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Sterke 
partner

Waarom partner Worden?
�� Al 25 jaar een betrouwbare leverancier van Malu Wilz.
�� Innovatieve – en trendy producten.
�� Verzorgende decoratieve producten.
�� Goede prijs/kwaliteit verhouding.
�� 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

Nieuwe display in de basiscollectie.        Instap met kleine investering mogelijk.Nieuwe display in de basiscollectie.        Instap met kleine investering mogelijk.

omslagen.indd   2 01-05-17   10:26

http://www.haparko.nl/
http://www.webshopmaluwilz.nl/
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Heeft u al zomerplannen? Lekker lang op vakantie misschien, of alleen een paar dagen weg in eigen land. 
Misschien gaat u gewoon de hele zomer door met het werk in de salon en neemt u vrij op een ander 
moment. Één ding is zeker: vlak voor de zomer willen veel consumenten zich graag nog even ‘strandklaar’ 
maken voor het vakantieseizoen, wat voor topdrukte zorgt bij de beautysalons.

De verschillende producenten springen hier natuurlijk op in, zodat u optimaal kunt profiteren van deze 
drukte met een mooi aanbod van nieuwe producten. Zo biedt alessandro een nieuwe collectie nagellak-
ken in de sfeer van Ibiza. OPI keert met de nieuwste trendcollectie terug naar waar de roots van het merk 
liggen: Californië. Ook Cenzaa gaat op de Amerikaanse tour, met een productenserie gebaseerd op de 
sfeer en het karakter van New York.

Met het juiste inkoopbeleid kunt u binnenkort dus bijna een complete wereldreis aanbieden in de salon. 
Dat betekent dat uw klanten hun beauty-producten kunnen afstemmen op hun zomergevoel, of ze dit 
seizoen nu doorbrengen in Los Angeles of Lutjebroek. Maar de producten in onze zomerspecial blijven 
natuurlijk niet beperkt tot trendcollecties.

De negatieve effecten van zonnestralen en andere factoren van buitenaf op de huid zijn welbekend, net 
als de manieren om jezelf hiertegen te beschermen. Steeds meer producten richten zich daarom op een 
gezonde huid, van zonnebrandcrèmes tot vochtinbrengende behandelingen. In het bedrijfsprofiel staan 
we uitgebreid stil bij Loverock, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de meest kwetsbare huid van 
allemaal: die van kinderen.

Helaas is een gezonde huid meer dan alleen af en toe smeren voordat je in de zon gaat liggen. Van nature 
veroudert de huid in de loop der jaren, met alle imperfecties die daarbij horen. Daarnaast zijn er veel 
mensen die gebukt gaan onder lastige huidproblemen. Gelukkig staat ook op dit front de vooruitgang niet 
stil. Veel merken,  zoals Diego Dalla Parma Pro, Malu Wilz, Lakshmi, Dr. Spiller en Dermo28, komen met 
innovatieve huidverzorgende en verbeterende producten en Natural Face Lifting biedt trainingen in de 
nieuwste manuele huidverbeterende behandelingen voor de beauty-professional.

Voor het grote interview spraken we met Caroline den Hollander van Alpha-H. Dit bedrijf vult het assorti-
ment vitamineserums aan met een vitamine B-serum. Om inzichtelijk te maken aan de consument én de 
professional welke combinaties van vitaminen optimaal werken bij iedere specifieke huidklacht introdu-
ceert het bedrijf bovendien ‘Vitamin Profiling’.

Al met al krijgt de schoonheidsspecialist steeds meer een ‘cosmedische’ functie. Dit bleek ook tijdens 
de eerste editie van het Huyd Congres, waar beauty-professionals samenkwamen met therapeuten, der-
matologen en artsen voor een inspirerende dag. Tot slot spraken we met Jantine van ’t Klooster van het 
Huidfonds, dat zich sterk maakt voor mensen met een huid die ‘anders’ is, zowel qua zorg als qua accep-
tatie. Zodat ook zij straks zonder schaamte in de zon kunnen liggen.

Veel kijk- en leesplezier,

De Visie

Jos Kennis

“DE SCHOONHEIDSSPECIALIST KRIJGT STEEDS 

MEER EEN ‘COSMEDISCHE’ FUNCTIE”
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P.10 INTERVIEW ALPHA-H 
Lang voordat het werken met (fruit)zuren op de huid gebruikelijk was, richtte Alpha-H zich al op glycolzuur. Daarnaast kwam er steeds meer focus op vitaminen. 
Maar wat is de precieze werking van elke vitamine? Vaktijdschrift De Beautysalon sprak met importeur Caroline den Hollander over Vitamin Profiling, de nieuwste 
ontwikkeling van het merk.

P. 22 THE BEST PROFESSIONAL BEAUTY PRODUCT OF THE YEAR 2017
Terwijl bezoekers van Beauty Trade special rond aan het snuffelen waren bij stands of kennis op aan het 
doen waren bij één van de kennistheaters, vond er een zenuwslopende finale plaats tussen leveranciers van 
professionele beautyproducten. Op zondag 26 maart werden namelijk de winnaars bekend gemaakt van The 
Best Professional Beauty Product of the Year 2017 binnen de categorieën apparatuur, nagels, make-up en 
huidverzorging. 

P. 48 SALON X – MARIEMÉ 
Voor Salon X gingen we dit keer naar 
Borne, midden in de regio Twente. We 
schoven bij Marie-José Leushuis-Bos 
van schoonheidssalon Mariemé aan 
voor een goed gesprek en genoten van 
de gemoedelijke gezelligheid waar de 
streek om bekend staat.

P. 26 COVERSTORY ABSOLUTION
In maart werden voor de 32e keer de Oscars onder de beautyprijzen uitgereikt: de Beauty Astir Awards 2017. 
La Cure Peau Nette van Absolution werd eerste in de categorie Groene Cosmetica. De jury noemde het een 
prachtige aanvulling op de rest van het assortiment van Absolution. 

D e  B e a u t y s a l o n  n r  2  2 0 1 7
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P. 44 INTERVIEW HUIDFONDS
Het Huidfonds is bij velen wel bekend, maar waar staat de organisatie precies voor 
en wat doen ze concreet? Hierover sprak Jantine van ’t Klooster, die sinds het najaar 
van 2015 directeur is van de stichting en sindsdien een nieuwe toekomstvisie heeft 
ontwikkeld.

P. 34 BEDRIJFSPROFIEL PUUR COMPANY
Enkele jaren geleden begon het bij Dieke van Groningen ook te kriebelen en besloot ze om haar droom na te jagen: een eigen huidverzorgingslijn 
voor de kwetsbare kinderhuid. Met haar bedrijf Puur Company brengt ze niet alleen haar eigen verzorgingslijn Loverock aan de man, maar ook twee 
andere productlijnen voor kinderen. 

44 47

P.15 EXCLUSIEVE BEHANDELMETHODE 
VAN MARIA GALLAND
Ieder voorjaar ontwikkelt Maria Galland Paris unieke 
essences in een gelimiteerde behandeling, die in 
combinatie met de professionele vakkundigheid in 
de schoonheidscabine gecombineerd kunnen wor-
den voor een exclusieve behandelmethode. Dit jaar 
is er de Soin Pivoine Divine Révélateur D’Éclat, die 
een extra dosis frisheid geeft en de huid weer op een 
natuurlijke manier laat stralen.

15
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Ons gezicht is geen afspiegeling van onze chro-
nische leeftijd, maar eerder van onze biologische 
leeftijd. Deze leeftijd wordt in de loop der jaren 
onder meer beïnvloed door het cellulaire veroude-
ringsproces, onze levensstijl en de omgeving. Om 
biologische veroudering van de huid tegen te gaan, 
heeft Diego Dalla Palma Professional verschillende 
laboratoria aan het werk gezet. Het resultaat is een 
compleet nieuwe productlijn voor een intensieve 
huidbehandeling. 

HET FUNDAMENT
Binnen de Icon TimeTM-collectie is een glansrol weg-
gelegd voor het 51+3 Hyalu-complex. Dit actieve 
bestandsdeel speelt een fundamentele rol in de strijd 
tegen huidveroudering. Het ingrediënt versterkt de 
hoeveelheid aminozuren die deel uitmaken van de 
collageen- en elastinestructuren. Beide onderdelen 
zijn belangrijke componenten van de huid. In com-
binatie met kostbare en stimulerende bestandsdelen 
uit zilver, goud en platina biedt Icon TimeTM speci-
fieke oplossingen om de cellen te revitaliseren en de 
constructie van de huid te beschermen.

ZILVER
De eerste tekenen van huidveroudering kunnen 
bestreden worden met de producten die het anti- 
inflammaging-systeem bevatten. Dit actieve com-
plex behandelt de schadelijke effecten die ver-
oorzaakt worden door onder andere stress en een 
ongezonde levensstijl. Het complex wordt bijge-

DE STRIJD TEGEN HUIDVEROUDERING KRIJGT DANKZIJ HET ITALIAANSE BEAUTYMERK DIEGO DALLA PALMA PROFESSIONAL EEN 

HELE NIEUWE WENDING. DE NIEUWSTE PRODUCTLIJN ICON TIMETM BEVAT NAMELIJK PRODUCTEN MET ACTIEVE BESTANDDE-

LEN UIT DE KOSTBARE MATERIALEN GOUD, ZILVER EN PLATINA. OF HET NU GAAT OM EEN OUDERE HUID OF OM EEN JONGE 

HUID MET DE EERSTE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING; HET MERK BIEDT VOOR IEDERE HUID EEN PASSENDE OPLOSSING.

Kies zilver, goud of platina 
TEGEN HUIDVEROUDERING

staan door zilveren micro-stoffen om irritaties te bestrijden en de huid zacht 
en gehydrateerd te houden.

GOUD
Dankzij de werking van gouden collagenine en biomimetische peptiden, 
wordt de huid onder meer beschermd tegen verslapping en tintverlies. 
Producten met het krachtige en kostbare peptidecomplex met colloïdaal 
goud stimuleert de vorming van nieuw collageen.

PLANTINA
Speciaal voor de oudere huid zijn er producten binnen de Icon TimeTM-
collectie ontwikkeld, die zorgen voor een stevige lederhuid en een vollere en 
jongere uitstraling. De hoofdbestanddelen van deze producten zijn het Age 
Delax-complex en het Platinum Skin-matrix. Dit laatste is een peptidecom-
plex met colloïdaal platina. 

Naast producten voor een complete salonbehandeling, 
bevat de Icon TimeTM-collectie ook producten voor thuisgebruik. 

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

Anzeige Beauty Salon 0417 mz NL.indd   1 06.04.17   16:58
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   DR. GRANDEL 
MAAKT VAN HUIDREINIGING 
        EEN AANGENAAM RITUEEL

Producten van Dr. Grandel zijn uitsluitend gemaakt van grond- en werkstoffen uit de natuur en sluiten naadloos op elkaar 
aan. Het merk heeft dan ook verschillende huidverzorgingsprogramma’s die voorzien in specifieke verzorgingsbehoeften. Zo 
biedt Dr. Grandel een productlijn aan speciaal voor de rijpere huid én een voor de jonge huid. Ook voor het reinigingen van 
de huid is Dr. Grandel van alle markten thuis.

MAKE-UP VERWIJDEREN
De eerste stap in het reinigingsproces is het verwijderen van make-up. Dit klusje kan eenvoudig geklaard worden met de 
nieuwe Eye Make-up Remover Gel. Het product laat geen resten achter en het kalmeert de gevoelige huid rondom de ogen. 
Ook het nieuwe Micell Cleansing Water kan gebruikt worden om make-up te verwijderen. Deze reinigingslotion kan bijna 
volledig zonder water gebruikt worden. Dit product is ook beschikbaar in een nieuwe olie, namelijk de Micell Cleansing Oil.

EEN ZACHT EN FRIS HUIDGEVOEL 
Om de huid wat te kalmeren en te verzachten kan de Cleansing Milk gebruikt worden. Dankzij panthenol en speciale oliën 
voelt de huid weer fijn aan. Verder bevrijdt de Gentle Foam Cleanser de gevoelige en geïrriteerde huid op zachte wijze van 
irriterende middelen. Ook de Soft Tonic transformeert de gestreste huid naar een zacht en ontspannen huidgevoel. Voor een 
fris huidgevoel, gebruik je Purigel, 2 in 1 Cleansing Foam of de Fresh Tonic. De gel, het schuim en de tonic zorgen alle drie 
voor een matte teint en vitaliseren de huid.

MAAK DE HUID WEER GLAD
Effect peeling en Alpha Effect AHA Peeling Peel Index 20 maken de huid weer glad en fijn. Met behulp van enzymen wordt 
de huid bevrijd van een grijssluier en van afgestorven huidcellen en –schilfertjes. Rode uitslag, onregelmatigheden en pig-
mentvlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon en ook de huidteint wordt in een mum van tijd geharmoniseerd. 

Meer informatie:

Dr. Grandel
Tel. 0821-3202113
www.grandel.de

VOOR EEN MOOIE EN GAVE HUID IS HET BELANGRIJK OM DE HUID IEDERE OCHTEND EN AVOND GOED TE REINIGEN. ALS DIT 

NIET GOED GEBEURT, KUNNEN DE PRODUCTEN DIE DAARNA GEBRUIKT WORDEN VAAK NIET OPTIMAAL HUN WERK DOEN. OM 

VAN HET REINIGEN VAN DE HUID EEN EENVOUDIGER EN AANGENAMER BEAUTYRITUEEL TE MAKEN, HEEFT HET DUITSE BEAUTY-

MERK DR. GRANDEL KOSMETIK EEN AANTAL NIEUWE PRODUCTEN EN REINIGINGSSTRATEGEN ONTWIKKELD.

s p e C i a l :  g r o e n  &  g e z o n D
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   DR. GRANDEL 
MAAKT VAN HUIDREINIGING 
        EEN AANGENAAM RITUEEL

TOT € 125,- PER UUR
VERDIENEN?

WILT U OOK 

the art of 
       age-less beauty

8X OP RI J 
VERKOZEN TOT 

BESTE APPARAAT 
IN DE BRANCHE!

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

microdermabrasie.

NU AL VANAF

€ 95,- 
PER MAAND*

*MET FINANCIERING 

OP AFBETALING

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

MICRODERMABRASIE

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

Facebook
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© Four Seasons Hotel The Westcliff Johannesburg // South Africa

© Skyns // Helmond, Netherlands

© PHYTOMER // France

© BABOR Beauty Spa // Vienna, Austria

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

© IUVENTU Anti-Aging Clinic // Brussels, Belgium

INNOVATING
WELLNESS
FORFOR

YEARS

mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
mailto:info@gharieni.nl
http://www.gharieni.nl/


ALPHA-H IS EXPERT EN TRENDSETTER OP HET GEBIED VAN EXFOLIATIE. LANG VOORDAT HET WERKEN MET (FRUIT)ZUREN OP DE HUID GEBRUI-

KELIJK WAS, RICHTTE HET MERK ZICH ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN OP GLYCOLZUUR. DAARNAAST KWAM ER STEEDS MEER FOCUS OP VITAMI-

NEN. MET SLECHTS VIER VITAMINEN (A, B, C EN E) KAN ELK HUIDPROBLEEM WORDEN AANGEPAKT. MAAR WAT IS DE PRECIEZE WERKING 

VAN ELKE VITAMINE EN WAT ZIJN DE MEEST EFFECTIEVE VITAMINECOMBINATIES BIJ EEN BEPAALDE HUIDAANDOENING? VAKTIJDSCHRIFT DE 

BEAUTYSALON SPRAK MET IMPORTEUR CAROLINE DEN HOLLANDER OVER VITAMIN PROFILING, DE NIEUWSTE ONTWIKKELING VAN HET MERK.

i n t e r V i e w  –  C a r o l i n e  D e n  h o l l a n D e r

Alpha-H werd 21 jaar geleden opgericht door de Australische 
Michelle Doherty. In haar pubertijd ontwikkelde ze chronische 
cystische acne die na haar pubertijd niet wegtrok. Als mid-twintiger 
begon zij een zoektocht naar producten en behandelingen die haar 
niet alleen konden afhelpen van haar acne, maar ook de daardoor 
ontstane littekens en pigmentatie konden vervagen. Niets hielp, 
totdat ze kennismaakte met Alpha-H op basis van glycolzuur. De 
resultaten waren zodanig dat ze haar baan opzegde om voor dit 
bedrijf, dat toen nog in de kinderschoenen stond, te gaan werken. 

