling mee.”

LIGHT-PEELING 
De light-peeling die Diana uitvoert, begint met een oppervlaktereiniging van de huid. 
Daarbij gebruikt ze de Medik8Red Alert Cleanser en heeft ze handschoentjes aan. De 
reinigingsmousse werkt kalmerend. Vervolgens ontvet ze de huid met een ‘pre-peel solu-
tion’, die een acetonformule bevat. Ook dekt ze de gevoelige gedeeltes van het gezicht 
(zoals ooghoeken en liplijn) af met vaseline. “Het fijne aan de peels van Medik8 is dat ze 
in een mono-dosis geleverd worden. In één flesje zit precies genoeg voor één behande-
ling en het flesje is geseald. Zo voorkom je dat je teveel huid in één keer peelt en weet 
je zeker dat de zuren op de juiste sterkte zijn”, vervolgt Diana. “Ik breng de peeling aan 
met een kwastje en vraag telkens of je kunt aangeven op een schaal van 1 tot 10 hoe het 
aanvoelt”, gaat Diana verder. 

IN DE RUBRIEK ‘OVER DE VLOER’ GAAT DE REDACTIE VAN DE BEAUTYSALON BIJ EEN LEVERANCIER LANGS OM EEN BEHANDELING 

TE ONDERGAAN. HIERDOOR KRIJGT U ALS LEZER EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ HET BEAUTY-BEDRIJF EN KUNT U LEZEN 

HOE DE BEHANDELING WORDT ERVAREN. IN DIT NUMMER DEMONSTREERT DIANA BONN VAN MEDIK8 EEN ‘LIGHT-PEELING’, DIE 

GESCHIKT IS VOOR DE GEVOELIGE HUID. 

“Bij een zeven neutraliseer ik de huid met een Neutralising 
Spray (zoutoplossing). Dat prikt even heftig, maar daarna doe 
ik koude kompressen op het gezicht en kalmeert het. Dat her-
haal ik dan een keer.” Als afsluiter gebruikt Diana de Red Alert 
Cleanser, zodat de roodheid vermindert en de huid kalmeert. 
Ook brengt ze serums van vitamine B5 en C aan en beschermt 
ze het gezicht met de Physical Sunscreen-crème. Aan te raden is 
om aan de behandeling minerale make-up te gebruiken, zodat 
de huid niet geïrriteerd raakt. 

De peelings van Medik8 worden vaak in kuurvorm gegeven, 
waarbij de klant om de twee weken terug komt, met een maxi-
mum van zes keer. “Na één behandeling zie je al dat de huid 
verandert, maar hoe vaker je een peeling doet hoe mooier het 
effect”, zegt Diana. “Het beste resultaat krijg je als je ook de 
nabehandelingen van Medik8 erbij doet. Maar je ziet altijd 
verschil.”

Meer informatie:

Medik8 Benelux
Tel. 0316-295357
www.medik8.nl

http://www.medik8.nl/
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B E D R I J F S R I S I C O ’ S  &  P R E V E N T I E

LICHAMELIJKE KLACHTEN
“Arbeidsongeschiktheid bij beautyspecialisten wordt in ruim de helft van de gevallen veroorzaakt door lichamelijke klachten. 
Dat is grotendeels te verklaren doordat niet altijd de juiste werkhouding wordt aangenomen, wat voor het lichaam zeer belas-
tend kan zijn. Verder zien we dat fysieke problemen die buiten het werk om zijn ontstaan voor schoonheidsspecialisten een 
bedreiging zijn, eenvoudigweg omdat hun vak heel fysiek is. Stel dat je een kantoorfunctie hebt en je breekt je pols, dan zijn er 
nog steeds allerlei werkzaamheden die je kunt verrichten. Ben je schoonheidsspecialist, dan zijn die mogelijkheden veel min-
der groot.”

