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

     Een
Betoverende  
  en Zinnenprikkelende
Zomerbehandeling!

Informatie over instapmogelijkheden:

HAPARKO COSMETICS

De Veldoven 57

3342 GR  Hendrik-Ido-Ambacht

T +31 (0)78 - 68 166 28

www.haparko.nl

Bekijk onze webwinkel

voor meer informatie over

producten van Malu Wilz:

WWW.WEBSHOPMALUWILZ.NL  HaparkoCosmetics

http://www.haparko.nl/
http://www.webshopmaluwilz.nl/
http://www.haparko.nl/
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MORGAN TAYLOR

Voor u ligt de derde editie van dit jaar en het zal u vast niet ontgaan zijn dat deze 
uitgave er anders uit ziet dan u van ons gewend bent. De afgelopen maanden is het 
hele team druk bezig geweest om uw vaktijdschrift te voorzien van een nieuw jasje. 
Inhoudelijk mag u nog steeds dezelfde rubrieken, columns en actuele nieuwsitems 
verwachten. Ik hoop dat u net zo enthousiast over het eindresultaat bent als ikzelf! 

Er valt echter nog meer te vieren dan alleen een nieuwe lay-out! Dit jaar bestaat vak-
tijdschrift De Beautysalon namelijk tien jaar en dat vieren we maar al te graag. Om 
die reden vindt u bijgesloten dan ook ons jubileumboekje. Hierin blikken we terug 
op de start van De Beautysalon, worden enkele belangrijke bedrijven uit de markt in 
het zonnetje gezet en kijken we uit naar de volgende tien jaar.

Vernieuwing en uitkijken naar de toekomst is niet alleen belangrijk voor ons als uit-
geverij, maar ook voor u als ondernemer. U bent voortdurend op zoek naar nieuwe 
manieren om uw klanten te verrassen, uw salon onder de aandacht te brengen en 
nieuwe klanten binnen te halen. Ralf van Houts van MB Cosmetics schiet u hierbij 
graag te hulp en geeft vanaf dit nummer in iedere uitgave advies over het inzetten van 
marketingtools. Mocht u succes willen boeken door middel van social media, dan is 
het raadzaam om de marketingtips van Ralf aandachtig te lezen. Deze editie vertelt 
hij namelijk over de tien wetten van social media-marketing en geeft hij tips waarmee 
u uw salon naar een hoger niveau kan tillen en nieuwe klanten kan binnenhalen.

Naast marketingtips biedt deze feestelijke uitgave volop productnieuws, met name op 
het gebied van handen, voeten en nagels. Zo zorgen we er samen voor dat de zomer 
wordt voorzien van verzorgde nagels met prachtige, vrolijke kleuren. 

Ik wens u een hele fijne zomer toe!

Esther Vervaet
hoofdredacteur

De Visie

Esther Vervaet

U bent voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om 

uw klanten te verrassen, uw salon onder de aandacht te 

brengen en nieuwe klanten binnen te halen.

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.debeautysalon.biz/
mailto:e.vervaet@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
mailto:m.sponselee@gpmedia.nl
mailto:e.bruning@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
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P. 10 Interview met Maike Stoltz, International Support Manager Duvado
Deze editie van De Beautysalon staat in het teken van handen, voeten en nagels. Wij zijn echter niet de enige dit thema centraal stellen. Bij Duvado Beauty Systems 
uit Veldhoven staan de nagels al zes jaar centraal. Sinds 2009 is het merkenportfolio gegroeid en sinds september 2013 is Morgan Taylor via distributeur Duvado 
in Europa verkrijgbaar. We spreken met International Support Manager Maike Stoltz over het ontstaan van dit merk, de doelgroep, de werkwijze met klanten en 
de toekomstplannen

13

P. 13  Interview met Suzanne Tomann, eigenaresse SkinCare Solutions
SkinCare Solutions timmert flink aan de weg als exclusief importeur en groothandel van huidverbeteringsap-
paratuur en exlusieve cosmeticamerken voor de Benelux. De redactie van vaktijdschrift De Beautysalon was 
benieuwd naar de kennis en overtuiging van eigenaresse Suzanne Tomann en reisde af naar het zuiden om een 
bezoek te brengen aan SkinCare Solutions in Eygelshoven. 

P. 26 Coverstory: Sothys zet de huid in de spotlights
De Siberische ginseng is een plant met buitengewone eigenschappen, afkomstig uit verre koude Siberische 
streken. Onder de bezielende leiding van oprichter Bernard Mas toont Sothys dit juweel in de energie-serie 
die wordt aangevuld met drie zeer trendy nieuwe producten: het Sérum Recharge Energisante, de Crème Jour 
Energisante en de Crème Nuit Energisante. 

26
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P. 17  Salon ManMAN
Mannen zijn vaak niet de beoogde doel-
groep van beautysalons. Ze kunnen er 
uiteraard wel terecht, maar zelden zijn 
ze binnen de klantengroep in de meer-
derheid. Bij Salon ManMAN draait ech-
ter alles om mannen, zij zijn de enige 
doelgroep en alle medewerkers zijn 
gespecialiseerd in de mannenhuid. De 
salon – gevestigd in hartje Amsterdam – 
heeft een mannelijke en warme uitstra-
ling. De redactie van vaktijdschrift De 
Beautysalon sprak met eigenaresse Eefje 
van der Pol over de werkwijze, de ver-
schillen met een ‘gewone’ beautysalon 
en de producten die worden gebruikt.
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P. 33 OPI: 
the culture of color
Dit nummer staat in het teken van 
handen, voeten en nagels. Een 
merk als OPI kan hierbij natuur-
lijk niet ontbreken. OPI is in 
eerste instantie ontwikkeld voor 
de beautyprofessional. De con-
sument bleek echter ook op zoek 
te zijn naar kwalitatieve nagel-
lakken. Om die reden maakte 
OPI een duidelijke selectie van 
producten die door de consu-
ment op een veilige manier aan-
gebracht kunnen worden en van 
producten die geschikt zijn voor 
de salon. Voor elke gelegenheid 
is er een OPI Color Treatment die 
daarop aansluit. Maar wanneer 
is welke behandeling geschikt? 
Vaktijdschrift De Beautysalon 
vertelt u er meer over. 

48

45

I N H O U D

P. 48 Salon X: 
De Beautyfabriek in Doetichem
De Beautyfabriek is inmiddels een begrip geworden in de stad 
Doetinchem. Zowel dames als heren kunnen bij dit allround beau-
tyconcept terecht voor allerlei beautybehandelingen en de laatste 
haartrends. In 2012 werd de salon geopend en inmiddels heeft het 
zich ontwikkeld tot een groeiend bedrijf met een team van zeven 
professionals. Het succes van de salon blijft aanhouden, waardoor 
de plannen voor een uitbreiding op de plank liggen. Een goede 
reden om te spreken met eigenaresse Anke Aalvanger over het run-
nen van deze succesvolle salon en wat de toekomstplannen zijn.