“Michelle werd destijds echter voor gek verklaard”, zegt Caroline. 
“Zuren op de huid, dat kan niet goed zijn, werd er toen nog 
gedacht. Ze was haar tijd wat dat betreft dus nog net even te ver 
vooruit. Toch liet ze zich niet ontmoedigen en ging zelf langs 
klinieken en salons met foto’s van zichzelf om te laten zien wat 
glycolzuur in een half jaar tijd voor haar zwaar gehavende gezicht 
had gedaan.”

VITAMINES
Na dit succesverhaal bleef Alpha-H niet stilzitten, maar ging het 
merk zich complementair focussen op het werken met vitaminen. 
Zij bieden namelijk een essentiële aanvulling op en opvolging van 
hetgeen glycolzuur in de huidcellen teweeg brengt. “We hebben 
vitamines nodig omdat het lichaam deze zelf niet aanmaakt (met 
uitzondering van vitamine D en K, maar ook hiervan produceert 
het lichaam niet genoeg). Toch zijn voldoende vitamines essentieel 
voor een gezonde huid en optimaal functionerende huidcellen”, 
aldus Caroline.

Krijgen we dan niet genoeg vitamines binnen met twee ons groente 
en twee stuks fruit per dag? Caroline legt uit: “Hoeveel superfoods, 
groene sapjes en multivitaminen we ook nemen, de huid profiteert 
er niet of nauwelijks van. De voedingsstoffen die in het bloed wor-
den opgenomen, worden het eerst afgegeven aan de meest vitale 
processen en organen zoals hart, lever en hersenen.” Hartstikke 
goed natuurlijk, want deze lichaamsprocessen zijn van levens-
belang. Maar dat betekent wel dat de huid pas als laatste wordt 
voorzien van voedingsstoffen en studies tonen aan dat dan slechts 
1% van de vitamines uit ons bloed is overgebleven voor de huid.

OP MAAT TE MAKEN     
        VITAMINETHERAPIE

    ALPHA-H INTRODUCEERT 
VITAMIN PROFILING:

D e  B e a u t y s a l o n  n r  2  2 0 1 710
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VITAMINE A, B, C EN E
“Gelukkig beschikt de huid over een ingenieus 
mechanisme dat vitaminen volledig kan absorbe-
ren en rechtstreeks naar de huidcellen transporte-
ren”, gaat Caroline verder. De vitamineserums van 
Alpha-H sluiten hier perfect op aan. Eerst werd er 
een 0,5% vitamine A-serum ontwikkeld, daarna 
volgden hoog gedoseerde serums op basis van vita-
mine C en E. En onlangs werd het Vitamin B Serum 
aan het assortiment toegevoegd, met vitamine B5 en 
5% vitamine B3, het hoogste percentage dat ‘over-
the-counter’ verkrijgbaar is. 

Vitamine B3 (niacinamide) stimuleert de aanmaak 
van collageen, ceramiden en vrije vetzuren waar-
door de huid steviger wordt en minder vocht ver-
liest. Ook remt het ontstekingen en de talgproductie. 
Het is effectief bij gevoelige huid, acne, rosacea, 
rode vlekjes, pigmentatie en meer.

Vitamine B5 (panthenol) dringt diep door in de huid 
en bevordert de celdeling. Zo draagt het bijvoor-
beeld bij aan huidverjonging en wondgenezing. 

“HOEVEEL SUPERFOODS, GROENE SAPJES EN 

MULTIVITAMINEN WE OOK NEMEN, DE HUID 

PROFITEERT ER NAUWELIJKS VAN”

Tevens bevat het hydrofiele (wateraantrekkende) 
eigenschappen, wat de hydratatie verbetert en een 
ruwe, schilferige huid bestrijdt. Bovendien werkt 
deze vitamine kalmerend bij ontstekingen, jeuk, 
contactallergie, irritatie en zonnebrand. 

Al met al is dit serum essentieel bij een gevoelige 
huid, een verstoorde huidbarrière en/of een zeer 
droge, vochtarme huid. Door toevoeging van dit 
serum heeft Alpha-H de vier meest essentiële huid-
vitaminen, A, B, C en E, beschikbaar in aparte, hoog 
gedoseerde serums waar naar hartenlust mee kan 
worden gecombineerd, voor een optimale ‘vita-
minetherapie’.

VITAMIN PROFILING
Maar net zoals bij glycolzuur vroeger het geval was, 
is er ook op dit gebied nog veel onduidelijkheid. 
“Niet alleen veel consumenten, maar ook veel 
salons hebben nog geen of beperkte kennis over de 
toepassing van de vitamines. Dit leidt tot vragen als 
‘Mijn klant heeft couperose, mag zij wel vitamine 
A gebruiken?’ of ‘Mijn klant heeft twee vitamine-
serums voor thuis, maar wanneer gebruikt ze nu 
welke? Mag zij deze mengen of juist niet?”.

Daarom ondersteunt Alpha-H haar vitamineserumassortiment nu met het Vitamin Profiling-
programma, waarin gedetailleerde kennis en informatie over de verschillende vitaminen, hun werking 
en inzetbaarheid wordt gedeeld zodat bij elk huidprobleem duidelijk is welke vitamine(combinaties) 
effectief zijn en hoe en wanneer de vitamineserums onderling met elkaar kunnen worden gecombi-
neerd.”

Om deze ‘vitaminetherapie’ extra kracht bij te zetten, lanceert het merk naast de los verkrijgbare 
vitamineserums ook de Vitamin Profiling Kit. “Met deze kit staan de vier belangrijkste huidvitaminen 
te allen tijde tot ieders beschikking en kan iedere dag opnieuw het huidverzorgingsritme volledig op 
maat worden samengesteld en aangevuld met precies hetgeen de huid op dat moment nodig heeft”, 
zegt Caroline. “Handig, want factoren als stress, slaaptekort, hormonale veranderingen, roken, voe-
ding, drankgebruik, UV-straling, luchtvervuiling en seizoenswisselingen zorgen ervoor dat de huid 
constant verandert.”

Een speciale draaischijf, die bij elke kit wordt geleverd, geeft bovendien handig aan welke combina-
tie van vitamines het beste werkt bij iedere huidaandoening. Zo kan in één oogopslag gecontroleerd 
worden welk serum wanneer aangebracht dient te worden voor het beste resultaat.

Ook biedt Alpha-H speciaal voor de depositairs een vitaminetherapiespecialisatie aan waarbij ze 
uitgebreid uitleg krijgen over de verschillende vitamines en de beste combinaties bij iedere huidaan-
doening. Op deze manier zorgt Alpha-H ervoor dat het gebruik van vitaminen bij het verbeteren van 
de huidgezondheid steeds verder inburgert, net zoals het bedrijf dat eerder bij het glycolzuur gedaan 
heeft.

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

http://www.alpha-h.nl/
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HET MET REGELMAAT TOEPASSEN VAN BINDWEEFSELMASSAGES BIEDT 

ZEER VEEL POSITIEVE EFFECTEN VOOR DE HUID. ER IS ECHTER MEER 

NODIG OM HUIDVEROUDERING TEGEN TE GAAN. DE OPLEIDINGEN 

VAN NATURAL FACE LIFTING RICHTEN ZICH OP DE COMBINATIE VAN 

ALLE TECHNIEKEN VOOR EEN ZO COMPLEET MOGELIJKE BENADERING. 

HUIDVERBETERING DOOR COMBINATIE 
MANUELE TECHNIEKEN

n i e u w s

Bindweefselmassages stimuleren de werking van de dermis, de epidermis en 
het spierweefsel, bevorderen de doorbloeding en de aanmaak van natuurlijk 
collageen en versterken het aanwezige elastine. Het metabolisme versterkt en 
wordt effectiever in de strijd tegen toxines in de huid en toxische stoffen worden 
beter afgevoerd. Ten slotte wordt de resistentie tegen ontstekingsuitbraken groter. 
Dit alles leidt tot een elastischere huid met minder rimpels en ondersteuning bij 
huidproblemen als acné of rosacea.

Kortweg kan gesteld worden dat bindweefselmassages prima huidbehandelin-
gen zijn die veel problemen kunnen voorkomen. Maar om huidveroudering zo 
effectief mogelijk tegen te gaan is een combinatie met spiertonusversterkende 
massages voor gelaatscontouren, frictie- en vibratietechnieken voor botweefsel-
versterking en manuele lymfedrainage voor natuurlijke hydratatie, een sterker 
immuunsysteem en het afvoeren van afvalstoffen uit het gelaat aan te raden. Bij 
de opleidingen Natural Face Lifting, Tone Booster en Collagen Booster worden 
de voordelen van al deze technieken gecombineerd. Bovendien is er de self-tre-
atment Sculp om klanten aan te leren de behandelingen ook thuis te doen. Meer informatie: Natural Face Lifting, www.naturalfacelifting.eu

Bron: Marieke Govaers “Mooi bij Marieke” 

1 behandeling collagen & Tone Booster

Auric Skincare heeft zorgvuldig en met het oog op kwaliteit gekozen voor de merken in het assor-
timent. De specialisten weten wat het belang is van producten met een natuurlijke basis en pure 
natuurlijke ingrediënten. Een goede schoonheidsbehandeling hangt af van het samenspel tussen de 
werkzaamheid en kwaliteit van de producten en technieken van de specialisten. 

Het Spaanse merk Kuo’s presenteert een bijzondere lijn die zich niet alleen op huidverbetering richt, 
maar ook op noodzakelijke aspecten van de hedendaagse uiterlijke verzorging. Naast de cosmetica-
producten biedt Kuo’s ook professionele schoonheidsapparatuur aan en vermarkt het bedrijf diverse 
toonaangevende cosmeticamerken. Voor in de salon worden geavanceerde beauty-treatments aange-
boden met de nieuwste apparatuur, technieken en cosmetics.

Meer informatie: Auric Skincare, tel. 06-24256812, www.auricskincare.nl 

KUO’S PROFESSIONAL BIEDT SPECIAAL GESELECTEERDE COSMETICAPRODUCTEN MET 

INNOVATIEVE EN EFFECTIEVE PRODUCTEN VOOR HUIDVERBETERING. HET MERK IS 

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND VIA AURIC SKINCARE. BIJ KUO’S GAAT HET 

OM EEN RUSTGEVEND GEVOEL VAN WELZIJN VOOR DE GEVOELIGE HUID, COMPLETE 

ONTSPANNING EN DE HOOGSTE KWALITEIT VAN ACTIEVE INGREDIËNTEN EN ONDER-

SCHEIDENDE BEHANDELINGEN.

PURE, NATUURLIJKE PRODUCTEN VAN 
      KUO’S PROFESSIONAL

http://www.naturalfacelifting.eu/
http://www.auricskincare.nl/


HUIDVERBETERING DOOR COMBINATIE 
MANUELE TECHNIEKEN
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WATER IS HET BELANGRIJKSTE INGREDIËNT OM DE HUID TE HYDRATEREN. 

VANUIT DAT INZICHT HEEFT HET BEAUTYMERK AMBITION VAN SINELCO 

EEN SKINCAREGAMMA ONTWIKKELD MET EEN VAN DE BESTE HYDRATA-

TIEFORMULES. DE GEZICHTS- EN LICHAAMSPRODUCTEN OP BASIS VAN 

WATER VERHOGEN HET VOCHTGEHALTE VAN DE HUID MET RUIM NEGEN-

TIG PROCENT IN SLECHTS ÉÉN MAAND. AMBITION REINIGT, VERZORGT, 

HERSTELT EN HYDRATEERT DE HUID. 

TOTALE VERZORGING 
VOOR IEDERE HUID MET SKINCAREGAMMA VAN

AMBITION

De perfecte synergie van de actieve bestanddelen brengt de huid volledig 
in balans, ongeacht het huidtype. Met de zon, kou, uitlaatgassen en stress 
heeft de huid het zwaar te verduren. Om er elke dag stralend uit te zien 
weet Ambition precies wat er nodig is. Zelfs de meest gevoelige huid kan 
optimaal gehydrateerd worden. 

GEZICHTSPRODUCTEN 
Het skincaregamma van Ambition bevat verschillende gezichtsproducten 
waaronder lotion, tonic, verschillende crèmes en maskers. Deze voch-
tinbrengende producten bevatten natuurlijke ingrediënten die de huid 
beschermen en in optimale conditie houden. De huid voelt zacht aan, 
rimpeltjes en lijntjes verminderen en de teint egaliseert.

LICHAAMSPRODUCTEN
Om de huid schoon, soepel en vrij van cellulitis te houden, zijn de state-
of-the-art lichaamsproducten ontwikkeld, waarvoor natuurlijke ingrediënten 
zijn gebruikt die de huid van binnenuit reinigen. Daarnaast verwijderen 
deze producten de dode huidcellen en gifstoffen en stimuleren ze de 
bloedsomloop voor een gladde huid met strakke contouren. Het resultaat is 
een gladde, elastische huid die fijn aanvoelt. 

MASSAGEPRODUCTEN
De massagecrèmes en –oliën van Ambition creëren totale rust en ontspan-
ning voor de huid. Bij stramme spieren, reumatische pijn of stress doen de 
massageproducten wonderen voor lichaam en geest. De producten zijn op 
plantaardige basis en voeden en herstellen de huid van binnenuit. Hierdoor 
worden ontstekingen geremd, huidveroudering tegengegaan, 
de bloedsomloop geactiveerd en weefsels worden verzacht.

Meer informatie: Sinelco International
Tel. +32 (0)55 334141, www.ambitionbeauty.eu  

http://www.ambitionbeauty.eu/


Absolution is 100% parabeen-, peg- en ftalaatvrij, zonder synthetische kleurstoffen en parfum. Om de ecologische impact te minimaliseren worden  
alle producten geproduceerd in Frankrijk. Gecertificeerd volgens het ECOCERTreferentiesysteem dat beschikbaar is op http://cosmetics.ecocert.com

WWW.ABSOLUTION.NL

Absolution Le Sérum Anti-Soif

Verrijk uw huid met vocht
Het is een bekende beautywet: vocht doet wonderen. Een goed gehydrateerde huid is beter beschermd 
tegen schadelijke invloeden. Le Sérum Anti-Soif van Absolution is verrijkt met vochtgevende aloë vera, 

antioxiderende vlierbes en in balans brengend glidkruid. Hiermee krijgt uw huid haar zachtheid en jeugdige 
volheid terug, terwijl deze perfect mat blijft. Le Sérum Anti-Soif vernauwd de poriën en werkt verkoelend, 

hierdoor is het ideaal te gebruiken als after sun voor het gezicht of voor het lichaam. Le Sérum Anti-Soif kunt 
u gebruiken als heerlijke verzorging, tevens kunt u het Sérum mengen door uw crème of bodylotion.

Beautysalon_ad240x340_AntiSoif_apr2017_single2.indd   1 24-04-17   10:10

http://cosmetics.ecocert.com/
http://www.absolution.nl/
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MARIA GALLAND 
SOIN PIVOINE DIVINE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT 
BRENGT NATUURLIJKE UITSTRALING 
VAN DE HUID WEER TOT LEVEN

De zachte 009 Essence Pivoine geeft de huiduitstraling een flinke boost 
stimuleert de huidactiviteit. Deze kan worden gecombineerd met het pro-
fessionele masker van pioenroos, dat door het complex van tarwekiemolie 
en vitamine B3 zorgt voor een onberispelijk huidbeeld. Samen zorgen ze 
voor een stralend roze huid die er uitziet als na een verkwikkende vakantie.