PSYCHISCHE KLACHTEN
“Psychische klachten zijn eveneens een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid onder beautyspecialisten”, vervolgt 
Antoine van Eijck. “Zo’n vijftien tot twintig procent van alle arbeidsongeschiktheidsgevallen wordt hierdoor veroorzaakt. Heel 
kenmerkend voor de beautybranche is het hoge percentage vrouwen dat in de sector werkt. Doordat in veel salons uitsluitend 
vrouwen werken en het team aan medewerkers vaak niet gemengd is, ontstaan er sneller spanningen op de werkvloer. Ben je 
werkgever, dan is het goed om je hiervan bewust te zijn.”

PREVENTIE
Op de vraag wat ondernemers kunnen doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, antwoordt Antoine: “Bewustzijn van 
risico’s is in dit kader ontzettend belangrijk. Zowel fysieke als psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat je maandenlang 
bent uitgeschakeld of je vak zelfs nooit meer uit kunt oefenen. Ondernemers zonder personeel zijn extra kwetsbaar voor de 
financiële gevolgen, onder meer omdat zij - vergeleken met ondernemers die medewerkers in dienst hebben - minder mogelijk-
heden hebben om een aangepaste werkverdeling te maken.”

“Zoals gezegd is een goede werkhouding ontzettend belangrijk. Mijn belangrijkste tip om arbeidsongeschiktheid te voorkomen 
is dan ook om je als schoonheidsspecialist eens goed voor te laten lichten bij een rugadviescentrum of door een arbeidsdes-
kundige. Werk je in een team, dan kan het ook erg nuttig zijn om elkaar te coachen en tips te geven. Op die manier creëer je 
onderling ook meer bewustzijn met betrekking tot de juiste werkhouding. Mijn laatste tip is eenvoudigweg dat je goed voor 
jezelf moet zorgen, want schoonheidsspecialisten hebben een zwaar beroep en de belasting hiervan op lichaam en geest moet 
je nooit onderschatten.” 

TIPS VOOR DE JUISTE VERZEKERING
“Ben je als beautyspecialist op zoek naar een arbeidsongeschiktheids-
verzekering, dan zijn er verschillende dingen waarop je moet letten. 
Controleer in ieder geval dat de verzekering geen oorzaken van arbeids-
ongeschiktheid uitsluit. Er bestaan bijvoorbeeld verzekeringen die 
psychische oorzaken uitsluiten, maar ik raad altijd af om een dergelijke 
verzekering af te sluiten. Verder zijn er verzekeraars die jaarlijks je inko-
mensgegevens controleren, terwijl dit bij andere verzekeraars niet zo is.” 

“Een laatste tip is dat ik altijd zou kiezen voor een verzekeraar die in 
geval van arbeidsongeschiktheid niet alleen zorg draagt voor de financi-
en, maar die ook ondersteuning biedt om de problemen die de arbeids-
ongeschiktheid veroorzaakt hebben op te lossen. Interpolis bijvoorbeeld 
werkt met arbeidsdeskundigen die hulp bieden in het geval van fysieke 
of psychische klachten. Maatwerk en aandacht voor de individuele situ-
atie van de cliënt staan daarbij voorop, aangezien dit de meest effec-
tieve manier is om de problemen aan te pakken.”

Meer informatie: Interpolis
Tel. 013-462 91 11
www.interpolis.nl/debeautysalon

“ZORG GOED VOOR JEZELF, 
WANT BEAUTYSPECIALISTEN HEBBEN EEN ZWAAR BEROEP” 

EEN NIEUWE, VASTE RUBRIEK IN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON IS ‘BEDRIJFSRISICO’S EN 

PREVENTIE’, DIE GEMAAKT WORDT IN SAMENWERKING MET INTERPOLIS. HET DOEL VAN DEZE 

RUBRIEK IS OM JE MEER BEWUST TE MAKEN VAN DE RISICO’S DIE HET VAK VAN SCHOONHEIDS-

SPECIALIST MET ZICH MEEBRENGT. IN DEZE UITGAVE KIJKEN WE NAAR DE MOGELIJKHEDEN DIE 

ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE HEBBEN OM DE KANS OP ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZO 

KLEIN MOGELIJK TE MAKEN. WE DOEN DIT SAMEN MET ANTOINE VAN EIJCK, DIE ALS RISICO- EN 

PREVENTIEADVISEUR BIJ INTERPOLIS GESPECIALISEERD IS IN DE KAPPERS- EN BEAUTYBRANCHE.