P. 45 Interview PRO DUO
Een jaar geleden werd An D’hont aangesteld als de nieuwe Country 
Manager van Pro-Duo in Nederland. Met 28 vestigingen, 22 eigen merken 
en een assortiment van ruim tienduizend professionele beauty- en kappers-
producten is dit bedrijf de grootste leverancier van ons land. Op het hoofd-
kantoor van Pro-Duo in Eindhoven sprak de redactie van De Beautysalon 
met An D’hont en wij stellen haar hier graag aan u voor. 
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Beide producten beschermen tegen huidveroudering (UVA) en verbranden (UVB) 
en vormen daarnaast een schild tegen schadelijk High Energy Visible (HEV) licht.

Smart Tone Broad Spectrum SPF50
De geavanceerde zonnebrandcrème van Dr. Zein Obagi is ontwikkeld voor 
nagenoeg elke huidskleur. De Smart Tone Broad Spectrum met Spf50 bevat gepa-
tenteerde variabele kleurkorrels die zich aanpassen naar de gewenste huidtint. 
De korrels breken open en geven een subtiele teint van een aanpasbare kleur en 
een uitstraling van een gezonde gloed, die elke huidtoon completeren. Daarnaast 
bieden ze een dagelijkse bescherming tegen schadelijke ultraviolette stralen. 

Gefractioneerde melanine vormt een schild tegen schadelijk High Energy Visible 
(HEV) licht en vitamine C helpt om een egale teint te bereiken door pigment-
vorming te remmen. De crème is verrijkt met huidconditioners om de huid te 
ondersteunen en het een jeugdig, zacht en glad aanzien te geven. Deze zon-
nebrandcrème laat geen witte waas na, maar kleurt mee met de eigen huidtoon. 
De sheer-tint kan tevens worden gedragen als make-up primer. 

ZO Skin Health Smart Tone Broad Spectrum SPF 50  is vanaf dit voorjaar exclusief 
verkrijgbaar bij de erkende ZO Skin Health verkooppunten. Adviesprijs: € 74,95 
euro voor 45 ml. 

Oclipse Sun Spray
Deze niet-irriterende en waterbestendige formule beschermt maximaal tachtig 
minuten tijdens het zwemmen. Het baanbrekende, ‘one-touch, all-angle’ spray-
systeem geeft volledige dekking over het hele gezicht en lichaam zonder een 
vet gevoel achter te laten. De spray beschermt tegen huidveroudering (UVA), 
verbranden (UVB) en schadelijk High Energy Visible (HEV) licht. Gefractioneerde 
melanine biedt extra bescherming tegen schadelijke blootstelling aan de zon.

Het toegevoegde DNA-beschermingscomplex stimuleert het eigen mechanisme 
van de huid om zich te beschermen tegen toekomstige oxidatieve schade. Een 
twaalf-uurs afgiftesysteem met vitamine A, C en E helpt de huid om toekomstige 
tekenen van fotoschade en vroegtijdige huidveroudering te voorkomen. De spray 
is verrijkt met een dubbel hydratatie-herstellend systeem en lipide-reparerende 
ingrediënten. Samen voorkomen zij een droge en schilferige huid door de dehy-
draterende effecten van langdurige blootstelling aan de zon aan te vallen.

Voor aanvullende informatie:

JC Imp B.V. 
Tel. 0413-820206
www.jc-imp.nl 

Dr. Zein Obagi lanceert twee nieuwe zonproducten: de Smart Tone Broad 
Spectrum SPF 50 en de Oclipse Sun Spray SPF 50. De Smart Tone Broad 
Spectrum is ontwikkeld voor nagenoeg iedere huidskleur. Dit is mogelijk 
dankzij de gepatenteerde variabele kleurkorrels die zich aanpassen naar 
de gewenste huidtint. De Oclipse Sun Spray is een ‘one-touch, all angle’ 
spray-systeem dat zorgt voor een uniforme dekking over het hele gezicht en 
lichaam met een niet-vet en gewichtloos gevoel. 

JC Imp BV lanceert nieuwe zonbeschermingsproducten 

http://www.jc-imp.nl/
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A U T O M A T I S E R I N G

In persberichten spreken organisaties wel vaker over ‘een enorme groei’, maar in 
het geval van Treatwell valt hier echt weinig op af te dingen. Het boekingssysteem 

werd eind 2013 gelanceerd en inmiddels heeft het bedrijf al honderdvijftig mede-
werkers in dienst. Treatwell heeft vestigingen in Amsterdam en Berlijn en het aantal 
aangesloten salon bedraagt inmiddels 2500. Op dit moment komen hier iedere 
maand zo’n drie- tot vierhonderd nieuwe salons bij.

Treatwell is opgericht door de ondernemers Laurens Groenendijk, Erik Wienk, Jan-
Willem van Boeckel en Martijn Rozendaal. Eerder al stonden zij aan de wieg van 
succesvolle online marktplaatsen als JustEat.com en Booking.com. Internationaal 
verdienden zij hun sporen bij bedrijven als Procter & Gamble en Unilever.

Logische stap
“Na het grote succes van de iPhone-app was het nu tijd voor de volgende stap”, 
verduidelijkt CEO Laurens Groenendijk. “We willen alle consumenten toegang 
bieden tot het gemakkelijk boeken van salonbehandelingen en daarnaast zien 
we dat inmiddels al bijna veertig procent van onze boekingen via smartphones 
worden geplaatst. Het was dus een logische keuze om ook een Android-applicatie 
te lanceren.”

Beauty in je pocket
“De gratis Treatwell-app is ontworpen om consumenten keuze, gemak en inspira-
tie te bieden op ieder moment en iedere locatie, ofwel: ‘Beauty in je pocket’. We 
streven ernaar om dit te bereiken met een combinatie van de juiste fotografie, een 

zorgvuldig geselecteerd aanbod van salons en handige features. Het totale aanbod 
bestaat inmiddels uit 2500 salons verspreid over Nederland, België en Duitsland. 
Dit aantal is precies tienmaal zo hoog als in het najaar van 2013, toen we met 
250 salons begonnen.”

Zoeken, boeken & betalen
Om het consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om een keuze te maken, 
zitten er in de Treatwell App een aantal zoekmogelijkheden. Zo kan de consument 
filteren op type behandeling, de afstand tot de salon (vijf tot vijftig kilometer), de 
prijs (€ 15,- tot € 120+) en behandelingen alleen voor mannen. Ook is het moge-
lijk salons te sorteren op basis van populariteit en afstand. De Treatwell App is te 
downloaden in de Google Play Store (Android) en de App Store (iOS). Na het zoe-
ken en selecteren van een salon, de behandeling, de datum en het tijdstip wordt 
de boeking gemaakt. Betalen is mogelijk in de salon of in de app. 