GEBRUIK
De helft van de flacon Essence 009 dient voor een optimale werking ’s och-
tends of ’s avonds onder de normale verzorgingsproducten aangebracht te 
worden op gezicht, hals en decolleté. Hierna volgt het inmasseren, waarbij 

de zacht smeltende textuur opvalt. Soin Pivoine Divine 
Révélateur D’Éclat is te gebruiken bij alle huidcondities.

WERKSTOFFEN
De behandeling werkt op basis van drie bijzondere werk-
zame stoffen. De eerste daarvan is de naamgever van de 
behandeling, een activerend extract van pioenroos (pivoine 
in het Frans). Dit extract stimuleert de uitstraling van de 
huid en de anti-pollutiewerking zorgt ervoor dat de natuur-
lijke schoonheid van de huid in stand gehouden wordt.

Hyaluronzuur met een viermoleculenstructuur zorgt voor 
extra frisheid. Het vult de huid van binnenuit op en vult de 
vochtdepots aan. Ten slotte komt het ingrediënt pioenroos 
nogmaals terug, in het complex van de pioenroos met lotus 
en jojobaolie. Dit complex kalmeert de huid en beschermt 
tegen vochtverlies vanuit de diepere huidlagen.

Meer informatie:

Maria Galland
Tel. +32 (0)2 7262145
www.mariagalland.nl

IEDER VOORJAAR ONTWIKKELT MARIA GALLAND PARIS UNIEKE 

ESSENCES IN EEN GELIMITEERDE BEHANDELING, DIE IN COMBI-

NATIE MET DE PROFESSIONELE VAKKUNDIGHEID IN DE SCHOON-

HEIDSCABINE GECOMBINEERD KUNNEN WORDEN VOOR EEN 

EXCLUSIEVE BEHANDELMETHODE. DIT JAAR IS ER DE SOIN PIVOINE 

DIVINE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT, DIE EEN EXTRA DOSIS FRISHEID GEEFT 

EN DE HUID WEER OP EEN NATUURLIJKE MANIER LAAT STRALEN.

Absolution is 100% parabeen-, peg- en ftalaatvrij, zonder synthetische kleurstoffen en parfum. Om de ecologische impact te minimaliseren worden  
alle producten geproduceerd in Frankrijk. Gecertificeerd volgens het ECOCERTreferentiesysteem dat beschikbaar is op http://cosmetics.ecocert.com

WWW.ABSOLUTION.NL

Absolution Le Sérum Anti-Soif

Verrijk uw huid met vocht
Het is een bekende beautywet: vocht doet wonderen. Een goed gehydrateerde huid is beter beschermd 
tegen schadelijke invloeden. Le Sérum Anti-Soif van Absolution is verrijkt met vochtgevende aloë vera, 

antioxiderende vlierbes en in balans brengend glidkruid. Hiermee krijgt uw huid haar zachtheid en jeugdige 
volheid terug, terwijl deze perfect mat blijft. Le Sérum Anti-Soif vernauwd de poriën en werkt verkoelend, 

hierdoor is het ideaal te gebruiken als after sun voor het gezicht of voor het lichaam. Le Sérum Anti-Soif kunt 
u gebruiken als heerlijke verzorging, tevens kunt u het Sérum mengen door uw crème of bodylotion.

Beautysalon_ad240x340_AntiSoif_apr2017_single2.indd   1 24-04-17   10:10

http://www.mariagalland.nl/
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MET MONUMENTALE STANDS, DIVERSE PRIJSUITREIKINGEN, LUXE TERRASSEN EN VIER KENNISTHEATERS 

WAAR BEZOEKERS LEZINGEN EN WORKSHOPS BIJ KONDEN WONEN KENDE DE TIJD GEEN GENADE 

TIJDENS BEAUTY TRADE SPECIAL. DE VOORJAARSBEURS BELEEFDE DIT JAAR DE 25E EDITIE EN VERWELKOMDE 

VAN ZATERDAG 25 MAART TOT EN MET MAANDAG 27 MAART BIJNA 15.000 ENTHOUSIASTE BEZOEKERS. 

ALLE VERWACHTINGEN WERDEN MEER DAN WAARGEMAAKT, WAARDOOR HET VOOR DE BEZOEKERS ÉN 

DE EXPOSANTEN WEDEROM EEN BRUISEND BEAUTY-EVENEMENT WERD. 

JAARBEURS UTRECHT OMGEDOOPT TOT

        BEAUTYWALHALLA TIJDENS 

    Beauty Trade special
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De beurs werd door exposanten en vakspecialisten in de totale beautybranche 
onder andere geprezen om de kwaliteit van de bezoekers. “Dat is iets waar 
we, samen met het organisatieteam van Marketing Generation, erg strikt op 
zijn geweest”, vertelt Greet Hoedeman, voorzitter van leveranciersvereniging 
Beauty Trade Professionals (BTP). “De vakbeurs wordt voor en door de beau-
tybranche georganiseerd en dat is precies wat de beurs voor iedereen ook zo 
leuk maakt.” 

Ook de bezoekers waren zeer te spreken over het programma, de indeling en 
de sfeer tijdens Beauty Trade special. “Prachtige vakbeurs”, laat een enthou-
siaste bezoeker weten. “Eindelijk weer een beurs met veel cosmeticamerken 
en nieuwigheden, zonder zijdelingse poespas. Een beurs zoals een beurs 
hoort te zijn.”

VOLOP INSPIRATIE
Het bomvolle programma zorgde ervoor dat er altijd en overal in de 
Jaarbeurs wel iets te doen, te zien of te horen was. Of het nu ging om een 
workshop over nageltrends of een lezing over bedrijfsvoering, Beauty Trade 
special had alles in huis om bezoekers met een flinke dosis inspiratie naar 
huis te laten gaan. 
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PRIJSUITREIKINGEN
Tijdens de beurs werden ook een heleboel innovaties uitgelicht, onder ander 
tijdens de prijsuitreiking van The Best Professional Beauty Product of the 
Year 2017. In de beurshallen stonden alle inzendingen en genomineerden in 
prachtig uitgelichte zuilen met verschillende nieuwe producten en apparaten. 

Daarnaast werd bekend wie de Make-up Award in ontvangst mocht nemen. 
De wedstrijd vierde op zondag en maandag het 20-jarige jubileum met inte-
ressante paneldiscussies en de uitreiking van de award. Na het tellen van de 
stemmen, ging visagist Leon Hajenius er uiteindelijk met de prijs vandoor. 
Maandag ging Sacha Kirk van ROC Twente naar huis met de Student Award, 
door de jury de beste uitvoering van een sollicitatielook te presenteren.

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

n a B e s C h o u w i n g

http://www.beautytradespecial.nl/
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s p e C i a l  -  z o m e r p r o D u C t e n

BLIJFT ASSORTIMENT 

STILSTAAN IS ACHTERUITGAAN, MOET HET DUITSE BEAUTYMERK MALU WILZ HAAST WEL GEDACHT 

HEBBEN. IN EEN KORTE TIJD HEEFT HET MERK NAMELIJK VERSCHILLENDE NIEUWE PRODUCTEN AAN 

HET ASSORTIMENT TOEGEVOEGD. ZO KUN JE ALS BEAUTYPROFESSIONAL NIET ALLEEN EEN NIEUWE, 

VERKOELENDE GEZICHTSBEHANDELING MET MALU WILZ TOEPASSEN, MAAR OOK VOLLE EN VER-

ZORGDE LIPPEN CREËREN MET EEN NIEUWE LIPPENOLIE. DAARNAAST HEEFT HET MERK DE MYSTERI-

EUZE EFFECTEN VAN EDELSTENEN SAMEN WETEN TE BRENGEN IN VIER VERSCHILLENDE SPRAYS.

Malu Wilz 

Nu de zomer nadert, stijgt de behoefte naar verfrissing, verkoeling en 
hydratatie. Om aan al deze wensen te voldoen, heeft Malu Wilz de Hyrda 
Boost Aloë Treatment ontwikkeld. Deze nieuwe vochtinbrengende behan-
deling werkt op basis van fruitzuren van ananas- en citroenextract die het 
huidbeeld onder meer verfijnen en gladder maken. Ook het extract van de 
aloë vera-plant zorgt voor een extra portie vocht, verkoeling en kalmering 
na het zonnen. De behandeling is bedoeld voor het gezicht, hals en decol-
leté en kan aangevuld worden met een hydraterende handbehandeling.

HYDRATERENDE PRODUCTEN
Voor de behandeling is onder andere een concentraat ontwikkeld dat gele-
verd wordt in een pompflesje. Het werkt verkoelend, vochtinbrengend, 
kalmerend, verstevigend en adstringerend. Het product is geschikt voor 
alle huidtypen, dus ook voor de gevoelige en vette huid. Verder wordt 
de behandeling gekenmerkt door een verkoelend masker. Net zoals het 
concentraat, is ook het masker geschikt voor alle huidtypen. De complete 
behandeling is ook een perfect cadeautje voor de huid wanneer je dagen 
achter elkaar in de zon gezeten hebt. Tot slot kunnen verschillende produc-
ten geadviseerd worden voor thuisgebruik.

EDELSTENEN IN COSMETICA
Vele jaren geleden geloofden mensen in de bijzondere werking van edel-
stenen. Door hun kristallijne structuur zouden edelstenen moeiteloos 
zonlicht en alle andere kosmische stralen opvangen en heeft iedere steen 
een eigen trilling die samen met kleur en vorm direct effect heeft op zijn 
omgeving. Vandaag de dag vallen steeds meer mensen terug op de mys-
terieuze effecten van edelstenen, zo ook Malu Wilz dat vier verschillende 
cosmetische sprays introduceert op basis van edelstenen. De sprays bevat-
ten een combinatie van mineralen en werkzame stoffen die zijn afgestemd 
op individuele behoeften. Naast een vochtinbrengende spray, is er ook een 
normaliserende, kalmerende en een antioxidatieve spray.

NATUURLIJKE LIPPENOLIE
Binnen de lipproductencollectie voegt Malu Wilz een nieuw pronkstuk toe, 
namelijk natuurlijke lippenolie. Het product bevat drie plantaardige oliën 
en zorgt voor perfect verzorgde lippen. De lippenolie voorziet de lippen 
van een zachte, roze tint en geeft een glanzende finish zonder kleverig aan 
te voelen. Doordat het product transparant en glanzend is, lijken de lippen 
optisch voller.

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

UITBREIDEN EN VERNIEUWEN

http://www.haparko.nl/


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

High-end huidverbetering

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

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

BESCHERMEN
HYDRATEREN

HERSTELLEN 

WWW.DERMO28.NL/ZON High end Anti-Aging en Bescherming

mailto:info@jk-nederland.nl
http://www.dermo28.nl/ZON
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Zomercollectie 2017: 
HOEWEL DE LENTE NOG IN VOLLE GANG IS, KAN ALESSANDRO INTERNATIONAL NU AL NIET WACHTEN OP DE 

ZOMER. DAT HEEFT WELLICHT TE MAKEN MET DE ‘VAKANTIEPLANNEN’ VAN HET MERK: MET DE NIEUWE COLLECTIE 

NAGELLAKKEN GAAT ALESSANDRO RICHTING DE ‘IBIZA SPIRIT’.

Heldere kleuren in combinatie met een zonnige gouden 
glinstering: De Ethno-Deluxe-trend is deze zomer een bij-
zondere aandachtstrekker. Deze trend past perfect bij de 
ontspannen maar glamoureuze levensstijl van het Balearische 
eiland Ibiza. Daarom heeft alessandro International deze plek 
gekozen als inspiratiebron voor de nieuwe zomercollectie 
nagellakken.

‘Ibiza Spirit’ is een collectie lakken in de boho-stijl van de 
populaire vakantiebestemming, aansluitend bij de modetrends 
van dit moment. Ook introduceert alessandro bijpassende 
armbanden om de look helemaal af te maken.

KLEUREN
De nieuwste zomercollectie van alessandro combineert de 
ontspannen hippie-look met stralende elegantie. Kleuren als 
het knallende Sunset Pink, het krachtige Wine & Soul, het ver-
leidelijke Hippie Nights en het vrolijke Papa Papaya brengen 
kleur aan de warme zomeravonden en de goud-schitterende 
top coat Golden Spirit maakt de zomerlook af.

COMPLETE LOOK
De nagelcollectie van alessandro sluit aan op de designhui-
zen, die voor hun designs met filigraanpatronen, heldere 
kleuren en een vleugje goud deze zomer eveneens hun 
inspiratie opgedaan hebben op het Spaanse eiland. Om de 
look compleet te maken introduceert alessandro bovendien 
bijpassende armbanden in boho-stijl.

VARIANTEN
Alle vier de kleuren zijn verkrijgbaar als nagellak (geadviseer-
de verkoopprijs: €4,95 voor 5ml), striplac (€11,95 per 5 ml) 
en color gel. Golden Spirit is verkrijgbaar als top coat nagel-
lak (€4,95 voor 5 ml) en de boho-stijl armbanden zijn in een 
driedelige set (€6,95) beschikbaar. 

GELACTIC
Tot slot is er nog de Gelactic-top coat, het geheime wapen 
voor een sterke hold. Door de Wear-Boosting-technologie is 
een extra sterke dubbele hechting tussen de nagel, kleur- en 
toplak mogelijk zonder gebruik te maken van UV-licht.

Meer informatie:

Alessandro International
Tel. 085-7733680
www.alessandro-international.com

ALESSANDRO IS GOING TO IBIZA

http://www.alessandro-international.com/
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Uit alle inzendingen werden per categorie vijf producten gekozen waar 
bezoekers tijdens de Beauty Trade special op konden stemmen. De stem van 
de vakjury telde voor 50% mee in de uiteindelijke uitslag. Tegen het einde 
van de laatste beursdag werden de winnaars op een officiële en feestelijke 
manier bekend gemaakt.

MAKE-UP 
Binnen de categorie make-up werd de award overhandigd aan Care 
Cosmetics, distribiteur van onder meer Pupa Milano. Het Contouring 
& Strobing Palette van het Italiaanse merk werd verkozen tot The Best 
Professional Beauty Product of the Year 2017. De drie poeders om te con-
touren zijn gemaakt van een innovatieve mix van lichte siliconen en zachte 
focuspoeders, die een dun laagje op de huid achterlaten. Dit zorgt voor 
langdurig comfort, verbeterende aanhechting en vermindering van huidim-
perfecties. Het poeder om te stroben is gemaakt van een zijdezachte formule 
en is onder meer verrijkt met sprankelende parels.

APPARATUUR
De award voor het beste apparaat of tool gaat dit jaar naar de LPG Cellu 
M6TM Alliance, een vernieuwde behandelkop voor endermologie®-behan-
delingen. Het apparaat biedt ongeëvenaarde stimulatie, waardoor resultaten 
op centimeterverlies, cellulitis en huidversteviging al vanaf de derde sessie 
te zien zijn. “Dankzij de Alliance Skin Identiteit-sensor en de nieuwe moto-
risering van de behandelkop kan er veel nauwkeuriger gewerkt worden”, 
aldus Partner in Cosmetics, distributeur van LPG Endermologie. “Met de bij-
behorende tablet met gepersonaliseerde klantgegevens, is het geven van een 
behandeling nog nooit zo eenvoudig en aangenaam geweest.”