Het aannemen van de 

juiste werkhouding is 

zeer belangrijk en kan 

veel problemen voor-

komen ▼

Antoine van Eijck 

http://www.interpolis.nl/debeautysalon
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I N T R O D U C T I E

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de vrouwen en meer dan 20% van de mannen last 
heeft van ingegroeide haren na het scheren of ontharen. Daarnaast blijkt 57% van de vrouwen 
en 43% van de mannen last te hebben van scheerirritatie, jeuk of rode bultjes. Hiervan geeft 
73% aan behoefte te hebben aan een product dat hierbij helpt. Voor diegenen is er nu Avoyd.

LIJN
De Avoyd-lijn is zo uitgebalanceerd dat er voor ieder huidtype een geschikt product verkrijg-
baar is. De producten zijn ook in combinatie met elkaar te gebruiken. Gebruik is mogelijk op 
het hele lichaam en na iedere vorm van ontharing. De lijn bestaat momenteel uit vier produc-
ten, waarvan er twee geschikt zijn voor mannen en vrouwen. Verder is er voor zowel mannen 
als vrouwen een gespecialiseerd product. Bovendien blijft Avoyd de productlijn uitbreiden en 
optimaliseren. Momenteel zijn er bijvoorbeeld nog twee producten in ontwikkeling die het 
bestaande aanbod zullen gaan aanvullen.

ORIGINAL EN DOUBLE DELIGHT
Het basisproduct, Avoyd Original, is een roll-on serum ter voorkoming van ingegroeide haar-
tjes, scheerirritatie, rode bultjes en jeuk. Het product is geschikt voor mannen en vrouwen. 
Double Delight heeft dezelfde eigenschappen, maar reduceert daarnaast de donkere huid-
vlekjes die na het ontharen kunnen ontstaan als gevolg van de uv-straling.

  CRT INTRODUCEERT AVOYD     
       VOOR NA HET ONTHAREN

INGEGROEIDE HAREN EN IRRITATIE ZIJN EEN VEELVOORKOMEND PROBLEEM NA HET SCHEREN OF ONTHAREN. TOCH WAREN ER NAGE-

NOEG GEEN MERKEN DIE ZICH SPECIAAL RICHTTEN OP DEZE PROBLEMEN. TOT NU, WANT MET AVOYD HEEFT CRT NU EEN LIJN DIE ZICH 

SPECIAAL RICHT OP HUIDVERZORGING VOOR NA HET SCHEREN OF ONTHAREN.

VOOR HAAR
Avoyd Bikini Bliss is een hydraterende crème voor vrou-
wen die speciaal is ontwikkeld voor de gevoelige huid, 
zoals de bikinilijn en onder de armen. De crème kalmeert 
de onthaarde huid en laat rode bultjes verdwijnen. Tegen 
ingegroeide haartjes kan vervolgens na enkele dagen 
Original of Double Delight gebruikt worden.

VOOR HEM
Immaculate Man is een aftershave-balsem die verkoelt en 
daarmee een branderig gevoel en rode bultjes tegengaat 
op de gevoelige huid bij mannen. Ook bij dit product 
kan men na een paar dagen overstappen op Original of 
Double Delight om ingegroeide haartjes te voorkomen.

Meer informatie:

AVOYD
Tel. 0164-231109
www.avoyd.nl

http://www.avoyd.nl/


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

Mooi wakker worden  
met Beauty Pillow!

omdat jij deze luxe verdient!