Hoe sluiten salons zich aan?
Op de vraag hoe je er als saloneigenaar voor kunt zorgen dat je in de database en 
de app van Treatwell wordt opgenomen, antwoordt Laurens Groenendijk: “Dit is 
heel eenvoudig. Saloneigenaren kunnen contact opnemen met onze klantenser-
vice, waarna er een aantal zaken wordt doorgenomen. Vervolgens komt er een ver-
tegenwoordiger en een fotograaf langs in de salon. Er worden foto’s van de salon 
gemaakt, de prijslijst wordt gedigitaliseerd en deze informatie wordt aan onze 
database toegevoegd. Ook krijgt de salon de keuze tussen gebruikmaking van 
onze gratis online agenda of de toezegging aan ons dat iedere order daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd zoals de consument deze geboekt heeft. Aan salons rekenen we 
€ 199,- opstartkosten en 15% commissie over behandelingen. Niet alleen steeds 
meer consumenten, maar ook steeds meer salons ont-
dekken de voordelen van Treatwell. Het totale bedrag 
aan omzet dat Treatwell aan de salons doorgeeft komt 
inmiddels in de buurt van één miljoen euro per maand.”

Meer weten? 
Ga naar www.treatwell.nl, neem contact 
op met de klantenservice via 
tel. 020-7900190 of mail naar info@treatwell.nl

Ter aanvulling op de al langer bestaande Beauty Booking App voor iOS heeft 
Treatwell deze nu ook voor Android-toestellen gelanceerd. De introductie is 
in lijn met de enorme groei die het boekingsplatform voor salons doormaakt, 
zo laat Treatwell weten.

Lancering Treatwell-app voor Android 

in lijn met enorme groei van boekingsplatform

▴ Treatwell wordt geleid door Laurens Groenendijk (CEO), Jan-Willem van 

Boeckel, Erik Wienk en Maarten Engelen

◀ De groeicijfers van Treatwell sinds de 

oprichting in oktober 2013 zijn indruk-

wekkend. Inmiddels zijn 2500 salons 

bij het boekingsplatform aangesloten en 

momenteel groeit dit aantal met zo’n drie- 

tot vierhonderd salons per maand

Consumenten hebben de mogelijkheid hun behande-

ling in de salon of in de app te betalen ▶

http://justeat.com/
http://booking.com/
http://www.treatwell.nl/
mailto:info@treatwell.nl


Door de combinatie van ultrasound, elektrolipolyse, infrarood en elektrostimulatie, 
is de ULTRA Body Care een unieke behandelmethode.

Maak nu een afspraak voor een gratis demo en overtuig jezelf!

Voordelen

een unieke totaalbehandeling
figuurcorrectie - cellulite vermindering - huidversteviging - spierstimulatie

Maak nu een afspraak: bel 06 22 43 54 68 of stuur een mail naar info@avifit.nl 

ULTRA Body Care

+

ULTRA Body Care

ULTRA Body Care

ULTRA Body Care behandeling

Koopprijs ULTRA Body Care Systeem
Instapkosten (aanbetaling)   € 7.550,-
Op basis van aflossing 1 jaar  €     700,- p/mnd

Op basis van aflossing 2 jaar  €     350,- p/mnd

Directe koop ook mogelijk.

Bodywrap

-  geen franchise: je bent je eigen baas!
-  geen extra kosten (naamgebruik e.d.)
-  lage arbeidskosten en snelle terugverdientijd
-  lage instapkosten
-  arbeidstijd 20 minuten bij behandeling  
 van 30-45 minuten
-  4 soorten lichaamsbehandelingen mogelijk
-  per klant een persoonlijk programma
-  niet arbeidsintensief
-  veilige en effectieve behandeling
-  geheel pijnloos

Gemiddeld 
1 kledingmaat minder 

in 1 kuur!

mailto:info@avifit.nl
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C O L U M N

Wellicht wordt het daarom eens tijd dat dit blad het thema bruin ter hand gaat 
nemen. Bruin lijkt namelijk het nieuwe groen te gaan worden en dat was ook 
goed te zien op de voorjaarsbeurs in Utrecht. Het succes van de cosmetica-
cadeauwinkel Rituals is blijkbaar ook bij de professionele merken opgevallen 
en het lijkt er steeds meer op dat de ‘Ritualisering’ ook in onze branche gaat 
toeslaan. Had je eerst vooral het merk Comfort Zone dat haar producten in 
Italiaans gestylede verpakkingen in een opvallende stand presenteerde, tegen-
woordig is er een hele horde volgers (Oolaboo, Cenzaa, Tyro en noem ze maar 
op) die allemaal een trendy bruine stand hebben met geüniformeerd personeel. 
Beleving is hierbij het nieuwe toverwoord. 

Maar hoe belangrijk is beleving voor de schoonheidssalon? De belangrijkste 
reden om naar de schoonheidsspecialist te gaan – zo blijkt uit diverse markt-
onderzoeken – was tot een aantal jaar geleden het feit dat mensen vonden dat 
zo’n bezoek nuttig was of omdat ze het nodig hadden. Met de opkomst van 
wellness is dat zo’n tien jaar geleden op de achtergrond geraakt. Het argument 
‘nuttig’ werd toen voorbijgestreefd door argumenten als “omdat ik het lekker 
vind.” Lekker won het dus van noodzaak, en beleving leek belangrijker te wor-
den dan huidverbetering. Ik heb dat altijd een kwalijke ontwikkeling gevonden.

Begrijp me goed, er is niets mis met beleving, maar het mag volgens mij nooit 
de hoofdzaak zijn. Twee voorbeelden om dat toe te lichten. Zo had ik een hele 
goede tandarts, maar ben onlangs toch overgestapt naar een andere praktijk 

omdat ik merkte dat er niet in moderne technieken werd geïnvesteerd en ik 
het smerig vond om, liggend in de behandelstoel, tegen de dode vliegen in de 
TL-bak aan te moeten kijken. Ondanks alle deskundigheid was de beleving (zo 
je die al kunt hebben bij een tandarts) nihil en voor mij reden om te switchen. 

Een paar jaar geleden ging ik met een groep uit eten in een sfeervol restaurant 
met een mooie entourage. De dag erna hadden vier van de vijf mensen voed-
selvergiftiging. U zult begrijpen dat ik ondanks de ‘beleving’ toch bijzonder 

ontevreden was. Moraal van dit verhaal: deskundigheid en beleving kunnen 
niet zonder elkaar, maar het gaat wel om de juiste volgorde en verhouding. 
Dus als ik naar de schoonheidsspecialist ga, geef mij dan maar iemand die met 
een loep op haar hoofd mijn gezicht gaat zitten facemappen, mijn huidcoach 
wil zijn, of op een andere manier laat blijken buitengewoon deskundig te zijn. 
Daar zit ook al een stukje beleving bij, maar het gaat voornamelijk om waar het 
écht om moet gaan: de huid. En vergeet niet: de belangrijkste beleving zit niet 
in het design van het doosje crème dat u verkoopt, maar in uzelf, uw uitstraling 
en in de manier waarop u werkt en waarop u uw salon inricht. 