TERWIJL BEZOEKERS VAN BEAUTY 

TRADE SPECIAL ROND AAN HET 

SNUFFELEN WAREN BIJ STANDS OF 

KENNIS OP AAN HET DOEN WAREN 

BIJ ÉÉN VAN DE KENNISTHEATERS, 

VOND ER EEN ZENUWSLOPENDE 

FINALE PLAATS TUSSEN LEVERAN-

CIERS VAN PROFESSIONELE BEAU-

TYPRODUCTEN. OP ZONDAG 26 

MAART WERDEN NAMELIJK DE 

WINNAARS BEKEND GEMAAKT 

VAN THE BEST PROFESSIONAL 

BEAUTY PRODUCT OF THE YEAR 

2017 BINNEN DE CATEGORIEËN 

APPARATUUR, NAGELS, MAKE-UP EN 

HUIDVERZORGING. 

n a B e s C h o u w i n g
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DE WINNAARS VAN

▲ Duco van Keimpema van CareCosmetics met The Best Professional Beauty Product of the Year-award binnen
   de categorie make-up

fototeam KenM uit Nieuwegein
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NAGELS 
Van alle genomineerde nagelproducten is de Shellac DuraforceTM Top Coat als winnaar uit de bus 
gekomen. “Het product is onze sterkste top coat tot nu toe”, vertelt Jan Arnold, medeoprichter van 
CND en Style Director. “Bij CND zijn we altijd op zoek naar oplossingen voor alledaagse problemen 
waar nagelprofessionals en consumenten mee te maken hebben. Dit product is speciaal ontworpen 
voor de klant met zwakke nagels om een extra versterking aan te brengen. Daarnaast biedt Duraforce 
bescherming tegen breuken, zodat je elke keer het beste uit de manicure haalt.”

HUIDVERZORGING 
De award binnen de categorie huidverzorging ging dit jaar naar r-Retinoate van Medik8. De crème 
gaat de strijd aan tegen huidveroudering en is dankzij het gloednieuwe molecuul retinyl-retinoite acht 
keer effectiever dan retinol. Zo kan R-Retinoate dag en nacht worden gebruikt als luxe moisturizer, 
terwijl retinol alleen ’s nachts kan worden gebruikt. Al na vier weken zijn fijne lijntjes en rimpels zicht-
baar verzacht, is pigmentatie verminderd en het uiterlijk van het totale huidoppervlak hersteld. 

Meer informatie: Beauty Trade special
Tel. 085-3019089
www.beautytradespecial.nl
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▼ Het team van Medik8 met The Best Professional Beauty Product of the Year-award binnen de categorie huidverzorging 

http://www.beautytradespecial.nl/


#ZonderWarmte #ZonderKoude 
#ZonderStralen #ZonderMes  
#ZonderBijwerkingen #ZonderPijn 
#ZonderInjectie #ZonderFibrose 
#ZonderCeldood #ZonderChemicaliën

endermologie.com

Partner in Cosmetics
www.partnerincosmetics.nl
0252-625993

http://endermologie.com/
http://www.partnerincosmetics.nl/


Big Data, mogelijk heeft u van het begrip gehoord. Er worden vandaag de dag 
zoveel gegevens in computerbestanden opgeslagen dat de combinatie van al 
die databronnen goud waard is. Je kan dan namelijk heel precies per mens (of 
organisatie) bepalen wie hij is, waar zijn interesse naar uit gaat, hoe gezond hij 
is, hoe rijk of arm, etc.

Hoe interessant het ook is, er zijn wel een aantal problemen. Ten eerste is die 
hoeveelheid gegevens zo groot dat normale databasemanagementsystemen 
dit niet meer kunnen verwerken. Je hebt hier extreem veel rekenkracht voor 
nodig, wat daardoor qua investering eigenlijk alleen te betalen is door landen 
of enorme multinationals.

Een tweede probleem is het botsen met privacywetgeving. Gegevens worden 
opgeslagen met een doel. Dit lijkt in eerste instantie vaak heel legitiem voor 
een organisatie, die de gegevens nodig heeft voor eigen gebruik. Echter, deze 
data bestanden kunnen in veel gevallen ook gewoon ordinair verkocht worden. 

Een derde probleem is natuurlijk hacken en het ongewenst of zelfs illegaal 
doorspelen van gegevens. Dat kan in het klein, denk bijvoorbeeld aan het 
drankgebruik van Patricia, maar ook middelgroot tot groot. Zo wist Turkije 
recentelijk meer dan 1500 sites van Nederlandse bedrijven te hacken, om daar 
een Turkse vlag op te laten wapperen met een quasi-intimiderend muziekje. Dit 
probleem groeit enorm. Google zag in 2016 het aantal gehackte sites met 32% 
stijgen en verwacht dat deze stijging doorzet. Ook losse pc’s en professionele 
netwerken worden hard gepakt. Dit is ook de reden dat we op 15 maart nog 
met een potloodje moesten stemmen; de dure stemcomputers blijken gewoon 
niet waterdicht. Zelfs ons stemgedrag kon beïnvloed worden, doordat de site 
Stemwijzer gehackt werd.

Deze trend is denk ik niet te keren, maar als we wat dichter bij huis blijven 
en ons beperken tot uw eigen small data in de salon, dan geldt ook daar dat 
de informatie die schuil gaat in uw computersysteem zeer waardevol is. Het is 
dan ook vreemd dat we zien dat een groot deel van de gebruikers van salon-
automatisering trouw gegevens inkloppen, maar er zelden echt wat mee doen.

Op basis van het zichtbare klantgedrag in uw database kunnen we doelgericht 
marketinginstrumenten inzetten. Is iemand nieuw stuur hem een welkomstbe-
richt. Is iemand jarig stuur hem een verjaardagsattentie. Vergeet iemand steeds 
een afspraak te maken, vraag of die geholpen is met een servicebericht ter 
herinnering. Iemand net nieuw of al jaren klant, vraag om feedback. Klant al 
iets te lang niet gezien, tijd voor een winback campagne. 

Naast effectieve marketing, is deze data ook zeer geschikt om de ‘verborgen’ 
performance van uw medewerker uit te lezen. Boekt ze door? Komen klanten 
terug? Bij haar of bij een ander? Wat is de feedbackscore na een bezoek bij 
deze medewerker? Dus naast harde cijfers, zijn ook de “zachte” variabelen te 
herleiden. 

Maak het u zelf gemakkelijk, ga niet ad hoc en houtje touwtje van alles zelf orga-
niseren. Gebruik hiervoor uw automatisering; hiervoor zijn zulke mooie oplos-
singen beschikbaar. Of zoals Pim Fortuyn het zou zeggen: “at your service”! 

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

“BIG DATA OF GEWOON      
SMALL BEGINNEN?”

Patrick Klappe

C o l u m n  p a t r i C k  k l a p p e

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

COLUMNIST VAN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON. IN DEZE UITGAVE BEHANDELT PATRICK ‘BIG DATA’.
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La Cure Peau Nette 

Zoals u uit de special ‘Groen & gezond’ in dit blad kunt opmaken, wordt 
het aanbieden van groene producten steeds belangrijker. De winst in de 
categorie Groene Cosmetica stond dan ook hoog op de verlanglijst van 
de genomineerden tijdens de prestigieuze Beauty Astir Awards 2017. 
Absolution sleepte hier de eerste plaats in de wacht met ‘La Cure Peau 
Nette’. Vaktijdschrift De Beautysalon verdiepte zich in dit bijzondere pro-
duct en de redenen voor de hoogste waardering van de vakjury.

HET PRODUCT
In het kort is La Cure Peau Nette een herstellende kuur die de huid die 
vatbaar is voor vlekjes, mee-eters, roodheid of andere onvolkomenheden 
weer in balans brengt. Dit gebeurt dankzij de reinigende werking, kalme-
ring van de huid en bescherming tegen ontstekingen. Bij dagelijks gebruik 
(’s ochtends en ’s avonds een halve ampul) resulteert dit in een egalere, 
gladdere, frisse en stralende huid in slechts twee weken.

Net als alle andere producten van Absolution bevat La Cure Peau Nette 
hoog geconcentreerde, organische, actieve ingrediënten voor een optima-
le synergie met de huid. Een voorbeeld hiervan is de uit India afkomstige 
tulsi (heilige basilicum), die bekend staat vanwege de antibacteriële en 
ontgiftende kwaliteiten. Dit kruid vermindert roodheid, reguleert de talg-
productie en voorkomt een glimmende huid.

Chaulmoogra-olie kalmeert de geïrriteerde, beschadigde huid en her-
stelt vlekjes en pigmentatie door onzuiverheden. Gemicroniseerd zilver 
stabiliseert de microflora van de huid, voorkomt de ontwikkeling van 
ongewenste bacteriën en herstelt de natuurlijke huidbalans. Prebiotica, 
ten slotte, voeden de huid met goede bacteriën die de huid beschermen 
tegen infecties.

AFGELOPEN 9 MAART WERDEN VOOR DE 32E KEER 

DE OSCARS ONDER DE BEAUTYPRIJZEN UITGEREIKT: 

DE BEAUTY ASTIR AWARDS 2017. LA CURE PEAU 

NETTE VAN ABSOLUTION WERD EERSTE IN DE CATE-

GORIE GROENE COSMETICA. DE JURY NOEMDE HET 

EEN PRACHTIGE AANVULLING OP DE REST VAN HET 

ASSORTIMENT VAN ABSOLUTION. 

ASTIR AWARD
GROENE COSMETICA
WINT
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EFFECT
De effectiviteit van La Cure Peau Nette is getest bij vrouwen tussen de 
twintig en de vijftig jaar en 90% van hen constateerde dat, gedurende 
de behandeling, poriën verkleinden, roodheid minder werd en vlekjes 
verdwenen. Ook bevestigden zij dat imperfecties verminderden en de 
huid minder glom.

DUURZAAMHEID
Uiteraard is de werking van het product het belangrijkste, maar 
alleen dit is nog niet genoeg voor een uitverkiezing tot ‘Beste Groene 
Cosmetica 2017’. Hiervoor is het van belang dat het product qua ‘ver-
duurzaming’ een voortrekkersrol aanneemt. 

Dit doet Absolutions La Cure Peau Nette onder andere door middel van 
het gebruik van ingrediënten die voor ten minste 99% van natuurlijke 
oorsprong zijn en waarvan meer dan de helft afkomstig is van bio-
logische landbouw. Bovendien is het product, net als de rest van het 
assortiment van Absolution, 100% parabeen-, peg- en ftalaatvrij, zonder 
synthetische kleurstoffen en parfums.

Om de ecologische impact, zoals die van transport, te minimaliseren 
worden alle producten geproduceerd in Frankrijk. De Absolution-
producten zijn daarom beloond met een ECOCERT-certificatie dat 
garant staat voor milieuvriendelijke ingrediënten en productieproces-
sen. Tevens worden er drempelwaarden gesteld aan de hoeveelheid 
natuurlijke en organische producten.

JURYOORDEEL
Ook de juryleden van de Beauty Astir Awards waren positief over 
de groene eigenschappen van de ‘anti-imperfectie-treatment’ van 
Absolution: “Dit product hoort thuis in het rijtje ‘groene cosmetica’, 
want het is gecertificeerd door ECOCERT Frankrijk, 99% van de ingredi-
enten is van natuurlijke oorsprong en 52% is afkomstig van biologische 
landbouw. Dat geeft een goed gevoel.” Verder noemde de jury La Cure 
Peau Nette een prachtige aanvulling op de rest van het assortiment van 
Absolution.

“DIT PRODUCT HOORT 

THUIS IN HET RIJTJE GROENE 

COSMETICA; DAT GEEFT EEN 

GOED GEVOEL”

Bovendien keken de professionele beautyjournalisten, die de jury van de Beauty 
Astir Awards vormden, naast duurzaamheid ook nog naar andere aspecten: is het 
product innovatief, doet het wat het belooft, is de verpakking gebruiksvriendelijk, 
heeft het product een goede prijs/kwaliteitverhouding en zijn het doel, de wer-
king en het gebruik duidelijk voor de consument?

Verschillende beautyjournalisten hebben het product getest en zijn overtuigd. Pia 
van Boven was eerst sceptisch: “Het is een raar bruin spulletje, maar het werkt 
elke dag als een mini kleimasker. Als ik in de spiegel kijk zie ik kleine en brand-
schone poriën, geen mee-eters meer, een gladder oppervlak en een beduidend 
egalere teint.”

Ook andere juryleden waren zeer te spreken over het resultaat van de kuur: 
“Soms heeft een heel droge, vale huid een snelle boost nodig. Dit product is je 
redding!” Een ander sprak over een “superfijn product met heerlijke geur en origi-
nele verpakking.”

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

http://www.absolution.nl/


Nu exclusief verkrijgbaar bij: 

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

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

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

Unique 
   inspiration.

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

PHY 1_1 Anz Image Estheticienne 240x340 RZ.indd   1 23.02.17   11:04
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De hoogwaardige serie anti-aging-producten Miratense vertegenwoor-
digt de nieuwste ontwikkelingen van Jean d’Arcel. Nu is er Lift Detox, 
die een optimaal liftend effect, om de tekenen van huidveroudering 
tegen te gaan, combineert met een detox-effect met een beschermende 

JEAN D’ARCEL KOMT MET DE LUXE SERIE MIRATENSE LIFT DETOX. 

BLIKVANGER IN DEZE LIJN IS HET VLIESMASKER DAT EEN 3D 

EXPRESS LIFTING-EFFECT BIEDT.

JEAN D’ARCEL VERWONDERT 
MET SERIE MIRATENSE LIFT DETOX

Geesink, de importeur en distributeur van op kwaliteit geselecteerde cos-
meticaproducten, biedt een nieuwe formule in de collectie van Freihaut 
Cosmetics. Het Amazing Lash & Brow serum is vrij van parabenen en mine-
rale olie en heeft geen bijwerkingen. Dankzij bijgeleverde applicator is het 
serum eenvoudig aan te brengen. Het resultaat is vollere, dikkere en langere 
wimpers en wenkbrauwen. 

ASSORTIMENT
Freihaut is al jaren actief in de beautybranche en wil met deze ervaring de 
klanten de juiste ondersteuning bieden voor hun schoonheidssalon. Naast 
de productlijn van White Tea biedt het bedrijf een aantal andere salonpro-
ducten, verschillende maskers en kuurbehandelingensets aan. Alle producten 
zijn net als het nieuwe serum vrij van parabenen en minerale olie. 

Meer informatie: 

Geesink International 
Tel. 024-6420771 
www.freihaut.nl

DE WHITE TEA LIJN VAN FREIHAUT WORDT UITGEBREID MET EEN 

SERUM VOOR DE WIMPERS EN WENKBRAUWEN. DANKZIJ DE NIEU-

WE FORMULE GROEIEN DE WIMPER- EN WENKBRAUWHAARTJES 

ACTIEVER, WORDEN ZE LANGER EN WORDEN ZE BETER VASTGEHOU-

DEN DOOR DE HAARWORTELS, ZODAT ZE MINDER SNEL UITVALLEN.

VOLLERE WIMPERS EN WENKBRAUWEN MET 
AMAZING LASH & BROW SERUM

formule ter vermindering van oxidatieve stress. De producten beschermen de 
cellen tegen schadelijke invloeden, verbeteren de celverzorging en bescher-
men de huid tegen nieuwe belastingen. 

Een van die producten is het nieuwe instant-lifting vliesmasker. Dit luxe mas-
ker beschikt over botox®-achtige anti-aging-ingrediënten, die lijntjes en rim-
pels reduceren en het collageennetwerk versterken. Actieve ingrediënten zijn 
cactusvijgextract, viooltjesextract, een anti-aging hyaluroncomplex, marines 
exopolysaccharide uit plankton, 3d-Express lift, alpine ball flower-extract, reu-
kloos kamille-extract en vitamine E. De formule verstevigt de barrièrefunctie 
van de huid dankzij intensieve, langdurige hydratatie. Dit resulteert in een 
zachte, soepele huid met gelijkmatige uitstraling.