De huid komt tot rust, onzuiverheden verdwijnen, rimpeltjes  
 

 
 

 
 

http://www.florint.nl/
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N I E U W S

RECTIFICATIE: KLAPP COSMETICS IS SPECIALIST 
              IN BEAUTY EN ANTI-AGING

Gerhard Klapp houdt zich veelal bezig met onderzoek naar huidverzorging en Klapp Cosmetics ontving 
hiervoor al twee keer de Beauty Award voor innovatie, klanttevredenheid en service. Klapp komt ieder jaar 
met vernieuwingen en ook in de loop van dit jaar lanceert het merk nieuwe behandelingen en producten

DIVERSITEIT EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Klapp Cosmetics werkt samen met 15.000 schoonheidsspecialisten in zestig landen en zorgt voor persoon-
lijke begeleiding van de specialisten. Ook heeft Klapp een uitgebreid opleidingsprogramma, doelgerichte 
marketingconcepten en een grote productdiversiteit. Daarnaast staat het bedrijf voor vijfendertig jaar erva-
ring en is het voor Gerhard Klapp van belang dat hij hoge productkwaliteit en veiligheid biedt. 

Meer informatie:

Klapp Cosmetics GmbH
Tel. 06-52876628 
www.klapp-cosmetics.com

KLAPP COSMETICS STAAT VOOR EFFICIËNTE PRODUCTEN EN BEHANDELPROTOCOLLEN OM 

HUIDPROBLEMEN TE BENADEREN. OPRICHTER EN EIGENAAR VAN KLAPP GROUP, GERHARD 

KLAPP, IS INTERNATIONAAL ERKEND HEILPRAKTIKER, VOORSTANDER VAN DE TRADITIONELE 

CHINESE GENEESKUNDE (TCM), ACUPUNCTURIST, LEIDER VAN ZIJN WERELDWIJDE KLAPP 

LABORATORIA, BEKEND BEAUTY- EN WELLNESS-EXPERT EN AUTEUR.

UIT EEN ONDERZOEK VAN HET CBS BLIJK DAT DE OMZET VAN 

KAPPERS EN SCHOONHEIDSSPECIALISTEN IN 2015 IS GESTE-

GEN TOT RUIM 2,1 MILJARD EURO. DAT IS EEN TOENAME 

VAN 4,2 PROCENT EN TEGELIJKERTIJD DE GROOTSTE STIJGING 

SINDS 2007. DAARNAAST IS HET VOLUME, DE VOOR PRIJS-

ONTWIKKELING GECORRIGEERDE OMZET, VOOR HET EERST IN 

ACHT JAAR GESTEGEN. HET NIVEAU VAN DIT OMZETVOLUME 

LIGT NOG WEL 13 PROCENT ONDER DAT VAN 2007.

In 2014 waren de eerste tekenen van herstel voor de branche al 
zichtbaar. Toen viel het bedrijfsresultaat van de kappers- en schoon-
heidsverzorgingsbranche al 8 procent hoger uit dan het jaar daarvoor. 
Daarnaast is het volume voor het eerst in acht jaar weer gestegen met 
2,2 procent. Dit betekent dat consumenten dus vaker naar de kapper of 
schoonheidsspecialist gingen en kozen voor duurdere behandelingen. 

Kappers en schoonheidsspecialisten zagen in 2014 hun bedrijfsresultaat 
tot 641 miljoen euro stijgen. “Dit is deels te verklaren door de groei 
van het aantal bedrijven met één werkzame persoon. Eigenaren van 
deze kleine bedrijven staan vaak zelf niet op de loonlijst maar halen
hun inkomen uit de winst die het bedrijf maakt”, aldus het CBS. Het 

totaal aantal bedrijven in de branche is in dezelfde periode toegeno-
men van bijna 42.000 naar ongeveer 52.000.

Meer informatie:
www.cbs.nl

       OMZET- EN VOLUMESTIJGING 

                    VOOR UV-BRANCHE

http://www.klapp-cosmetics.com/
http://www.cbs.nl/
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S A L O N  X :  B E A U T E  H U I D I N S T I T U U T

“De fundering van dit bedrijf is gelegd door 
de moeder van Vincent”, begint Michael de 
geschiedenis van het Huidinstituut. “Zij is van-
uit huis begonnen in tuinstoelen en met een 
paar potten crème. De award die we hebben 
gewonnen is dus ook voor haar. Ze heeft het 
Huidinstituut letterlijk aan ons overgedragen.”