Jan Zwoferink is apotheker en 
eigenaar van Webecos en Corrective Cosmetics 

Het vorige nummer van dit tijdschrift had als thema groen. Ik heb daar in mijn 
column toen wat kritische kanttekeningen bij geplaatst. Hoe langer ik erover 
nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom dat groen in onze branche steeds 
minder een thema is. Je zag dat ook tijdens de voorjaarsbeurs in Utrecht. 
Natuurlijk, ze waren er nog, de merken die roepen dat alles honderd procent 
natuurlijk is, geen dierproeven doen en nul procent bevatten van allerlei 
grondstoffen en ook een enkele bezoeker vroeg er nog om. Ik heb nooit begre-
pen waarom merken menen zich te moeten onderscheiden door wat er niet 
in hun producten zit, ik zou juist geïnteresseerd zijn in wat er wel in zit. Het 
lijkt er op dat steeds meer merken dat ook door krijgen en stoppen met die 
flauwekul claims. Gelukkig lijken ook steeds meer schoonheidsspecialisten er 
van op de hoogte te zijn dat dierproeven al lang volgens de wet verboden zijn 
en dat in feite niemand de claim dierproefvrij kan voeren. Dat is zo, omdat de 
wet zegt dat je alleen mag zeggen dat een product dierproefvrij is als je zwart 
op wit kunt aantonen dat geen enkel ingrediënt de afgelopen honderd jaar 
ook maar ergens ter wereld door wie dan ook op dieren is getest. Aangezien 
dat laatste praktisch onmogelijk is, kan geen enkel merk de claim dierproefvrij 
voeren, tenzij ze met die claim de wet bewust willen overtreden. Kortom, met 
groen kun je je steeds minder onderscheiden.

Bruin is het nieuwe groen

Jan Zwoferink
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Hoe bent u bij Duvado terechtgekomen en wat houdt uw functie binnen 
Duvado in?
“Vijf jaar geleden ben ik bij Duvado terecht gekomen als International Support 
Manager. In deze allround functie houd ik me voornamelijk bezig met account-
managing en orderafwikkeling, maar ook met marketing en communicatie en 
het organiseren van evenementen zoals trainingen en beurzen. Eigenlijk alles 
waar we onze distributeurs mee kunnen helpen, zodat we samen kunnen zorgen 
voor het succes van de verschillende merken in Europa.”

Kunt u meer vertellen over Duvado? Wie is het bedrijf gestart en waarom? En 
hoe heeft de organisatie zich met de jaren ontwikkeld?  Welke merken vallen er 
onder het portfolio van Duvado?  
“Dennis Duisters is eigenaar van Duvado en was voor die tijd al jaren werkzaam 
binnen de nagelindustrie. Justin Baretta (mede-oprichter) was al zeven jaar werk-
zaam bij de Beauty Factory waar hij verantwoordelijk was voor de distributie van 
merken als Ezflow en IBD  in meer dan 45 landen. Eigenaar van Beauty Factory 
was Willy Duisters, de vader van Dennis. Dennis Duisters was ten tijde van de 
oprichting van Duvado al ruim tien jaar werkzaam binnen de internationale 
nagelindustrie. In 2009 hebben Dennis Duisters en Justin Baretta hun kennis en 
ervaringen gebundeld door Duvado Beauty Systems op te richten.”

“Duvado begon met het importeren en exporteren van het merk Hand & Nail 
Harmony (Gelish). In 2012 verhuisde Duvado naar Veldhoven en werd het 
onderdeel van de holding ‘World Wide Beauty Partners’ waar onder andere 
Beauty Factory ook deel van uitmaakt. In de loop der jaren is het merkenport-
folio van Duvado uitgebreid met merken als Artistic Nail Design, Red Carpet 
Manicure en Morgan Taylor Nail Lacquer. Naast deze nagelmerken kun je ook 
terecht voor duizenden ‘No Label’-accessoires en Godefroy Lash en Brow-
producten.”

Kunt u meer vertellen over de geschiedenis van Morgan Taylor? Wie/hoe is het 
bedrijf gestart, wanneer was dit en hoe heeft het merk zich door de jaren heen 
ontwikkeld? 
“Morgan Taylor Professional Nail Lacquer is ontwikkeld door Danny Haile en 
David Daniel, tevens de oprichters van Hand & Nail Harmony (Gelish). Allebei 
begonnen ze als nagelstylisten, maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot dé nagel-
goeroes van dit moment. Op basis van ervaringen en met een achtergrond als 
nagelprofs, produceren Danny en David hoge kwaliteitsproducten die voor 
iedereen beschikbaar zijn. Hun grootste droom was om de beste en meest 
hoogwaardige nagellak te maken die er bestaat. Na dertig jaar ervaring in het 
ontwikkelen en produceren van professionele nagelproducten zijn zij hierin 
geslaagd. De droom is uitgekomen: in mei 2013 lanceerde het duo een prachtig 
merk, vernoemd naar hun dochters Morgan Haile en Taylor Daniel: Morgan 
Taylor Nail Lacquer. Het is een exclusief merk, speciaal ontwikkeld voor pro-
fessionals. Dankzij de hoge pigmentatie zijn de lakken zo exclusief dat ze alle 
kleur-expressies overtreffen. Men moet echt zelf de passie en professionaliteit 
van dit exclusieve merk ervaren.”

Wat is de filosofie en wat zijn de USP’s  van Morgan Taylor? Waarin, waarmee 
en waardoor onderscheidt dit merk zich van haar concurrenten?
“Het is echt ‘Sophistication in a bottle!’. De passie en liefde voor de nagelbran-
che en de kennis en het talent van Danny en David uiten zich ten volle in de 
producten van Morgan Taylor. Aan alle aspecten is gedacht: van het flesje en het 
penseeltje, tot de ingrediënten en de uitstraling. Alles klopt!”

“Het flesje is gemaakt van diep helder Italiaans glas en ligt lekker in de hand. 
Daarnaast geeft het een luxe uitstraling. Uiteraard is er ook aandacht besteed 
aan het penseeltje: deze is gemaakt van 463 ultra-fijne haartjes zodat er pro-
bleemloos en met uiterste precisie gelakt kan worden. Samen met de ergono-
misch ontworpen dop – die gemakkelijk met één hand te openen is – zorgt 
alleen al het design van het flesje van Morgan Taylor voor optimaal gebruikers-
gemak.”

“Natuurlijk is het de binnenkant die telt, de ingrediënten. Elk flesje Morgan 
Taylor Nail Lacquer  bevat hoogwaardige en selectief gekozen ingrediënten. 
De lakken zijn zeer hoog gepigmenteerd waardoor ze snel drogen en vrijwel 
altijd in één laag dekken. Bovendien zijn de producten vrij van DBP, Toluene en 
Formaldehyde waardoor de kans op allergische reacties zeer klein is.”

Deze editie van De Beautysalon staat in het teken van handen, voeten en 
nagels. Wij zijn echter niet de enige dit thema centraal stellen. Bij Duvado 
Beauty Systems uit Veldhoven staan de nagels al zes jaar centraal. Sinds 2009 
is het merkenportfolio gegroeid en sinds september 2013 is Morgan Taylor 
via distributeur Duvado in Europa verkrijgbaar. We spreken met International 
Support Manager Maike Stoltz over het ontstaan van dit merk, de doelgroep, 
de werkwijze met klanten en de toekomstplannen.