Meer informatie: Care Cosmetics, tel. 078-6521580, www.jeandarcel.nl
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s p e C i a l  -  z o m e r p r o D u C t e n

CENZAA NEEMT JE MEE NAAR 
       ‘THE CITY THAT NEVER SLEEPS’

Omdat seizoenen, wensen en behoeften steeds blijven wisselen, brengt Cenzaa ieder jaar weer 
verassende limited edition-collecties uit. Voor komende zomer heeft het merk daarom een reeks 
producten ontwikkeld die geïnspireerd zijn op plaatsen en wijken in de wereldstad New York die 
een zomers gevoel geven. Ook de vrouwen in deze stad vormden een grote inspiratiebron. Ze 
laten namelijk niets aan het toeval over en zorgen er te allen tijde voor dat ze perfect, verzorgd 
en luxueus voor de dag komen.

PROEF DE SFEER
Het gevoel van exclusiviteit en luxe dat New York met zich meedraagt, heeft Cenzaa getransfor-
meerd in krachtige beautyproducten. Denk bijvoorbeeld aan vernieuwende beauty-ampullen, 
Body Crush Sugarscrub, een Lash & Brow Serum en een verfrissende, gezonde thee. Alle nieuwe 
producten samen zorgen voor een perfecte, zomerse behandeling, zodat klanten het overweldi-
gende New York helemaal zelf kunnen ervaren. Gewoon in de behandelstoel.

Meer informatie: Cenzaa Nederland
Tel. 074-2783500, info@cenzaa.nl, www.cenzaa.nl

KORTGELEDEN HEEFT BEAUTYMERK CENZAA EEN NIEUWE SEASONS-COLLECTIE 

ONTWIKKELD, GENAAMD NEW YORK; THE NEXT GENERATION. DE NIEUWE PRO-

DUCTENSERIE IS GEÏNSPIREERD OP DE SFEER EN HET KARAKTER VAN NEW YORK 

EN ZORGT ERVOOR DAT BEAUTYBEHANDELINGEN OPTIMAAL GAAN BRUISEN, NET 

ZOALS DE STAD ZELF.

OPI TOERT TERUG NAAR DE THUISBASIS

Het kleurenpalet kent vrolijke en avontuurlijke tinten die je meteen doen laten denken 
aan de sfeer van OPI’s thuisstaat. “Ik haal mijn inspiratie altijd uit fashion, food en rei-
zen”, aldus Suzi Weiss-Fischman, medeoprichtster en Brand Ambassador van OPI. “Ook 
Californië’s unieke mix van culturen, smaken en een gevarieerd landschap dienen als een 
constante bron van creativiteit.”

THE GOLDEN STATE
De kleuren uit de California Dreaming-collectie worden alleen geleverd in Infinite Shine, 
zodat klanten lang kunnen genieten van de mooie kleuren en van een intens glanseffect. 
De kleuren variëren van volle merlottinten en pretty pinks, tot warm oranje en stijlvol 
koraal. Ook een pittige rode kleur en verrassende metaaltinten mochten niet ontbreken 
in de collectie. “De collectie biedt een prachtige lijn van nude tot bordeaux, met goud 
en antraciet”, vervolgt Suzi. “Ideaal voor nail art en spannende combinaties. Je krijgt een 
voorproefje van de schoonheid die overal te vinden is in ‘the golden state’.”

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

VOOR DE NIEUWE CALIFORNIA DREAMING-COLLECTIE HEEFT HET AMERIKAANSE NAGELLAKMERK OPI EEN TOER 

GEMAAKT LANGS DE CALIFORNISCHE KUST, DE PLEK WAAR HET ALLEMAAL BEGON. DAT HET NOG ALTIJD EEN 

GROTE INSPIRATIEBRON IS VOOR HET MERK, BLIJKT WEL UIT DE TWAALF NIEUWE, ZOMERSE KLEUREN. 

DE HELE COLLECTIE WORDT UITSLUITEND GELANCEERD IN INFINITE SHINE.  

mailto:info@cenzaa.nl
http://www.cenzaa.nl/
http://www.opi.nl/


     BEURSHALLEN 
             BEAUTY DÜSSELDORF
OMGETOVERD TOT COMPLETE BELEVINGSWERELDEN

Ieder segment kreeg een eigen plek in één van de vier beurshallen, waardoor de hallen 
overzichtelijk, praktisch en sfeervol ingericht konden worden. “Onze beurshallen zijn echte 
belevingswerelden geworden”, legt projectleider Helmut Winkler uit. “Ieder segment werd 
op een passende manier georganiseerd, zodat behandelingen en services live gepresenteerd 
konden worden. Voor het praktijkgeoriënteerde bijscholingsprogramma, dat bestond uit 130 
onderdelen, pakte dat zeer goed uit.”

KIJKEN EN LUISTEREN
Natuurlijk kregen bezoekers ook de nieuwste trends en innovaties voorgeschoteld tijdens schit-
terende catwalk-shows en leerzame demonstraties. Bij één van de shows konden bezoekers de 
prachtige Johanna Acs, Miss Universe Germany, bewonderen. Tijdens de beurs waren er ook 
verschillende mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende thema’s. 
Denk bijvoorbeeld aan medische beauty, een onderwerp dat een steeds grotere rol gaat 
spelen. Immers, een verzorgd uiterlijk en een goede gezondheid groeien steeds dichter 
naar elkaar toe. Daar paste ook het Medical SkinCare Congress bij, dat voor de tweede 
keer plaatsvond. Verder was ook actrice Barbara Schöneberger te gast om te vertellen over 
haar beautyrituelen.

SPA BUSINESS LOUNGE
Binnen het segment spa en wellness was er een speciale Spa Business Lounge ingericht 
waar niet alleen discussierondes met befaamde spamanagers plaatsvonden, maar ook 
lezingen door experts en verschillende prijsuitreikingen. In vijf categorieën werden novi-
teiten en toekomstgerichte ideeën binnen de wellness- en spabranche geëerd. Zo mag 
Marlis Minkenberg van Severin’s Resort & Spa uit Keitum/Sylt zich Spa Manager 2017 
noemen. De volgende editie van Beauty Düsseldorf vindt van vrijdag 9 maart tot en met 
zondag 11 maart 2018 plaats.

Meer informatie: Messe Düsseldorf 
Tel. + 49 (0)211 45607602, www.beauty-international.com

HET BEURSTERREIN VAN MESSE DÜSSELDORF WAS VAN VRIJDAG 31 MAART TOT 

EN MET ZONDAG 2 APRIL WEDEROM HET TONEEL VOOR BEAUTY DÜSSELDORF, 

DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR BEAUTYPROFESSIONALS UIT DE SEGMENTEN 

COSMETICA, NAGEL, VOET, WELLNESS EN SPA.  MET INDRUKWEKKENDE 

BEURSHALLEN EN EEN PRAKTIJK GEORIËNTEERD EDUCATIEPROGRAMMA, OVER-

TROF DE BEURS OOK DIT JAAR WEER ALLE VERWACHTINGEN EN LIEP HET BEZOE-

KERSAANTAL OPNIEUW OP TOT MEER DAN 55.000 BEZOEKERS.
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Slechts 1% van de vitaminen uit voeding of 

supplementen bereikt de huidcellen. 

De huid komt dus chronisch vitaminen tekort. 

Het direct op de huid aanbrengen van vitaminen is 

daarom essentieel voor een gezonde huid.

De Vitamin Profiling Collection van ALPHA-H bevat 

de 4 meest essentiële vitaminen voor de huid:

Vitamine A   Anti-Aging en Acne

Vitamine B   Bouwt de huidbarrière en een   

  vochtreservoir in de huid op

Vitamine C     Collageenaanmaak en ‘clarity’

Vitamine E     Eerste hulp bij huidirritatie

Hiermee stel je elke dag opnieuw je eigen 

vitamine cocktail samen. 

Vitamin Profiling: 

Vitamine therapie voor de huid, op maat gemaakt!

VITAMIN PROFILING - Wat is de vitamine behoefte van jouw huid?

MEER WETEN?
Kijk op www.alpa-h.nl of vraag informatie aan via 
info@alpha-h.nl of 030-2120460

http://www.alpa-h.nl/
mailto:info@alpha-h.nl
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HOEWEL ECHTE SCHOONHEID VAN BINNENUIT 

KOMT, KAN DE UITSTRALING VAN IETS OF IEMAND 

EVENEENS BELANGRIJK ZIJN. OOK BIJ BEAUTYPRO-

DUCTEN KAN HET UITERLIJK EEN DOORSLAGGE-

VENDE ROL SPELEN BIJ DE LAATSTE FASEN IN HET 

KOOPPROCES. HET IS DAN OOK NIET GEK DAT DE 

VERPAKKINGSINDUSTRIE VAN COSMETICA VEEL TIJD 

EN ENERGIE STOPT IN HET VINDEN VAN GESCHIKT 

MATERIAAL EN EEN PASSENDE STIJL OM HET PRO-

DUCT IN TE PRESENTEREN. BINNEN DE SCHOON-

HEIDSBRANCHE ZIJN VERSCHILLENDE ONTWIKKE-

LINGEN GAANDE, DIE NU OOK HUN WEG GEVON-

DEN HEBBEN IN DE VERPAKKINGSWERELD.

Uit het jaarverslag van L’ Oréal blijkt dat de uitgaven voor cosmetica nog ieder jaar groeien. 
Zo meldde de cosmeticagigant dat de omzet in dit marktsegment het afgelopen jaar met vier 
procent is gegroeid. Daartegenover staat wel een flinke lading concurrentie. Iedere succes-
volle ondernemer heeft daarom een nauwkeurige positionering nodig en een uitgekiende 
marketingstrategie. 

Een manier om zich te onderscheiden is bijvoorbeeld door een kenmerkende en passende 
verpakkingslijn toe te passen. Bij het selecteren van de juiste verpakking zoeken bedrijven 
nauwe aansluiting bij hun product. Immers, verpakking en product moeten elkaar versterken. 
Dit kan op verschillende manieren gebeuren, als alle toegepaste verpakkingsvariaties de 
belofte van de inhoud maar blijven benadrukken.

DUURZAME VERPAKKINGEN
In de beautysector worden producten steeds vaker gemaakt van duurzame ingrediënten 
en op een duurzame manier geproduceerd. Tegenwoordig willen consumenten ook dat de 
verpakkingen worden gemaakt van recyclebaar materiaal. Naast het gebruik van duurzame 
grondstoffen, kunnen bedrijven ook denken aan compactere verpakkingen. Dit zou verspil-
ling van materiaal kunnen voorkomen. Ook dienen speciale oplossingen ervoor te zorgen dat 
een tube, fles of pot helemaal geleegd kan worden. Daarnaast wordt ook in de beautybranche 
onderzocht of navulbare verpakkingen een optie zijn. Uiteraard speelt hygiëne hierbij een 
belangrijke rol. 

EEN PARELTJE VOOR DE HUID,
EEN PARELTJE VOOR HET OOG

BEAUTYLIJNEN VOOR MANNEN
Cosmeticaproducten voor mannen zijn de laatste tijd zo 
populair geworden, dat deze markt uitgegroeid is tot één van 
de grootste. Het ochtendritueel van mannen die verzorgd voor 
de dag willen komen bestaat vaak niet meer alleen uit sche-
ren, maar ook uit het aanbrengen van een crème, een geurtje 
of zelfs make-up. Het is dan ook niet raar dat de beautybran-
che hier op inspeelt en meerdere beautylijnen voor mannen 
op de markt brengt. 

Volgens Diane Jaffé, expert op het gebied van gendermar-
keting, is het ook verstandig om voor mannen een andere 
verpakkingsstrategie toe te passen: “Vrouwen worden aan-
getrokken tot precies het tegenoverstelde van datgene waar 
mannen tot aangetrokken worden. Hoekig, vierkant en recht 
zijn typisch mannelijke vormen, terwijl ronde vormen juist 
meer vrouwelijk ogen.” De beautybranche verandert dus snel, 
maar sommige voorkeuren blijven blijkbaar door de jaren 
heen bestaan.

VITAMIN PROFILING - Wat is de vitamine behoefte van jouw huid?
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PUUR COMPANY GEEFT KWETSBARE 
KINDERHUID DE AANDACHT DIE HET VERDIENT

“Als moeder wil je natuurlijk het beste voor je kinderen”, legt Dieke uit. “Van 
vrienden en familie om me heen kreeg ik vaak de vraag welke verzorgingsproduc-
ten nu echt goed zijn voor kinderen, helemaal als hun kinderen een gevoelige en/
of eczeemhuid hadden. Natuurlijke kwaliteitsproducten zonder onnodige toevoe-
gingen en agressieve stoffen. Het bleek lastig om deze producten speciaal voor 
kinderen te vinden. Aangezien een kinderhuid vijf keer droger is dan een volwas-
sen huid, is het wel belangrijk dat je de juiste producten gebruikt.”

VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID
Ruim vijf jaar geleden is Dieke begonnen met de productontwikkeling van 
Loverock, haar eigen huidverzorgingslijn voor kinderen. Dieke: ““Opgegroeid in 
een ondernemersgezin in de huidverzorgingsbranche, ben ik doordrongen van 
het feit dat het gebruik van natuurlijke kwaliteitsproducten een positieve bijdrage 
levert aan de gezondheid. Daarnaast wordt de bewustwording van het gebruik van 
duurzame producten ook steeds groter. Logischerwijs wilde ik duurzame, natuur-
lijke kwaliteitsproducten maken. Elk begin start bij goede research: Wat maakt de 
kinderhuid nu precies zo anders en welke ingrediënten moet je juist wel of juist 
niet gebruiken? In samenwerking met een Rotterdamse dermatoloog hebben we 
gekeken wat belangrijk is voor de kinderhuid. Ook heb ik nagedacht over wat een 
kind allemaal doet, aangezien ze al veel vrijer zijn dan een baby. De kinderhuid 
wordt daardoor aan veel meer schadelijke invloeden (zon, kou, wind, chloorwater 
in het zwembad) blootgesteld dan de babyhuid.”

“Vanuit deze wetenschap ben ik gestart met de ontwikkeling”, vervolgt Dieke. 
“We hebben bewust gekozen voor een Nederlands laboratorium zodat ik naast 
de laborant kan zitten  en mee kan beslissen op microniveau. Hierdoor worden 

DE APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM IN HET GEZIN 

VAN DIEKE VAN GRONINGEN. HAAR OUDERS ZIJN BEKENDE 

ONDERNEMERS IN DE SCHOONHEIDSBRANCHE, WAARDOOR 

ZE MOEITELOOS OPGROEIDE IN DE BEAUTYSECTOR. ENKELE 

JAREN GELEDEN BEGON HET BIJ DIEKE OOK TE KRIEBELEN EN 

BESLOOT ZE OM HAAR DROOM NA TE JAGEN: EEN EIGEN 

HUIDVERZORGINGSLIJN VOOR DE KWETSBARE BABY- EN KIN-

DERHUID. VANUIT HAAR BEDRIJF PUUR COMPANY BRENGT 

ZE ZOWEL HAAR EIGEN VERZORGINGSLIJN LOVEROCK AAN 

DE MAN, ALSOOK TWEE ANDERE PRODUCTLIJNEN SPECIAAL 

VOOR KINDEREN. 
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de producten precies zoals ik ze wil hebben.  Bij Loverock werken we altijd met 
een  testpanel van dertig jongens en meisjes. Ze geven eerlijke feedback op onze 
producten en hebben ook zelf de geur uitgezocht.”

LOVEROCK
De producten van Loverock bieden een compleet verzorgingspalet voor jongens 
en meisjes. Van een unieke gezichtscrème en zachte bodylotion, tot aan een 
mentholvrije aftersun, shampoo en conditioner. “De producten zijn natuurlijk en 
ondersteunen het zelfherstellende vermogen van de huid zelf”, vertelt Dieke. “De 
hele lijn is vrij van agressieve synthetische stoffen, siliconen, parabenen, phenoxy-
ethanol, sulfaten, kleurstoffen en minerale oliën. Daardoor brengen ze de huid 

niet uit balans en wordt het smeren en verzorgen ineens naar een ander niveau 
gebracht. De producten vallen zó goed in de smaak dat ik ze inmiddels bij veel  
salons en enkele apotheken worden  aangeboden. Ik krijg nu nog steeds tranen in 
mijn ogen als een moeder of vader naar me toekomt en zegt dankzij de producten 
van Loverock de huid van hun kind is verbeterd of huidproblemen zelf zijn ver-
dwenen. Dat is waar ik het voor doe!”