BEAUTY VS. INTERIEUR
“Ik ben opgegroeid in de beautybranche. Als 
kind hielp ik mijn moeder al in de salon. Ik hielp 
met de inrichting van de etalage en later ont-
wierp ik de flyers”, vertelt Vincent. “Mijn moeder 
begon in Grave met haar salon en daarna ging ze 
naar Nijmegen en zette ze de Beautyfarm op met 
vrienden. Ik was daar de gastheer. Uiteindelijk 
verliep die samenwerking met vrienden niet 
helemaal goed en ben ik de interieurwereld 
ingegaan. Maar ik kon de beautybranche nooit 
helemaal los laten en kwam weer terug bij mijn 
moeder in het bedrijf. Dit keer richtte ik me ook 
meer op de marketing en het nieuwe onderne-
men.”

PERFECTE PLAATJE 
“Toen ik mijn partner Michael ontmoette, viel 
alles op z’n plek. Hij is arts en schoonheidsspe-
cialist en dat paste er perfect bij”, aldus Vincent. 

‘WE WERKEN VANUIT ONZE 

EIGEN KRACHT’
NA EEN BEWOGEN 2015 IS DIT JAAR VOOR MICHAEL EN VINCENT VAN 

BEAUTE HUIDINSTITUUT IN GRAVE AL STUKKEN BETER BEGONNEN. ZO WERD 

HET HUIDINSTITUUT VAN HET DUO TIJDENS DE BEAUTY AWARD 2016-UITREIKING 

VERKOZEN TOT ‘BEAUTYSALON VAN HET JAAR (MET MINDER DAN DRIE 

MEDEWERKERS)’ VAN NEDERLAND. DAARNAAST ZIT HUN SALON IN EEN STIJGENDE 

LIJN QUA OMZET EN KLANTENBESTAND. REDEN GENOEG OM EEN INTERVIEW TE 

HOUDEN VOOR SALON X MET DEZE AMBITIEUZE HEREN.
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‘DE BEAUTY AWARD 
GEEFT ERKENNING 
EN WAARDERING’

BEAUTYMERKEN
Vincent en Michael werken met twee beautymerken in het Huidinstituut: 
Pascaud en La Colline. “Mijn moeder was toentertijd helemaal enthou-
siast over Pascaud, het was een cosmeceuticalmerk en dat was heel 
bijzonder”, zegt Vincent. “Wij hebben ervoor gekozen om La Colline 
in onze salon erbij te nemen, omdat we een andere doelgroep willen 
aanspreken.” 

“Daarnaast komt het ook door het juryrapport van de Beauty Award 
2013, toen waren we ook al genomineerd maar hadden we helaas niet 

gewonnen”, zegt Michael. “De 
kritiek was toen dat we ons 
maar op één merk richtten en 
dat dat commercieel gezien niet 
verstandig was. Daarom hebben 
we nu gekozen voor een merk 
erbij. Zo boren we ook een 
nieuwe doelgroep aan en dat 
willen we.”

“We hebben ook van onze 
eerdere nominatie geleerd dat 
we een duidelijke structuur in 
ons bedrijf moeten aanleggen. 
Daarom hebben we onze taken 
gescheiden: Michael doet de 
behandelingen en ik doe de 

marketing, inkoop en alle andere zaken eromheen”, vertelt Vincent. “We 
werken allebei vanuit onze eigen kracht en dat heeft ons nu uiteindelijk 
dus wel de Beauty Award opgeleverd. We hebben er hard voor gewerkt 
en het is echt een stimulans voor ons. En een stuk erkenning, voor het 
harde werken van mijn moeder en van ons.”

Meer informatie:

Beaute Huidinstituut
Tel. 0486-437751
www.verjongjehuid.nl

“Hij werkte eerst als arts op de spoedeisende hulp en ging naar verloop van tijd 
parttime behandelingen geven bij mijn moeder in de salon.”