“Morgan Taylor wil de beste en 
meest hoogwaardige nagellaklijn 
ter wereld zijn en het merk voor 
iedereen toegankelijk maken”
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Wie is de doelgroep van Morgan Taylor?
“Morgan Taylor Nail Lacquer is ontwikkeld door professionals voor profes-
sionals: Het is bedoeld voor alle professionals binnen de beauty-industrie, van 
nagelstylisten tot schoonheidsspecialisten. Maar daarnaast zijn de lakken ook 
uiterst geschikt voor doorverkoop aan de klanten van een salon.”

Als er een schoonheidsspecialiste geïnteresseerd is in werken met Morgan 
Taylor, wat raden jullie dan aan als startpakket? En wat mogen de schoonheids-
specialistes verwachten van de samenwerking met Duvado?

“Duvado streeft naar een informele samenwerking met distributeurs en biedt 
oplossingen en aanbiedingen op maat. We spreken niet over klanten maar 
over partners. Zo’n partnerschap uit zich al in het feit dat we niet werken met 
minimale startorders. Op basis van de wensen en behoeften van de partners 
worden er orders opgesteld. Voor ieder budget is er dus een passende star-
torder met bijpassende display. Zo zijn er bijvoorbeeld floorstands voor 720 
lakken, een wandrek waar 48 flesjes in passen, maar ook 36-stuks displays 
die leuk staan op iedere balie. Bovendien worden alle collecties van Morgan 
Taylor uitgebracht in leuke kartonnen salon-displays. Voor iedereen die wil 
starten met Morgan Taylor is er wel iets passends!” 

Hoe belangrijk zijn trends voor Morgan Taylor? Zien jullie het merk als trendset-
ter of trendvolger? Hoe gaan jullie met trends om en hoe blijf je op de hoogte?

“Het merk Morgan Taylor is een trendsetter op het gebied van kleuren. Voor 
het uitbrengen van nieuwe collecties wordt  nauw samengewerkt met fashion 
designers uit onder andere  New York en Milaan zoals Carolina Hererra, Zac 
Posen, Betsey Johnson en Kenneth Cole. Hierdoor sluiten de kleuren per sei-
zoen perfect aan bij de modetrends van dat moment.”

Hoe ziet u de toekomst van Morgan Taylor?
“Morgan Taylor wil de beste en meest hoogwaardige nagellaklijn ter wereld 
zijn en het merk voor iedereen toegankelijk maken. Bij de lancering in 2013 
bracht Morgan Taylor honderd kleuren op de markt. Inmiddels bestaat het 
assortiment al uit honderdtachtig kleuren en het aantal blijft groeien.”

“Elk seizoen brengt Morgan Taylor een nieuwe collectie op de markt, met 
bijpassende kleuren. Zo hebben we zojuist de nieuwe spring en summer-
collecties gelanceerd onder de naam ‘Ooh La La’ en ‘Hello Pretty’. Deze 
series bestaan uit prachtige, frisse kleuren die perfect zijn voor deze tijd van 
het jaar.”

“In 2015 staan er nog een flink aantal collecties op de planning zoals de 
Halloween-collectie ‘Rocky Horror’, een Breast Cancer Awareness-collectie 
onder de naam ‘Fight like a lady’, een herfstcollectie genaamd ‘Urban 
Cowboy’, een wintercollectie die luistert naar de naam ‘Winter Garden’ en bij 
kerst worden de nagels verwend met de serie ’Gifted with style’.”

“Afgelopen jaar is er een samenwerking geweest met Disney voor de Live 
Action film ‘Cinderella’. Ook in de toekomst zullen er meer van deze samen-
werkingen zijn, maar daar kunnen we nog niet veel over loslaten.”

Voor meer informatie of een sample van de producten kunt u contact opne-
men met Duvado via onderstaande gegevens.

Duvado Beauty Systems 
Tel. 040-2307550
info@duvado.com, www.duvado.com 

“Morgan Taylor Nail Lacquer is 
ontwikkeld door professionals voor 
professionals”
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Via de gratis payleven app (Android en iOS) maakt je smartphone 
of tablet verbinding met het payleven pinapparaat. Vervolgens kun 
je altijd en overal pin- en creditcardbetalingen accepteren zonder 
vaste kosten. Daarnaast biedt de app van payleven ook andere 
voordelen. Zo is het altijd mogelijk om uw transactieoverzicht te 
bekijken en kan er direct vanuit de app een bon worden verstuurd 
naar de klant.

Verder blijkt uit cijfers van het Visa Annual Report dat één op de vier 
klanten niet terugkomt wanneer zij niet kunnen pinnen. Dus wil jij 
voortaan jouw klanten ook kunnen laten pinnen? Goed nieuws, 
want het pinapparaat is voor lezers van De Beautysalon tot en met 
31 augustus te koop van €79,- voor €59,-. 

In de meeste winkels is pinnen de normaalste zaak van de 
wereld. Voor starters en kleine ondernemers is het bieden van 
deze mogelijkheid echter minder vanzelfsprekend, zeker wan-
neer zij op verschillende locaties werken. Deze groep onder-
nemers ziet dan ook vaak af van een traditioneel pinapparaat 
vanwege de relatief hoge aanschafprijs en bijkomende vaste 
maandelijkse kosten. Juist voor hen biedt payleven een laagdrem-
pelige oplossing. Met payleven kan nu iedere ondernemer pin-
betalingen accepteren zonder veel geld te investeren en zonder 
vaste maandelijkse kosten.

Omzet verhogen? Zorg dat je klanten kunnen pinnen

“Nu de klanten kunnen pinnen, 

kopen ze makkelijker extra producten. 

Klanten reageren er ook erg positief op. 

In de salon zie ik zeker een toename 

van de verkoop” – Corina, Wimper XL

Ga naar www.payleven.nl, vul de 

unieke promotiecode BEAUTY15 

in en profiteer direct! 

De Silhoutte Refining Technology, Vegetan Premium en combinatie van DHA 
en Erythrulose zorgen voor een goed opgebouwde natuurlijke look. Vrij van 
parabenen, alcohol en minerale olie. Tantruth is een totaalpakket van produc-
ten voor professionals en een uitgebreid assortiment voor wederverkoop aan 
consumenten. 

Voor aanvullende informatie:
Beautyleverancier.nl, Tel. 0115-696523, www.beautyleverancier.nl

Spray Tan voor professioneel- en thuisgebruik

Sinds kort is beautyleverancier.nl importeur van het exclusieve Spray Tan merk 
Tantruth. De producten van Tantruth geven een langdurig, streeploos en natuur-
lijke teint en zorgen er tegelijkertijd voor dat de huid goed wordt verzorgd.

http://www.payleven.nl/
http://beautyleverancier.nl/
http://www.beautyleverancier.nl/
http://beautyleverancier.nl/
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“Nora Bode bestaat al twintig jaar 
en is de grondlegger van zuurstof-
behandelingen. De apparatuur is 
in Duitsland ontwikkeld, samen 
met een gepatenteerd druksysteem 
waarbij actieve werkstoffen in de 
basaalcellenlaag worden gesluisd, 

zonder daarbij de huid te beschadigen. De actieve werkstoffen en de zuurstof berei-
ken samen de cellen, zorgen voor nieuwe energie en maken de huidcellen van bin-
nenuit beter met een mooiere, jongere huid als resultaat”, legt Suzanne Tomann uit.