ECO.KID
Tegelijkertijd met het ontwikkelen van haar eigen huidverzorgingslijn probeerde 
Dieke het Australische merk eco.kid naar de Benelux te halen. En met succes, 
want Puur Company is sinds 2014 exclusief distributeur van het merk. “eco.kid 
bevat biologische producten die een oplossing bieden voor veel voorkomende 
huidproblemen bij kinderen”, laat ze weten. “Denk bijvoorbeeld aan een droge 
hoofdhuid, huidirritatie, berg en hoofdluis. Daarnaast bevat het de verkoophit 
Outback Jack, een DEETvrije biologisch gecertificeerde buitenspray. Inmiddels 
worden er jaarlijks meerdere pallets van ingevaren. Het sluit dus naadloos aan bij 
mijn eigen ontwikkelde assortiment.”

LADY GREEN
Vorig jaar mocht Puur Company een nieuw merk toevoegen aan het distributie-
lijstje, namelijk Lady Green Paris. “Producten uit deze verzorgingslijn zijn speciaal 
voor meiden vanaf  12  jaar, die de eerste onzuiverheden krijgen. Lady Green 
vormt een logisch vervolg op de producten van Loverock”, legt Dieke uit. “Uit 
onderzoek blijkt dat meiden rond die leeftijd te maken krijgen met huidproblemen 
waar tot voor kort weinig kwaliteitsproducten voor bestonden. Mijn wens was om 
hier zelf een productlijn voor te ontwikkelen, maar er gaat zoveel tijd in zitten 

als je het echt goed wilt doen. Gelukkig komen de biologisch 
gecertificeerde producten van Lady Green overeen met de visie 
van Puur Company.”

Al met al wil Dieke met Puur Company en de speciale huidver-
zorgingsproducten dat ouders én kinderen zich bewuster worden 
van het feit dat het belangrijk is om de kinderhuid optimaal te 
beschermen. Dieke: “Hoewel het soms  veel tijd in beslag neemt, 
vind ik het enorm leuk om ermee bezig te zijn. Ik vind het ook 
belangrijk dat er met elkaar over gepraat wordt, omdat de kin-
derhuid veel meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Daarom 
Puur Company Puur for Kids!”

Meer informatie:

Puur Company
Tel. 010-8465471 
info@puurcompany.nl
www.puurcompany.nl 

mailto:info@puurcompany.nl
http://www.puurcompany.nl/
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VOLOP NIEUWS IN DE SCHAPPEN 

FLORINT IS EXCLUSIEF IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR VAN DR. SPILLER PURE SKIN CARE 

SOLUTIONS, EEN HOOGWAARDIG COSMETICAMERK UIT ZUID-DUITSLAND. ALLE PRODUCTEN 

ZIJN GERICHT OP HET VERBETEREN VAN DE HUID, NET ZOALS HET JONGE MAKE-UPMERK 

EMANI DAT WIJ IN DE VORIGE EDITIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON AAN U 

VOORSTELDEN. DIT IS EEN 100% VEGANISTISCHE MAKE-UPLIJN WAAR FLORINT VANAF 

2016 IMPORTEUR VAN IS. ONLANGS HEBBEN BEIDE MERKEN NIEUWE PRODUCTEN AAN 

HET ASSORTIMENT TOEGEVOEGD. ZO IS EMANI EEN FOUNDATION PRIMER RIJKER EN IS 

COLLAGEN AQUA PLUS DE NIEUWSTE AANWINST VOOR DR. SPILLER. 

van Florint

Florint bestaat sinds 1994 en is een flexibele 
en vooruitstrevende organisatie die graag blijft 
meedenken met klanten in de beautybranche. 
Beautyprofessionals kunnen er terecht voor huid-
verzorgingsproducten van Dr. Spiller, make-up 
van Emani en bedrijfskleding van Florilaine. Naast 
Nederland, verzorgt Florint ook de import en dis-
tributie van Dr. Spiller in België en Luxemburg. 

EMANI FOUNDATION PRIMER
Het make-upmerk Emani streeft ernaar om pro-
ducten te ontwikkelen die bijdragen aan de 
natuurlijke schoonheid. Het nieuwste product uit 
de collectie is een foundation primer met een flu-
weelachtige textuur, de Perfect10 Primer Serum. 
Dankzij de toevoeging van tien organische extrac-
ten wordt overtollig talg geabsorbeerd en de pori-
en verfijnd. Het luxe product blendt perfect met 
foundation en heeft een hydraterende, voedende 
en verzorgende werking. Voor het beste resultaat 
gebruik je de primer vóór de foundation.

DR. SPILLER VERZORGINGSEMULSIE
Om het huidverouderingsproces tegen te gaan, 
heeft Dr. Spiller Collagen Aqua Plus ontwikkeld. 
Dit is een universele verzorgingsemulsie voor 
ieder huidtype. Wanneer de huid ouder wordt, 
neemt de hoeveelheid collageen in het huidbind-
weefsel af en verliest het resterende collageen het 
vermogen om vocht op te nemen. Het product 
bevat hydro-collageen, wat het ouderdomsproces 
aanzienlijk remt. Klanten kunnen dit meteen mer-
ken aan een verbeterde elasticiteit, een gladde 
oppervlaktestructuur en een verhoogd vochtig-
heidsgehalte van de huid.

ALOË VERA ZONNEMELKSPRAY 
Nu de zon steeds meer en feller gaat schijnen, is het belangrijk dat de huid met de juiste producten 
verzorgd wordt. Florint heeft daarom een nieuwe zonnemelkspray in het assortiment toegevoegd, dat 
boordevol aloë vera en bisabolol zit. Het product heeft SPF 10 en zorgt ervoor dat de huid verzacht en 
gekoeld wordt. Uiteraard beschermt de spray tegen uv-straling om beschadiging van de huid tegen te 
gaan, zelfs in het water. Verder voorkomt het product vroegtijdige huidveroudering en zonneallergie.

Meer informatie:

Florint
Tel. 0343-414550
info@flortint.nl
www.florint.nl

mailto:info@flortint.nl
http://www.florint.nl/
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De nieuwe Extreme Gold Cream bevat alleen gecertificeerde natuurlijke ingrediënten die de 
huid een betere dichtheid, elasticiteit en hydratatie geven. Aloë, kaasjeskruid, althea, roos en 
hyaluronzuur zijn enkele van de actieve ingrediënten in de Extreme Gold Cream. Deze crème 
maakt daarnaast gebruik van de bijzondere eigenschappen van gouden microdeeltjes die 
oplossen in de huid, voor de stimulatie van een jeugdige en vitale huid. De crème is geschikt 
voor alle droge, rijpe of zeer benadrukte huidtypes waarvoor het noodzakelijk is om de vitali-
teit te stimuleren, het immuunsysteem en de antioxidant te versterken.

ZONBESCHERMING
De anti-ageing-crème biedt ook SPF15-
zonbescherming met UVA-filters die verdere verou-
dering van de huid en donkere vlekken als gevolg 
van uv-stralen voorkomen. Hierdoor worden de 
beschermingsmechanismes gestimuleerd en wordt de 
stressfactor in de huid door vrije radicalen verlaagd. 

Meer informatie:

Lakshmi Bio-Eco Cosmetics
Tel. 070-5179588
www.lakshmi.nl

LAKSHMI HEEFT MET DE EXTREME GOLD CREAM 

NU EEN VERNIEUWDE ANTI-AGEING-CRÈME DIE 

DE ELASTICITEIT VAN DE HUID VERBETERT EN EEN 

HYDRATERENDE WERKING HEEFT DANKZIJ EXCLUSIE-

VE ACTIEVE INGREDIËNTEN.

LAKSHMI EXTREME GOLD CREAM  
BIEDT 24-UURSBESCHERMING

Zonder goed functionerende huidbarrière is werken aan huidproblemen (waaronder gevoelige huid, 
acné en pigmentatie) en Anti-Aging een langdurig proces. Wanneer de huidbarrièrefunctie,  zuurgraad 
en celdelingsproces worden geoptimaliseerd, verminderen huidproblemen en krijgt de huid haar 
natuurlijke glans terug. Hiervoor heeft Dermo28 een revolutionaire aanpak ontwikkeld, bestaande uit 
vier pilaren: pH-regulatie, fruitzuren, systemen en complexen.

pH-regulatie brengt de pH-waarde van de huid in balans. Daardoor is de huid beter in staat om actie-
ve ingrediënten op te nemen, versterkt de zuurgraad en daarmee de barrièrefunctie. Glycol-, melk-, 
salicyl- en amandelzuur worden in de verschillende lijnen, waaronder ook de lijn voor de (over)
gevoelige huid, met elkaar gecombineerd. Thuisproducten bevatten ook fruitzuren, wat de 28-dagen 
celdeling stimuleert.

Systemen zijn een vaste groep van ingrediënten die in ieder product van een specifieke lijn terug-
komt. Ieder probleem in de huid wordt hierdoor structureel aangepakt. De actieve ingrediënten drin-
gen dieper door in de huid en stimuleren elkaar, waardoor er een optimaal resultaat wordt behaald. 
Complexen bevatten exfoliërende werkstoffen en actieve ingrediënten in één. Door gelijktijdig te 
exfoliëren en te voeden werken de ingrediënten sterker en dieper in de huid met een beter resultaat 
en minder irritatie.

Western Cosmetics zocht een huidverbeteringsmerk op technisch hoog niveau om PBSerum 
Cosmeceuticals aan te vullen. Dermo28 zal verrassen, net als de SunSkincare-lijn, die tijdens het zon-
nen hydrateert en herstelt.

Meer informatie: Western Cosmetics, tel. 0297-303162, www.westerncosmetics.nl

DERMO28 IS EEN UNIEK HUIDVERBETERINGS- EN ANTI-AGING-PROGRAMMA MET AL 22 

JAAR EEN DUIDELIJKE VISIE EN MEDISCHE ACHTERGROND. DE TWEE FUNDAMENTELE 

PRINCIPES VAN DERMO28 ZIJN ‘OPTIMAAL HYDRATEREN’ EN ’28-DAGEN CELDELING’.

DERMO28 UIT ITALIË NIEUW IN NEDERLAND

http://www.lakshmi.nl/
http://www.westerncosmetics.nl/
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MEDIK8 INTRODUCEERT EEN ALCOHOLVRIJE BEHANDELING TEGEN 

ONZUIVERHEDEN. DE BESTE MANIER OM UITBRAKEN VAN PUIST-

JES EN ANDERE ONZUIVERHEDEN ONDER CONTROLE TE KRIJGEN 

IS EEN CONSISTENTE, NIET-IRRITERENDE ROUTINE DIE SPECIAAL IS 

ONTWIKKELD VOOR EEN GEVOELIGE HUID. HET IS VAN BELANG 

DAT DE PORIËN NIET VERSTOPT RAKEN EN DAT DE OLIEPRODUCTIE 

ONDER CONTROLE BLIJFT. BLEMISH CONTROL PADS ZIJN HIERVOOR 

DE OPLOSSING.

PUISTJES EN ONZUIVERHEDEN 
   VERLEDEN TIJD DOOR

Puistjes ontstaan doordat overtollig talg de opening van een haarfollikel 
verstopt. Het talg kan dan het huidoppervlak niet bereiken, waardoor er voor 
huidbacteriën een ideale omgeving ontstaat om zich te vermenigvuldigen. 
Deze bacteriën produceren enzymen die de huid irriteren en laten ontsteken 
waardoor er puistjes en onzuiverheden ontstaan. De Blemish Control Pads 
zijn ontwikkeld om dit tegen te gaan.

REINIGING VAN BINNENIN EN BUITENAF
De pads zijn doordrenkt met een oplossing van twee procent salicylzuur 
dat het huidoppervlak zowel van binnenin als van buitenaf  reinigt en diep 
in de poriën dringt om vuil en olie te verwijderen. Hierdoor ontstaat er een 
gladde textuur. Het werkzame bestanddeel allantoïne herstelt de ontstoken, 
geïrriteerde huid en ondersteunt de stimulatie van nieuw huidweefsel. 

GEEN UITDROGING EN IRRITATIE
Deze unieke formule van Medik8 is alcoholvrij, in tegenstelling tot veel 
andere pads die puistjes tegengaan. Dit houdt in dat de Blemish Control Pads 
geen droogheid of irritatie veroorzaken en geschikt zijn voor ieder huidtype.

Medik8

HET GEBRUIK
Voorafgaand aan het gebruik van de pads dient de huid goed 
gereinigd te worden. Wrijf dan zachtjes met een pad over 
het gehele gezicht of over een bepaald deel van het gezicht. 
Vermijd hierbij de tere huid rondom de ogen. De pads kunnen 
ook voor grotere delen gebruikt worden, zoals voor de nek, rug 
en achterkant van de armen. Laat het drogen en gebruik daarna 
het gebruikelijke serum en vochtinbrengende dagcrème met 
zonbescherming.

PRODUCTLIJN VOOR ONZUIVERE HUID
Naast de Blemish Control Pads biedt Medik8 een productlijn voor 
een onzuivere huid. Deze productlijn omvat de exfoliërende 
schuimreiniger Beta Cleanse, de olievrije antioxidant gel-serum 
Beta AOX, de doelgerichte Beta Gel en de huid in balans 
brengende matterende crème Beta Moisture. Tweemaal daags 
gebruik van de pads, in combinatie met andere producten uit 
de lijn van Medik8, zorgt voor het beste resultaat.

Meer informatie:
Medik8
Tel. 0316-295357
www.medik8.nl 

http://www.medik8.nl/


LIMITED EDITION

De perfecte kennismaking met de kwaliteit van Maria Galland Paris, 
een behandeling met pioenroos essence, voor utlieme frisheid en uitstraling.

SOIN PIVOINE DIVINE 
RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT

• Trendy, ongecompliceerd en een stimulerende dosis frisheid

•  Ervaar nu de gelimiteerde 45 minuten behandeling - voor alle huidtypes

• Een natuurlijke frisse, roze huid die u laat stralen zoals na een verkwikkende 

    vakantie

*De actie loopt tot 31-5-2017 - Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten.

Win nu een verwenbehandeling door een van onze Maria Galland Beauty Experts bij u in het instituut!
Schrijf ons: info@maria-galland.be, waarom deze nieuwe behandeling uw interesse gewekt heeft – Veel succes!

Maria Galland Benelux  |  www.maria-galland.nl

      45 minuten 
       voorjaars-

      behandeling

mailto:info@maria-galland.be
http://www.maria-galland.nl/


BEAUTY BY DORIEN TROTS OP     
    SAMENWERKING MET JK-NEDERLAND

BEAUTY BY DORIEN IS EEN EXCLUSIEVE SAMENWERKING AANGEGAAN MET JK-NEDERLAND; DE 

TOONAANGEVENDE LEVERANCIER OP HET GEBIED VAN COLLAGEENAPPARATUUR. HET BEDRIJF 

LEVERT ONDER ANDERE DE BEAUTY ANGEL, DAT ALS TECHNISCH HOOGSTAAND APPARAAT 

WORDT GEZIEN OP HET GEBIED VAN HET STIMULEREN VAN DE AANMAAK VAN COLLAGEEN. 

De Beauty Angel-behandelingen staan bekend als echte wellness- en lichtbehandelingen en worden ook bij 
Dorien uitgevoerd. Een behandeling met de Beauty Angel wordt nu aangeboden in combinatie met de colla-
geen-gel van Dorien. Het is een combinatie van lichtbehandeling en verzorgingsproducten die zorgt voor een 
stralende teint en strakke huid. 