“Ik had op een gegeven moment mijn eigen klantenkring”, vertelt Michael. “Dat 
verliep heel natuurlijk. Vincent deed de marketing en was de gastheer en zijn 
moeder en ik deden de behandelingen. We waren twee vakidioten bij elkaar, zijn 
moeder was een baken van kennis en ervaring en ik ben theoretisch heel sterk 
onderlegd door mijn studie Geneeskunde.”

LASTIGE TIJDEN
Tot hun grote spijt werd Vincents moeder in de zomer van 2015 ongeneeslijk ziek 
en ging alles in een sneltreinvaart anders. “Het hart van het bedrijf viel er ineens 
uit”, vertelt Vincent. “Michael werd van parttimer ineens een fulltimer en het was 
een lastige tijd. Desondanks behaalden we iedere maand wel meer omzet, dus 
het bedrijf liep goed. We waren in april 2015 terug verhuisd naar Grave met de 
salon en daar heeft mijn moeder zes weken van kunnen genieten. Ze overleed in 
december 2015 en dat maakt alles heel beladen. We hoorden rond die tijd ook dat 
we genomineerd waren voor de Beauty Award en waren aan de ene kant heel blij 
en aan de andere kant hadden we dat met mijn moeder willen delen.”

EIGEN FILOSOFIE
“Het is nu echt óns bedrijf, we voeren onze eigen filosofie hier en groeien steeds 
meer in het klantenbestand. We zouden het fijn vinden om een personeelslid extra 
erbij te hebben, maar diegene moet wel goed in ons familiebedrijf passen en dat 
is nog even een zoektocht”, lacht Michael. “We hebben regelmatig stagiairs en dat 
werkt heel goed voor ons. Ze leren hier in de praktijk het vak.”

ALL-IN-CONCEPT
Beaute Huidinstituut werkt vanuit het ‘All-in’-concept: veel mensen vinden het 
moeilijk om een keuze te maken welke behandeling geschikt is voor ze. “Je koopt 
tijd in bij ons en daar betaal je een bepaald bedrag voor. Dan maak ik een behan-
deling op maat voor je in de tijd die er voor staat”, vertelt Michael. “Ik vind dat 
je de behandeling moet afstemmen op het 
moment. Elk seizoen is je huid weer anders 
en daar moet je op inspelen.”

HUIDANALYSEAPPARATUUR 
“Je moet de huid begrijpen, kennis hebben 
van hoe de huid is opgebouwd. Ik ken de 
structuren en kan zo beredeneren waar 
een probleem vandaan komt. Ik vind dat 
interessant: de oorzaak uitzoeken en daarna 
behandelen”, gaat Michael verder. “Ik begin 
altijd met een intake gesprek, waarin ik ook 
een huidanalyse doe met onze MacVision. 
Het huidanalyseapparaat is echt een toe-
voeging voor onze salon. Ik maak foto’s met 
het apparaat en die foto’s bewaart hij, zodat 
je na verloop van tijd de foto’s naast elkaar 
kunt leggen en het resultaat ziet. Het is wel een investering, maar door het apparaat 
is onze productverkoop ook gestegen. Dus het verdient zichzelf wel terug.”

“Bij ons komen alleen mensen die echt aan hun huid willen werken”, zegt Vincent. 
“We hebben de filosofie dat we volledig voor de huid gaan en dat moeten onze 
klanten ook willen als ze bij ons komen. Je kunt hier niet langskomen om alleen je 
wenkbrauwen te laten epileren bijvoorbeeld, het gaat hier echt om een complete 
behandeling.”

http://www.verjongjehuid.nl/


M A R K E T I N G T I P S

IN IEDERE UITGAVE VAN DE BEAUTYSALON KRIJGT U TIPS OP HET GEBIED VAN MARKETING. DESKA DE VRIES NEEMT HET STOKJE OVER 

VAN RALF VAN HOUTS EN HOUDT U OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN. DESKA IS VIJF JAAR GELEDEN IN AANRAKING 

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

VAN HUN MARKETING EN COMMUNICATIE. 