Veelzijdig
De ontwikkelingen bij Nora Bode staan niet stil. De behandelingen met nieuwe 
werkstoffen zijn hier het bewijs van. Daarnaast zijn er uitbreidingen binnen de 
apparatuur. Suzanne vertelt: “Er zijn drie soorten apparaten verkrijgbaar: de ‘Basic’ 
met drie functies, de ‘Cool’ met vijf functies en de ‘DeLuxe’ met acht functies. Deze 
laatste heeft naast het druksysteem, de spray en de zuurstofinhalatie ook Low Level 
Laser. Deze rode en blauwe lichten dienen voor reiniging en bindweefselmassages, 
cryo en dermabrasie. De meest recente innovatie is Led Licht-therapie  met vier 
kleuren licht en zuurstofinhalatie in de vorm van een losse unit die op alle appara-
tuur kan worden aangesloten. Op die manier ben je niet alleen in het bezit van een 
apparaat, maar tevens van een breedbehandelspectrum. Er zijn zo’n 28 behandelin-
gen mogelijk dus een schoonheidsspecialiste kan meer arrangementen ontwikkelen 
en beter inspelen op aspecten als huidverbetering, anti-ageing en het vertraging van 
anti-verouderingsproces. De investering verdient zich ruimschoots terug.

Swisscode Pure
De cosmeceutical serums van Swisscode Pure op basis van nano-technologie heeft 
SkinCare Solutions Nederland gehaald. “Met name als nazorg na laserbehandelin-
gen, omdat wij vinden dat nazorg hierbij nodig is”, vertelt Suzanne. “De Swisscode 
Pure-lijn bestaat uit zeven pure concentraten van de meest toonaangevende werk-
stoffen. Het is een perfecte aanvulling op de dagelijkse verzorging van andere 
merken: door de combinatie met de gebruikelijke producten wordt een ‘power 
boost’ aan hydratatie en regenererende verzorging bereikt. Onze ervaring leert 
dat de serums eveneens ideaal zijn na cosmetische ingrepen, laserbehandelingen, 
microneedling, peelings, microdermabrasie, zuurstofbehandeling en ultrasone en 
hoogfrequentie-apparatuur. Een ideale aanvulling op het huidige assortiment dat de 
schoonheidsspecialist al in bezit heeft dus.”

Swisscode Bionic
“Een nieuwe ontwikkeling van Swisscode is de Bionic-lijn. Deze serie werkt van-

uit de stamcellentechniek. Het bijzondere van Bionic is dat er gewerkt wordt met 
een cocktail van twee soorten stamcellen uit de knosp en wortel van Edelwijs, 
Vlinderstruik en Gardenia. De stamcellen zijn rijk aan isoflavonine, mineralen en 
vitaminen. Ze werken herstel-bevorderend, beschermen het DNA tegen UV-stralen, 
stimuleren de collageen- en elastine-aanmaak en zijn geheel vrij van minerale vet-
ten, alcohol, parabenen, emulgatoren, conserveringsstoffen, synthetisch parfum en 
kleurstoffen. Bionic sluit met de drie producten (Recovering Complex, Age Controle 
en Radiant Elixir) perfect aan op schoonheidsspecialistes die een goed product wil-
len aanbieden op een hoger niveau.”

Vetia Floris
Vetia Floris is een luxe, honderd procent organische huidverzorgingslijn, vervaar-
digd uit pure Zwitserse plantenextracten, boters en oliën met de subtiele geur van 
het vruchtwater van de sinaasappel, citroen of druif.  ‘Gewoon’ water wordt niet in 
de producten gebruikt omdat dit niet organisch is. In 2012 won Vetia Floris de Red 
Dot Design Award, de Madame Figaro Beauty Award en The Best of Beauty Award. 
Daarnaast heeft het merk een drie sterren NaTrue-certificering en voldoet het aan 
de hoogste normen. Alle producten werken tweeledig: ze vertragen het veroude-
ringsproces door vochtinbrengende ingrediënten, bescherming tegen vrije radicalen 
en ondersteuning van de celvernieuwing én ze verzorgen en beschermen de geïr-

riteerde en gevoelige huid dankzij kalmerende en ontstekingswerende werkstoffen. 
“Mensen worden steeds bewuster van wat ze binnenkrijgen en leren steeds meer 
over gezonde voeding. Toch staan ze er vaak niet bij stil dat een heleboel ingredi-
enten via de huid binnenkomen. Door te kiezen voor producten van Vetia Floris en 
de hydrogel serums van Swisscode ben je verzekerd van de juiste ingrediënten op 
de huid”, benadrukt Suzanne. 

“We willen de schoonheidsspecialistes meer bewust maken van échte kwaliteit, 
want hiermee onderscheiden we ons van de rest. Er zijn zo ontzettend veel moge-
lijkheden met onze apparatuur en huidverbeteringsmerken dat het de salons naar 
een hoger niveau kan tillen. Daarnaast verzorgen we gratis trainingen om op de 
hoogte te blijven van alle ontwikkelingen  en komen wij ruimschoots tegemoet in 
marketingondersteuning zodat de schoonheidsspecialiste zich kan bezighouden 
met haar vakgebied”, zegt Suzanne tot slot.

Voor aanvullende informatie: SkinCare Solutions
Tel. 045-5350417, info@skincare-solutions.nl, www.skincare-solutions.nl

SkinCare Solutions timmert flink aan de weg als exclusief importeur en groothandel van huidverbeteringsapparatuur 
en exlusieve cosmeticamerken voor de Benelux. De redactie van vaktijdschrift De Beautysalon was benieuwd naar 
de kennis en overtuiging van eigenaresse Suzanne Tomann en reisde af naar het zuiden om een bezoek te brengen 
aan SkinCare Solutions in Eygelshoven. 

“De mogelijkheden met onze apparatuur en 

huidverbeteringsmerken tillen salons naar 

een hoger niveau”
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Sleutel tot succes
Het vinden van nieuwe klanten is niet gemakkelijk. De BeautyAlliance biedt een 
strategische marketingaanpak waarmee op tal van zaken wordt ingezet. U kunt 
doen waar u goed in bent en gebruik maken van de nieuwste marketinginzichten 
en -technieken. BeautyAlliance is een initiatief van SmartNetwork, een coöperatie 
van zelfstandigen op gebied van marketing & communicatie in samen werking met 
MB Cosmetics. Zij combineren tradtionele marketing, reclame en media met de 
nieuwste (online) inzichten en technieken.

Doel van marketing
Marketing draait om nieuwe klanten werven, klanten overtuigen en behouden
en up- en cross-selling realiseren. Zonder klanten geen omzet, geen bedrijf.