DE SAMENWERKING
Na onderzoek en vele testfases, is de Gold Collagen Booster Gel van de huidverbeteringslijn Beauty By Dorien 
er als beste uit gekomen. Om deze reden is de samenwerking met JK-Nederland tot stand gekomen. Klanten 
kunnen genieten van een behandeling met de Beauty Angel en krijgen automatisch de collageen-gel van 
Beauty by Dorien. De gel is uitgekomen onder de naam Beauty Angel Powered by Dorien en wordt geleverd 
met hygiënisch airless-pompsysteem voor optimaal behoud van de ingrediënten. 

De gouden combinatie werd geïntroduceerd tijdens Beauty Trade special in Utrecht en viel bij vele salons in 
de smaak. De formule werd ook gedemonstreerd in de showroom van JK-Nederland en bij de Beauty Market 
Rotterdam. Dit werd allemaal gefilmd voor het RTL4-programma Medicaltravel en werd op zondag 12 maart 
uitgezonden op televisie.

Meer informatie: JK-Nederland B.V.
Tel. 010-4622933, info@jk-nederland.nl, www.jk-nederland.nl, www.beauty-angel.nl 

B e D r i j f s n i e u w s
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VAN DER VALK NIJMEGEN-LENT 
   OPENT SALON BEAUTYBALLOON

De kersverse schoonheidssalon wordt gerund door Zoë Makodi en Eva Nillessen en biedt de mogelijkheid 
om zes dagen per week te reserveren. De salon is niet alleen toegankelijk voor hotelgasten, maar ook 
voor gasten van buitenaf. “We hebben diverse mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de invulling 
van onze behandelruimte,” vervolgt Marije. “Via het merk Oolaboo zijn we in contact gekomen met Bert 
van Bennekom, die met de producten werkt in zijn BeautyBalloon-vestigingen.”

CEREMONIES
Bij BeautyBalloon worden de behandelingen ceremonies genoemd. “Samen met het merk Oolaboo 
werken we dagelijks aan het verbeteren van iedere huid en gaan we ervoor zorgen dat elke ceremonie 
een moment is van totale ontspanning”, laat Marije weten. “We zijn blij dat het product, de missie en de 
visie van BeautyBalloon perfect aansluit bij ons idee van gastvrijheid. We zijn dan ook met plezier deze 
samenwerking aangegaan.”

Meer informatie: BeautyBalloon, tel. 024-7920200, www.beautyballoon.nl

DE WELLNESSRUIMTE BIJ HET VAN DER VALK-HOTEL IN NIJMEGEN-LENT IS ONLANGS UITGE-

BREID MET DE SCHOONHEIDSSALON BEAUTYBALLOON. DE NIEUWE AANWINST VAN DE 

HORECAONDERNEMING WERD OP WOENSDAG 1 FEBRUARI FEESTELIJK GEOPEND. “MET DE 

SALON BIEDEN WE DE BUURT EEN EXTRA UITVALBASIS OP HET GEBIED VAN BEAUTYBEHAN-

DELINGEN”, ALDUS MARIJE VAN DER VALK, DIRECTEUR VAN HET NIJMEEGSE HOTEL.

LIMITED EDITION

De perfecte kennismaking met de kwaliteit van Maria Galland Paris, 
een behandeling met pioenroos essence, voor utlieme frisheid en uitstraling.

SOIN PIVOINE DIVINE 
RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT

• Trendy, ongecompliceerd en een stimulerende dosis frisheid

•  Ervaar nu de gelimiteerde 45 minuten behandeling - voor alle huidtypes

• Een natuurlijke frisse, roze huid die u laat stralen zoals na een verkwikkende 

    vakantie

*De actie loopt tot 31-5-2017 - Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten.

Win nu een verwenbehandeling door een van onze Maria Galland Beauty Experts bij u in het instituut!
Schrijf ons: info@maria-galland.be, waarom deze nieuwe behandeling uw interesse gewekt heeft – Veel succes!

Maria Galland Benelux  |  www.maria-galland.nl

      45 minuten 
       voorjaars-

      behandeling

mailto:info@jk-nederland.nl
http://www.jk-nederland.nl/
http://www.beauty-angel.nl/
http://www.beautyballoon.nl/
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n a B e s C h o u w i n g

HUYD CONGRES 2017

Eén van de zalen van de Fabrique werd ingericht als innovatie-
plein met uiteenlopende exposanten. Niet alleen was laserspe-
cialist Cutera aanwezig, maar ook Absolu Beauté, Skinadmin en 
Entercare. Verder was er een prachtige tweede zaal beschikbaar 
gesteld voor professionele gastsprekers. In een fijne, ontspannen 
sfeer werden relevante onderwerpen binnen de cosmedische 
huidzorg aangesneden. Omdat er veel thema’s op het program-
ma stonden, ging de dag voor de 850 aanwezige bezoekers al 
vroeg van start. 

DESKUNDIGE GASTSPREKERS
Na een openingswoordje van dagvoorzitter Donatello Piras, 
werd het plenaire programma afgetrapt door Victor Mion. 
Hierbij stond de juiste mindset voor persoonlijke ontwikkeling 
centraal, wat voor de organisatoren meteen één van de mooi-
ste momenten van het congres was. “De deelnemers werden 
gestimuleerd om elkaar te complimenteren”, vertellen ze. 
“Daardoor ontstond er echt een verbinding tussen alle verschil-
lende doelgroepen. Als expertisecentrum zetten wij ons in voor 
alle doelgroepen binnen de huidzorg en het was leuk om te 
zien dat de zaal gevuld was met professionals van verschillende 
achtergronden.” 

Verder kwamen ook Drs. Laurence Khoe, Marieke Schutte, 
Laurens Vreekamp en Dr. Lance Setterfield langs. Na een slot-
woord van Donatello Piras, werd de dag afgesloten met een 
netwerkborrel om alle opgedane kennis nog eens de revue te 
laten passeren.

OVER HUYD
Huyd is een expertisecentrum voor huidprofessionals en is een 
initiatief van huidtherapeuten Kim van der Meer en Roos Visser. 
Tijdens hun studie en de jaren die daarop volgden hebben zij 
zich gespecialiseerd in de cosmedische huidzorg. Met Huyd 
willen Kim en Roos een actieve bijdrage leveren in de professi-
onalisering en deskundigheidsbevordering van de huidzorg. Om 
dit te bereiken bieden ze de zorgprofessional scholing, advies 
en kwaliteitsinstrumenten aan.

Meer informatie: Huyd 
info@huydexpertise.nl, www.huydexpertise.nl

HUIDTHERAPEUTEN, SCHOONHEIDSSPECIALISTEN, DERMATOLOGEN EN 

COSMETISCH ARTSEN KONDEN OP ZATERDAG 18 MAART ZICHZELF VERRIJ-

KEN MET ALLE INS EN OUTS OP HET GEBIED VAN COSMEDISCHE HUIDZORG. 

OP DEZE DAG VOND NAMELIJK DE EERSTE EDITIE VAN HET HUYD CONGRES 

PLAATS, GEORGANISEERD DOOR KIM VAN DER MEER EN ROOS VISSER VAN 

EXPERTISECENTRUM HUYD. DOOR DESKUNDIGE GASTSPREKERS EN DIVERSE 

EXPOSANTEN KREEG HET EVENEMENT EEN ZEER PROFESSIONEEL KARAK-

TER. OOK DE SCHITTERENDE LOCATIE, DE FABRIQUE IN HET UTRECHTSE 

MAARSSEN, ZORGDE ERVOOR DAT HET EEN INSPIRATIEVOLLE DAG WERD.

EEN DAG VOL 
INTERACTIE, INSPIRATIE EN PROFESSIONALS TIJDENS

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


RIMPELS

KRAAIENPOOTJES

SLECHTE 
HUIDSTRUCTUUR

SLAPPE HUID

ZONNESCHADE

ATROPHISCHE LITTEKENS 
EN STRIAE

RIMPELS ROND
BOVENLIP

INTELLIGENTER.
EFFECTIEVER.
INNOVATIEVER.

BAANBREKENDE INNOVATIEVE 
MICRO NEEDLING

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

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

WILT U OOK 3X MEER OMZET?

NU AL VANAF

€ 85,- 
PER MAAND*

*MET FINANCIERING 

OP AFBETALING

mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
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i n t e r V i e w

Jantine van ’t Klooster 

Jantine is huidtherapeut in hart en nieren. Ze heeft jarenlang haar eigen praktijk voor 
huidtherapie gerund, is toezichthouder voor het Huid Allergie Keurmerk en adviseur 
voor Acaderma. Sinds 2015 is ze ook directeur bij het Huidfonds, en sindsdien is ze met 
daarmee een nieuwe koers ingeslagen. Om de belangen van mensen met een chronische 
huidziekte nog beter te kunnen behartigen werden de missie en doelstellingen van het 
Huidfonds nog eens grondig tegen het licht gehouden. Dit uit zich onder meer in de nieu-
we boodschap die het Huidfonds uitdraagt: “Hou van je huid, zorg voor je huid!”

“Niemand zou zich voor zijn huid moeten schamen, ook niet mensen met een huidaan-
doening”, licht Jantine toe. “Iedereen is mooi op een eigen manier. Maar de praktijk is 
helaas dat niet iedereen daarvan overtuigd is. Daarom richten wij ons met het Huidfonds 
op awareness voor de huid en huidproblemen. Want een huidaandoening kan wel degelijk 
de levenskwaliteit verminderen, zeker de goed zichtbare aandoeningen zoals psoriasis.”

Een van de doelstellingen om mensen met een huidaandoening te helpen is dan ook 
het genereren van meer acceptatie voor de huid die anders is. Hiertoe worden er twee 
projecten opgezet. Jantine: “Met onze campagne ‘huidhelden’ laten we mensen met een 
huidaandoening zelf aan het woord. Zij krijgen daarmee een podium om hun verhaal te 
delen en anderen te inspireren. Ook zijn we bezig met het opzetten van online huidcom-
munity’s, waar patiënten hun ervaringen met elkaar kunnen delen.”

HET HUIDFONDS IS BIJ VELEN WEL BEKEND, MAAR 

WAAR STAAT DE ORGANISATIE PRECIES VOOR EN 

WAT DOEN ZE CONCREET? HIEROVER SPRAK JANTINE 

VAN ’T KLOOSTER, DIE SINDS HET NAJAAR VAN 2015 

DIRECTEUR IS VAN DE STICHTING EN SINDSDIEN 

EEN NIEUWE TOEKOMSTVISIE HEEFT ONTWIKKELD. 

“VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BETERE FOCUS 

HEBBEN WE DRIE DOELSTELLINGEN GEFORMULEERD 

DIE VOOR ONS VERWOORDEN WAAR WE NAAR 

TOE WILLEN: HET VOORKOMEN VAN HUIDAANDOE-

NINGEN, BETERE ZORG VOOR MENSEN MET EEN 

HUIDAANDOENING EN MEER ACCEPTATIE VOOR DE 

HUID DIE ‘ANDERS’ IS.”

ZET NIEUWE KOERS HUIDFONDS UIT
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Het werk van het Huidfonds houdt zich echter niet beperkt tot meer bewustzijn 
en acceptatie, het fonds zet zich ook in voor het voorkomen van aandoeningen en 
betere huidzorg. “Een aantal huidaandoeningen is te voorkomen door de huid goed 
te verzorgen en beschermen. Denk dan onder meer aan bescherming tegen uv-stra-
ling. Omdat dit bij kinderen extra belangrijk is, hebben we bijvoorbeeld een project 
samen met kinderdagverblijven.”

Voor mensen die al een huidaandoening hebben, heeft het Huidfonds ten slotte het 
project ‘kwaliteit van leven in de spreekkamer’. Jantine legt uit: “Met dit project wil-
len we de bewustwording van het belang van psychosociale zorg vergroten, zowel 
bij patiënten zelf als bij huid- en beautyprofessionals. De patiënt en diens zorgen 
moeten hierbij centraal staan.”

Met projecten als deze timmert het Huidfonds hard aan de weg om het leven van 
mensen met huidproblemen te verbeteren. De hoop van Jantine: “Over tien jaar 
weet iedereen in Nederland wie wij zijn en wat we doen. Dan kunnen we samen 
huidaandoeningen voorkomen en ons inzetten voor de verbetering van zorg en 
acceptatie voor de huid die ‘anders’ is.”

Meer informatie:
Huidfonds
Tel.085-0433093
www.huidfonds.nl

De vernieuwde en duurzame productlijn sluit aan bij een eigen-
tijds salonconcept en bevat natuurlijke, huidverbeterende produc-
ten. Niet alleen aan de producten zelf, maar ook aan de verpak-
king is veel aandacht besteed. De nieuwe uitstraling van IK Skin 
Perfection 2.0 is elegant, luxe en eigentijds. Zo is de productlijn 
niet alleen fijn voor de huid, maar ook fijn voor het oog.

MEDICAL COLLECTION
Het assortiment van IK Skin Perfection bevat sinds kort ook de 
medische huidverzorgingslijn de Medical Collection. Omdat de 
producten zijn gemaakt van 100% actieve en groene bestands-
delen, is de hele collectie veilig te gebruiken bij zware medicatie 
of een chemokuur. Daarnaast garandeert IK Skin Perfection dat er 
geen huidonvriendelijke ingrediënten, zoals geur- en kleurstoffen, 
zijn gebruikt. Verder heeft het merk vier producten ontwikkeld die 
zelfs veilig zijn te gebruiken in combinatie met bestraling. Ook 
de serie fruitzuren voor thuisgebruik wordt binnenkort uitgebreid.

Meer informatie: 
IK Skin Perfection
Tel. 074-2783500
www.ik-skinperfection.nl

HET GROENE HUIDVERBETERINGSMERK VAN SUMMERY 

COSMEDICAL GROUP UIT BORNERBROEK, IK SKIN 

PERFECTION, BLIJFT ZICH STEEDS WEER VERNIEUWEN. 

DIT KEER BRENGT HET MERK NIET ALLEEN EEN SPLINTER-

NIEUWE EN DUURZAME HUIDVERBETERINGSLIJN OP DE 

MARKT, MAAR OOK EEN PRODUCTLIJN OP HET GEBIED 

VAN MEDISCHE HUIDVERZORGING. 

IK SKIN 
PERFECTION 
INTRODUCEERT 
TWEE NIEUWE 
PRODUCTLIJNEN 

http://www.huidfonds.nl/
http://www.ik-skinperfection.nl/


Beauty Awards 2017

Het event in Studio 21 werd bezocht door ruim 450 gasten. Zij genoten van 
energieke optredens, volop mogelijkheden om te netwerken en de uitreiking van 
de awards. De presentatie van de avond was in handen van beautyicoon Kim 
Kötter. Bijzonder aan de 2017-editie van de Beauty Awards was ook dat organi-
sator BTP in zee ging met Beautyspot.nl als nieuwe mediapartner nadat gesprek-
ken met de nieuwe uitgever van vaktijdschrift Kosmetiek waren vastgelopen. 

De Beauty Awards 2017 werden uitgereikt door respectievelijk Michael Bakker, 
Bert van Seters, Diana Viet, Ajouad El-Miloudi, Chimène van Oosterhout, 
Vincent van Schijndel en Michael Heffels en Fabienne de Vries. De winnaars van 
de Beauty Awards 2017 zijn:

• Newcomer of the Year
Grace Janssen, Schoonheidssalon ZoMooi, Wijchen

• Schoonheidsspecialist van het Jaar, Regio Noord
Marijke Dikkerboom, Beautysalon Marijke, Hurdegaryp

• Schoonheidsspecialist van het Jaar, Regio Midden
Kuno Breen, De Beautycoach, Amsterdam

• Schoonheidsspecialist van het Jaar, Regio Zuid & Publieksprijs
Angelique Huybregts-Naus, Beautysalon Jolique, Reuver

• Beauty Salon van het Jaar (kleine salon: t/m drie medewerkers)
Maaike Helmond, Huidinstituut Vannu, Opheusden

• Beauty Salon van het Jaar (grote salon, vanaf drie medewerkers)
Anneliese Klouwer, Beautique Elegance, Volendam

Voor een uitgebreid (foto)verslag van de Beauty Awards 2017 ga je naar www.beauty-awards.nl. 