Deska de Vries

Als schoonheidsspecialist heb je het er maar druk mee: de administratie, online 
vindbaar zijn, adverteren, sponsoren en open dagen. Het vinden van nieuwe 
en wellicht betere klanten is al een dagtaak op zich. Maar daarnaast heb je 
natuurlijk ook nog de algehele gang van zaken, namelijk het behandelen van 
jouw klanten! 

Ik hoor vaak van schoonheidsspecialisten dat dit allemaal te veel is en dat ze 
niet weten hoe ze dit het beste aan kunnen pakken. In de meeste schoonheids-
salons is de marketing (begrijpelijkerwijs) dus ook een ondergeschoven kindje. 
En dit is zonde, want alleen door marketing goed in te zetten, kun je groei 
realiseren.

SUCCESVOLLE MARKETING
Om succesvol te worden in marketing dien je de juiste stappen te zetten en dat 
begint bij een goede bedrijfs- en marketinganalyse. Je kunt geen (marketing) 
problemen oplossen en verder groeien als je niet de vinger op de juiste plek 
weet te leggen. Denken voor de klant is een fout die vaak wordt gemaakt, er 
wordt hierbij gestuurd op aannames en niet op feiten. Maar ook wat betreft 
marktkennis, financiën en verkoop zijn schoonheidssalons nog niet genoeg op 
de hoogte van hun eigen situatie.

EEN FRISSE WIND DOOR DE SCHOONHEIDSSALON
Het is iedere schoonheidssalon aan te raden om een professionele analyse te 
maken van de bedrijfsactiviteiten. Op deze manier weet je op welke punten 
je goed scoort en welke punten verbeterd kunnen worden. Net als dat een 
schoonheidsbehandeling op maat wordt gemaakt voor de klant, dient dit ook 
te gebeuren met de marketingactiviteiten die jij toepast. Niet iedere marketing-
activiteit zal geschikt zijn voor jouw klanten en salon en andersom, uit zo’n 
analyse zal blijken welke marketingactiviteiten ingezet moeten worden en op 
welke manier. 

COMPLETE ANALYSE
Alleen een complete analyse van jouw bedrijf zal een goed inzicht kunnen 
geven. Er zit cohesie tussen alle bedrijfsactiviteiten. De financiële cijfers zijn 
bijvoorbeeld de spiegel van jouw salon. Deze cijfers voorspellen niet de toe-
komst, maar herbergen wel het verleden. Door te kijken naar de omzet, kosten-
structuur en kostprijs krijg je inzicht in de huidige situatie. 

Kennis van de markt is ook belangrijk om te weten hoe jij er voor staat. In de 
analyse wordt gekeken naar jouw concurrenten en een vergelijking gemaakt 
tussen de concurrent en jouw salon. 

Marketing is van essentieel belang voor de groei van een schoonheidssalon. 
Hoe wordt de salon gepresenteerd, hoe is het product- en prijsbeleid opge-
bouwd en hoe verlopen de verschillende processen, zijn onderdeel van de 
analyse. Ook het internet en reclame (en de manier waarop je dit inzet) spelen 
hierbij een belangrijke rol. 

Na een bedrijfsanalyse ben je weer wakker geschud en weet je bij welke pun-
ten verbeteringen liggen. Daarnaast kun je met de waardevolle adviezen en 
aanbevelingen die je hebt gekregen meteen aan de slag! 

Meer weten? Kijk op www.salonscan.nl

BeautyAlliance Nederland
Deska de Vries – deska@beautyalliance.nl
www.beautyalliance.nl

GROEI, 

GROEI & GROEI!
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PURITY now in 1 minute 



PURITY now in 1 minute 



Vibrating brush for inff -depth cleansing

Verlerijgbaar bij de betere handelaar.

WATER
P R O O F

gevoelige huid normale huid lichaam

Vibrerende borstel voor een diepe reiniging van gelaat en lichaam.
Vibrerende gezicht- en lichaamsreinigingsborstel voor een doeltreffende reinigingin alle 

zachtheid (grondige en aangename reiniging).

www.sibelonline.com

http://www.sibelonline.com/