Kennis delen
“Kennis is macht” stelde Francis Bacon. Hiermee bedoelde hij dat kennis en/of
scholing één van de belangrijkste dingen is in het leven. Het hebben en delen van
kennis is de basis voor het hebben van invloed, het verbeteren van een reputatie
en het kunnen uitoefenen van macht. Naast inhoudelijk vakkennis en kennis van 
een cosmeticamerk vraagt ondernemen ook om kennis op gebied van marketing. 
De BeautyAlliance biedt een zeer uitgebreide backoffice voor het delen van ken-
nis, informatie en tips. Ook kun je gebruikmaken van marketing workshops en is 
er een coaching-programma voor individuele ondersteuning.

Uitgebreide back-office 
In de back-office vind je onder andere informatie over verschillende campagnes, 
een downloadcenter voor het downloaden van logo’s en beelden, een kenniscen-
trum voor marketingtips, informatie over aanmelden van trainingen en workshops 
en een online helpdesk. Daarnaast heeft u toegang tot een besloten Facebook-
groep, kunt u gebruik maken van een Web2Print-systeem voor het personaliseren 
van drukwerk.

Regionale salon-marketing
Salons kunnen met de kant-en-klare middelen snel en eenvoudig in de eigen regio 
aan de slag om meer klanten te werven en te overtuigen. Via de webshop kunnen 

alle promotiematerialen worden besteld. 

Landelijke campagne – StralendMooi!
De StralendMooi! campagne is een landelijk marketingprogramma en heeft als 
belangrijkste doel om de toegevoegde waarde van de schoonheidsspecialist dui-
delijk te maken aan consumenten. De website is voorzien van een uitgebreide 
database waarin iedere deelnemer een uitgebreide vermelding krijgt. Meer info: 
www.stralendmooi.nl  

BeautyPlan – beauty needs a plan
Het werven van een nieuwe klant is gemiddeld vijf maal duurder dan het behoud 
van een bestaande klant. Daarnaast worden klanten vaak winstgevender naarmate 
ze langer klant blijven. BeautyAlliance ontwikkelde hiervoor het BeautyPlan. Het 
concept van het BeautyPlan is gebaseerd op de succesvolle marketingtechniek 
‘Consultative Selling’. Het BeautyPlan is een onderdeel van de landelijke cam-
pagne ‘StralendMooi!’

Landelijke campagne – BeautyGifts
De BeautyGifts campagne wordt een nieuwe doelgroep en een andere markt 
bereikt. Met als motto ‘stralend mooi cadeau voor een stralend mooie huid!’ Op 
deze manier worden er nieuwe potentiële klanten geworven en via het BeautyPlan 
behouden (up en cross sellen)! Deze campagne bestaat uit een landelijk promotie, 
maar de BeautyGifts kunnen ook door de deelnemers regionaal worden verkocht. 
Meer info: www.stralendmooicadeau.nl 

Online marketing campagnes
De online marketing campagnes zorgen er voor dat u als salon ‘gevonden wordt 
als de klant u zoekt’. Om dit te bereiken zijn er verschillende websites ontwikkeld. 
Daarmee wordt uw aanwezigheid en vindbaarheid op het internet een stuk beter. 
De websites zijn voorzien van een database waarop deelnemers een vermelding 
inclusief uitgebreide vermelding hebben. 

Zie voor meer info: www.dehuidspecialist.nl , www.bestebeautysalons.nl, 
www.besteschoonheidsspecialisten.nl 

Smartdeals
Investeren in marketing kost uiteraard geld maar er bestaan slimme inkoopcombi-
naties om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Denk hierbij aan Google Places, 
Google Adwords, regionale promotie en drukwerkpakketten.

BeautyAlliance helpt u om snel en binnen budget een goede marketingstrategie te
kunnen implementeren.

Alle informatie is terug te lezen op: www.beautyalliance.nl 

BeautyAlliance presenteert een totaal marketingconcept. Dit concept heeft 
als doel om de schoonheidsspecialist te ondersteunen en succesvoller te 
laten worden in consumentenmarketing. Uit marktonderzoek blijkt dat er in 
Nederland één schoonheidsspecialiste is op duizend inwoners. Hoe zorg je er 
dan voor dat je opvalt en succesvoller bent dan je concurrenten? 

Beauty needs a plan

Bent u een ambitieuze schoonheidsspecialiste?

Bent u op zoek naar een professioneel cosmeticamerk en ziet u de voor-
delen van een full service marketingondersteuning van het PartnerPlan+ 
dan is MB Cosmetics op zoek naar u!

Met het aantrekkelijke starterspakket van Jean D’Arcel en Reviderm krijgt 
u de complete marketingondersteuning helemaal gratis. Het starterspak-
ket (ter waarde van € 2.995,- excl. BTW) bevat salon- en verkoopproduc-
ten. De marketingondersteuning krijgt u er gratis bij. 
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E V E N T S

“Als importeur heb ik het merk NANNIC in Nederland opgebouwd maar na 
zeven jaar ben ik definitief gestopt met dit merk”, vertelt Betty. Om die reden 
past de naam NANNIC niet meer bij de Award ‘honoring strong women’. Deze 
Award staat voor betrouwbaarheid, eerlijkheid en het hart op de juiste plaats, 
waarden die perfect passen bij het internationaal succesvolle bedrijf Hi-Tec 

Sportswear & Accessoires. Hun kernwaarden zijn  eerlijkheid, hartstocht, trots 
en fun en daar handelt dit bedrijf ook naar.  Hi-tec is in 1974 opgericht door 
Frank van Wezel en uitgegroeid tot een wereldspeler  met driehonderd vesti-
gingen in tachtig landen!”
 

Betty vertelt over de samenwerking: “Ik ben trots op het feit dat ik deze Award 
dit jaar namens Hi-Tec  ga uitreiken. Ook ben ik trots dat we dit jaar te gast 
zijn bij een andere top-ondernemer, namelijk  Chris Luken van Fletcher Hotels. 
De welbekende lunch vindt dan ook plaats in het futuristische designhotel  van 
Chris in Amsterdam Zuid-Oost. Verder blijft alles het zelfde, we gaan er weer 
iets moois van maken met 34 bekende, sterke vrouwen. Dit jaar zal Quinty 
Trustfull de Award (Honoring strong women) gaan uitreiken. Aan wie? Dat 
wordt 8 juni bekend gemaakt!

Voor aanvullende informatie:

Betty de Groot
betty@degroot-handel.nl 
Tel. 06-53465323

Het evenement is speciaal georganiseerd voor depositairs en geïnteresseerde 
schoonheidsspecialisten. Iedereen is welkom van 12.00u tot 17.00u bij het P&B 
Cosmetix Trainingscentrum in ’s-Heerenberg (Oost-Nederland).

De entree is gratis en onder het genot van lekkere hapjes, drankjes en muziek 
kunt u uw collega’s ontmoeten op een ongedwongen en gezellige manier. Het 
wordt een leerzame dag met leuke workshops op het gebied van Verkoop en 
Beleving en Sociale Media. Daarnaast maakt u kennis met de nieuwe behan-
delingen en trainingen die P&B Cosmetix te bieden heeft. Er is nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar dus reageer snel!