EEN FEESTELIJKE STEMMING, 

SWINGENDE OPTREDENS, 

BN’ERS EN EEN PERFECT VER-

ZORGDE LOCATIE: DE UITREI-

KING VAN DE BEAUTY AWARDS 

2017 OP 10 APRIL WAS EEN 

HOOGTEPUNT VOOR DE PRO-

FESSIONELE SCHOONHEIDS-

BRANCHE, DIE ZES TROTSE 

WINNAARS OPLEVERDE. 

UITGEREIKT TIJDENS 
ENERGIEKE GALA-AVOND

▲ De winnaars van de Beauty Awards 
2017 met presentatrice Kim Kötter

Fotografie: Paul Ridderhof
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e V e n t

http://beautyspot.nl/
http://www.beauty-awards.nl/
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www.loverock.eu  I  Loverock by Puur Company  I  010-8465471  I  info@puurcompany.nl

Daarnaast ontvang je als welkomstgeschenk een gezichtscrème en een bodylotion van Loverock ( t.w.v. 50,-)
Loverock heeft speciale producten ontwikkeld, die de kwetsbare, droge kinderhuid optimaal beschermen tegen 
schadelijke invloeden. Wind, kou en zon krijgen geen kans door deze unieke producten. Het beste uit de natuur 
speciaal ontwikkeld voor én door kinderen in samenwerking met de beste professionals. 

Neem nu een abonnement op vaktijdschrift

en ontvang deze een jaar lang voor €30,- (i.p.v. €42,-)

Ga naar: debeautysalon.biz/de-beautysalon-abonnement.html en vul het abonnementen formulier in. 
Vul achter jouw bedrijfsnaam de code: 10380 in.  Zo kunnen wij zien dat je gebruik wil maken van deze actie.

 

GRATIS
welkomstcadeau

LOVEROCK

mailto:info@puurcompany.nl
http://debeautysalon.biz/de-beautysalon-abonnement.html
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In tegenstelling tot wat bij veel andere schoonheidsspecialistes het geval is, 
was het niet Marie-José’s kinderwens om schoonheidsspecialiste te worden. 
Ze rolde er als het ware vanzelf in, zegt ze: “Het kwam tijdens een open dag 
op school een beetje op mijn pad. Ik wilde met mensen werken en iets met 
mijn handen doen. Een kantoorbaan zou niets voor mij zijn. Eerst heb ik de 
horeca geprobeerd, maar daar hanteren ze zulke vervelende tijden.”

Zo is ze bij het vak schoonheidsspecialiste uitgekomen: “Ik heb de opleiding 
tot schoonheidsspecialist gevolgd aan het ROC Twente en deze sprak me 
direct erg aan. Dat was trouwens het eerste jaar dat deze opleiding gegeven 
werd. Dat bleek ook wel, want van de twee klassen was er aan het eind nog 
maar één over. Alle meisjes die alleen maar wilden optutten met make-up 
waren toen al gestopt”, lacht ze.

Tijdens haar opleiding is ze stage gaan lopen bij een schoonheidssalon in 
Delden, die qua grootte vergelijkbaar is met haar huidige salon. Hier is ze 
na haar stage blijven plakken voor drie dagen per week. Op haar 21e is ze 
vervolgens gestart met haar eigen salon, toen nog in Hertme, en dat is volgens 
haar “uitgelopen op iets heel moois”.

VOOR SALON X GINGEN WE DIT KEER NAAR BORNE, MIDDEN IN DE REGIO TWENTE. WE SCHOVEN BIJ MARIE-JOSÉ LEUSHUIS-BOS VAN 

SCHOONHEIDSSALON MARIEMÉ AAN VOOR EEN GOED GESPREK EN GENOTEN VAN DE GEMOEDELIJKE GEZELLIGHEID WAAR DE STREEK 

OM BEKEND STAAT.

“WIJ BIEDEN EEN ZESGANGENMENU 

     MET ALLES WAT DE HUID NODIG HEEFT”
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CURSUSSEN EN BEURZEN
Als eigenaresse van een eigen salon geeft Marie-José aan dat ze het volgen 
van cursussen en het bezoeken van beurzen erg belangrijk vindt: “Ik volg 
veel cursussen, vooral op het gebied van massages. Ook bezoek ik ieder jaar 
de beurzen in Utrecht en Hardenberg. Het is erg belangrijk om up-to-date te 
blijven van de nieuwste methoden en producten.”

PRODUCTEN
Marie-José werkt voornamelijk met Mineral Care en andere producten van 
Mineral Skin Cosmetics. “De persoonlijke benadering van dit bedrijf spreekt 
me erg aan. Bovendien bieden ze cursussen aan in mijn regio. Ik ben begon-
nen met een klein assortiment. Dat was voor mij ook een groot voordeel: je 
hoeft niet gelijk honderden flesjes of een heel assortiment aan te schaffen, er 
zijn ook kleine pakketten mogelijk voor startende schoonheidsspecialisten.”

Intussen gebruikt Marie-José overigens wel een groot assortiment van Mineral 
Care. Ze noemt een paar van haar favoriete producten: “Xminerals heeft nu 
een 24-uurscrème met een mooie dag- en nachtwerking op basis van retinol. 
Zo’n alles-in-een-product doet het goed bij de consumenten: mensen willen 
geen tien flesjes meer op hun nachtkastje hebben staan. Voor mensen die 
toch iets aanvullends willen, is er natuurlijk altijd een bijpassend serum of 
dagcrème.”

“Bij ons krijgt de klant als het ware een zesgangendiner met alles wat de huid 
nodig heeft. Maar in de tijd tussen behandelingen in moet de huid wel onder-
houden worden. Daarvoor is een reinigende lotion of een dag-/nachtcrème 
erg geschikt. Daarnaast heeft Xminerals nu een dagcrème met SPF 35 die het 
deze zomer waarschijnlijk goed gaat doen. Maar ik geef alleen advies, ik wil 
mensen niet het gevoel geven dat ik ze iets aan probeer te smeren”, besluit ze.

Zelf werkt ze met onder meer Bio active en de Spa-lijn van Mineral Care. 
Verder maakt Marie-José vaak gebruik van de leuke aanbiedingen die Mineral 
Skin Care haar doet, zoals een gratis product bij aankoop van een ander pro-

duct. Ook ontvangt ze testers voor haar klanten. Ten slotte biedt de salon voor 
de make-up producten van Golden Rose aan.

Tijdens de cursussen van Mineral Care kwam ze bij de Beautyboerderij terecht. 
Hier viel ze zo op dat haar een baan werd aangeboden. Ze ging hier twee 
dagen per week werken om ook ervaringen met een grotere salon op te doen. 
Marie-José merkt op dat de Beautyboerderij geen stereotype grote salon is: “De 
Beautyboerderij is knus en kleinschalig, dat trok mij er ook toe aan. Bij veel grote 
spa’s kan de klant alleen even proeven aan de behandeling, maar als die echt 
lekker begint te worden, zit de tijd er al weer op. Daar staat wel tegenover dat er 
bij grotere salons vaak extra mogelijkheden geboden kunnen worden, zoals een 
lunch voor of na de behandeling. Ik zie ze dan ook niet als concurrenten. Af en 
toe verwijzen we klanten naar elkaar door.”

SPECIALISATIE
Marie-José heeft naar eigen zeggen sowieso geen concurrenten. “Ik zie andere 
schoonheidsspecialisten als collega’s. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Zelf 
valt ze op door haar persoonlijke benadering waarbij er veel tijd wordt uitgetrok-
ken voor iedere klant. “Een gezichtsbehandeling duurt bij mij minimaal twintig 
minuten”, geeft ze als voorbeeld. Massages zijn de favoriete behandelingen van 
Marie-José, vooral gezichts- en lichaamsmassages. “Hierbij heb je intensief con-
tact met de klant en na afloop gaat de klant weg met het gevoel dat er écht iets 
gebeurd is. Ik kom zelf wel eens bij sauna’s en spa’s, maar mij valt daar vaak op 
dat je tijdens de massages wel voelt dat je aangeraakt wordt, maar achteraf niet 
het gevoel hebt dat je echt gemasseerd bent.”

CONTACT
Bij Mariemé staat ontspanning tijdens een massage voorop. Niet zonder gevol-
gen: “Het komt wel eens voor dat klanten bijna in slaap vallen tijdens een behan-
deling! Maar dat zie ik als een compliment”, aldus Marie-José. Met veel klanten 
heeft ze trouwens ook gesprekken, die zeker niet alleen over koetjes en kalfjes 
gaan. “Je leert klanten uiteindelijk echt goed kennen. Veel klanten vertellen dan 
ook openhartig over hun leven en problemen. Dat smeedt een band en daardoor 
heb ik een heel grote en trouwe klantenkring opgebouwd.”

Onder meer door het intensieve klantcontact, de steeds groter wordende klan-
tenkring, het flexibel willen zijn wat betreft behandelingstijden en de combinatie 
van de verschillende locaties kreeg Marie-José wel een erg druk schema: “Zeker 
toen ik in verwachting raakte was het niet meer mogelijk om alle werkzaamheden 
te combineren. Toen heb ik Eva (Wolters-Echtermeijer, red.) aangenomen.” Ze 
leerde Eva bij de Beautyboerderij kennen en de dames hebben veel gemeen. “Ze 
heeft dezelfde specialisaties als ik: massages, manicures en pedicures. Bovendien 
deelt ze de liefde voor het vak. Ze werkt nu al zeven jaar bij mijn salon.”

Toch blijft het erg druk bij haar salon. “Twee jaar geleden hebben we een klan-
tenstop gehad omdat we echt helemaal vol zaten. Dat heeft even voor wat rust 
gezorgd, maar ook nu zitten we weer vaak volgepland.” Toch denkt Marie-José 
nog niet concreet aan uitbreiden: “Wellicht dat dit ooit nog komt, maar dat zal 
de tijd moeten leren. Bovendien is het lastig om personeel te vinden, omdat ik 
zeer hoge eisen stel. Ze moeten echt dezelfde liefde voor het vak uitstralen als 
Eva en ik.”

Meer informatie:
Mariemé, tel. 074-2668689, www.marieme.nl

PROFIEL MARIEMÉ

BESTAAT SINDS:  2003 (SINDS 2008 IN BORNE)

MEDEWERKERS:  2

SPECIALITEIT:  GEZICHTSBEHANDELINGEN, 

   MASSAGES, MANICURES EN PEDICURES

MERKEN:  MINERAL SKIN COSMETICS EN ROSE GOLD

Marie-José Leushuis-Bos

Sinds de aanstelling van Eva kunnen ook de populaire 
duobehandelingen aangeboden worden

http://www.marieme.nl/


IN DE EERSTE EDITIE VAN DE BEAUTYSALON VAN DIT JAAR HEB IK HET GEHAD OVER DE BESTE MANIER OM JE FACEBOOK-PAGINA IN 

TE RICHTEN. NOG EVEN VOOR DE DUIDELIJKHEID: EEN PAGINA IS ZAKELIJK; JE HEBT DAN GEEN ‘VRIENDEN’ MAAR ‘LIKES’. FACEBOOK 

CONTROLEERT STRENG OP HET GEBRUIK VAN PROFIELEN (MET VRIENDEN) VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK. DIT IS NIET TOEGESTAAN.

Deska de Vries

Heb je nog steeds een profiel dat je inzet voor zakelijke doeleinden? Geen probleem. 
Deze kun je gemakkelijk overzetten naar een pagina en je vrienden worden dan 
automatisch likes. In Facebook-termen wordt dit proces ‘Pages Migrate’ genoemd. Als 
je hierop zoekt, vind je precies wat je moet doen. Laten we ervan uitgaan dat je de 
pagina goed hebt ingericht. De volgende stap is het bepalen wat je gaat posten: hoe 
vaak, wanneer en met welke inhoud? Dat lees je in deze en de volgende column.

HOE VAAK EN WANNEER
Over het hoe vaak en wanneer plaatsen van berichten zijn al een tal van onder-
zoeken gedaan. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat er op berichten die 
geplaatst werden na acht uur ’s avonds meer interactie was dan op berichten die 
voor dit tijdstip geplaatst werden. Ook bleken woensdag, zaterdag en zondag goede 
dagen om te posten. Leuk natuurlijk, dit soort onderzoeken, maar zoals bij iedere 
marketingactiviteit die je onderneemt is het belangrijk om naar je eigen doelgroep 
te kijken.

FACEBOOK-STATISTIEKEN
Facebook maakt het je zeer gemakkelijk om te achterhalen hoe jouw volgers rea-
geren op je Facebook-berichten; namelijk met de optie ‘statistieken’ (bovenaan de 
pagina). Misschien schrikt de term statistieken je een beetje af; je denkt al snel aan 
ingewikkelde en saaie overzichten, maar dat is het zeker niet! Op een zeer overzich-
telijke manier kun je zien welke berichten het beste scoorden, op welke tijdstippen 
en op welke dagen. Je kunt achterhalen op welke dagen jouw volgers het meest actief 
zijn, om vervolgens de manier waarop jij berichten plaatst hierop aan te passen. 
Ik raad het dus zeker aan om een kijkje te nemen en te zien wat deze optie jou te 
bieden heeft.

Nog een laatste puntje betreffende het tijdstip waarop je post, want ook hierover zijn 
de meningen verdeeld. Is het goed om te posten wanneer je doelgroep online is, of 
juist als het wat rustiger is op Facebook? Het is zo dat hoe drukker het is, hoe minder 
jouw bericht getoond wordt in het nieuwsoverzicht. Hoe rustiger het is, hoe meer 
mensen je bericht zullen gaan zien. Maar nogmaals, probeer dit uit zodat je weet 
wat voor jou de beste optie is.

EDGERANK
Heb je weleens gemerkt dat het ene bericht voor veel meer interactie zorgt dan het 
andere? Waarschijnlijk wel. Dit heeft met een aantal zaken te maken. De meest 
belangrijke is natuurlijk de inhoud van het bericht. Meestal wordt op acties en aan-
biedingen minder gereageerd dan wanneer je een leuke foto maakt van jezelf met 
een product of bijvoorbeeld een klant. Facebook moet dus vooral persoonlijk zijn. 
Maar zelfs wanneer je je best doet om je berichten zo persoonlijk mogelijk te maken, 
is dit niet altijd een garantie voor succes. Dit heeft te maken met de EdgeRank van 
Facebook. Dit is een algoritme dat bepaalt welke berichten wel worden getoond in 
het nieuwsoverzicht en welke niet. In de volgende column wil ik het gaan hebben 
over hoe je de EdgeRank positief kunt beïnvloeden zodat je meer interactie en meer 
resultaat behaalt met je Facebook-pagina.

Jouwsalononline.nl
www.jouwsalononline.nl

FACEBOOK

m a r k e t i n g t i p s

D e  B e a u t y s a l o n  n r  2  2 0 1 750

http://jouwsalononline.nl/
http://www.jouwsalononline.nl/


Sterke 
partner

Waarom partner Worden?
�� Al 25 jaar een betrouwbare leverancier van Malu Wilz.
�� Innovatieve – en trendy producten.
�� Verzorgende decoratieve producten.
�� Goede prijs/kwaliteit verhouding.
�� 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

Nieuwe display in de basiscollectie.        Instap met kleine investering mogelijk.Nieuwe display in de basiscollectie.        Instap met kleine investering mogelijk.
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Bezoek ons 25, 26 en 27 maart tijdens de Beauty Trade Special - Jaarbeurs Utrecht - Stand nr. 1L010  - info@absolution.nl
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