Uiteraard gaat iedereen naar huis met een mooie goodiebag.

Voor meer informatie of aanmelding:
P&B Cosmetix
Tel. 0229 –757128
info@pbcosmetix.com 
www.pbcosmetix.com

De afgelopen periode heeft onze columniste Betty de Groot niet stil geze-
ten. Jaren was ze de importeur van het merk NANNIC, maar nu gaat ze 
verder met andere mooie projecten zoals later dit jaar, het introduceren van 
een – volgens Betty werkelijk super – anti ageing product waar we nog veel 
van zullen horen. Allereerst zorgt deze sterke dame er voor dat we alsnog 
kunnen genieten van een prachtige Award- uitreiking ( honoring strong 
women). Deze keer onder een andere naam, te weten : Hi-Tec Award 2015. 
Vakblad De Beautysalon spreekt met Betty over deze naamsverandering

Zin in een leerzame en gezellige informatie- en netwerkdag? Kom dan zon-
dag 14 juni naar het P&B Cosmetix Event! 

NANNIC-Award omgedoopt tot Hi-Tec-Award

P&B Cosmetix organiseert leerzame netwerkdag

mailto:betty@degroot-handel.nl
mailto:info@pbcosmetix.com
http://www.pbcosmetix.com/


Het idee om een schoonheidssalon speciaal voor mannen te beginnen kwam 
tot stand door de werkervaring van Eefje: “Nadat ik een opleiding tot schoon-
heidsspecialiste had afgerond, ging ik aan de slag in een kapsalon. Hier richtte 
ik mijn eigen schoonheidssalon in en ik merkte dat ik het zeer interessant vond 
om mannen over te halen om na een knipbeurt ook een schoonheidsbehande-
ling te ondergaan. Daarnaast heb ik ook voor parfumerieën en cosmeticamerken 
gewerkt en volgde ik veel trainingen. Het viel me op dat merken als Biotherm 
en Nivea met een eigen mannenlijn kwamen en dat vond ik een interessante 
ontwikkeling. Schoonheidssalons waren immers puur op vrouwen gericht. De 
combinatie van deze twee ervaringen maakten dat ik onderzoek ging doen naar 
de mogelijkheden om een schoonheidssalon voor mannen op de starten.”

Londen, Kopenhagen en Brussel hadden al succesvolle mannensalons en dat 
zette Eefje aan het denken: “Het werkte al in andere landen en dat gaf mij moed 
om het ook in Nederland op te starten. Amsterdam leek mij hiervoor de plek bij 
uitstek.” Tweeëneenhalf jaar later stond de salon er en inmiddels is de zaak al 
ruim zeven jaar succesvol. “We zijn al jaren stabiel, ondanks dat mannen minder 
consequent een bezoek brengen dan vrouwen. Er zijn mannen die iedere vier 
tot zes of acht weken terugkeren en er zijn mannen die eens per jaar komen. 
Over het algemeen zijn mannen hele prettige klanten, bovendien heb je snel 
vertrouwen gewonnen.”

Producten
“Bij de keuze voor producten, beperken we ons niet tot specifieke mannenlij-
nen”, laat Eefje weten. “Ik ben van mening dat je jezelf dan tekort zou doen. Wij 
kijken naar huidtypen en huidcondities en houden rekening met de behoeften 
van de klant, daar stemmen we onze producten op af. Inmiddels werken we met 
vier uniseks-merken. We zijn gestart met Dermalogica. Zeven tot acht jaar gele-
den hadden zij al een vrij lange ‘no-list’. Door de jaren heen hebben we onze 
eigen no-list aangescherpt en wilden we ook producten hebben waarbij syntheti-
sche ingrediënten uitgesloten waren. Om die reden hebben we later pH-formula, 

Intelligent Nutrients en Absolution 
erbij genomen.” 

“pH-formula past in onze werk-
wijze aangezien we niet graag 
met apparatuur werken, maar lie-
ver met de handen en effectieve 
ingrediënten. Het assortiment van 
Intelligent Nutrients biedt goede 
en effectieve producten die 99 
procent biologisch zijn. Het onder-
scheiden van de huidcondities 
vind ik bij dit merk lastiger want 
het biedt een vrij compact aanbod. 

Als een klant specifiek resultaat wil zien, dan werken we met Absolution. Zij bie-
den ‘solutions’ voor verschillende huidtypen en huidcondities en zijn daar ont-
zettend sterk in. Daarnaast zijn de producten luchtig en trekken ze snel in. Dat 
is voor bijna alle mannen een voorwaarde. We willen verantwoorde en bewuste 
producten kunnen aanbieden zonder dat er op resultaat wordt ingeleverd. Met 
deze vier productlijnen kunnen we iedere klant bedienen.”

Eenmaal aanbrengen en klaar
Eefje weet ons te vertellen dat een man niet graag met ‘lagen’ werkt: “Ze willen 
niet eerst een serum aanbrengen en daarna een dagcrème, het liefst zijn ze met 
eenmaal aanbrengen klaar. De producten van Absolution zijn dan ook super 
gebruiksvriendelijk voor mannen. Het merk werkt met pompsystemen: als je iets 
aan het product wil toevoegen, dan pomp je het erbij. Het is een soort ‘mix-
and-match’-systeem. Op die manier kun je het serum toevoegen aan de crème 
waardoor deze geconcentreerder wordt. Deze combinatie versterkt het effect 
waardoor het een ‘één plus één is drie’-effect geeft. ” 

Sierlijke gouden letters
Ook mannen zijn gevoelig voor verpakkingen. “Natuurlijk letten we erop dat 
er geen sierlijke, gouden letters op de verpakkingen staan”, licht Eefje toe. 

“Dermalogica voldeed hier meteen aan: de verpakkingen bevatten geen poespas 
en tierelantijntjes. Absolution is opgericht door een kunstzinnige vrouw uit de 
reclamewereld en dat zie je terug in de verpakkingen. Toch ogen de verpakkin-
gen stoer, mede door het contrast van zwart en wit.” 

Vertrouwen
Als we Eefje naar haar toekomstplannen vragen, geeft ze aan dat er genoeg 
ideeën zijn maar nog geen concrete plannen. “Ik vind het belangrijk om deze 
koers voort te zetten. We hebben een goedlopende zaak en een sterk team, dat 
is het allerbelangrijkste. Het team bestaat uit  vier meiden en één flexkracht en 
dat gaat goed. Dat het tot nu toe aanslaat is misschien bijzonder te noemen, maar 
ergens had ik het ook wel verwacht. Niet om arrogant te klinken, maar ik was er 
uiteraard niet aan begonnen als ik er geen vertrouwen in had.” 

Voor aanvullende informatie:

manMAN
Tel. 020-6707733
www.manman.nl  

Absolution
Tel. 055-5431111
www.absolution.nl 

“We willen verantwoorde en bewus-
te producten aanbieden zonder dat 
er op resultaat wordt ingeleverd”

Mannen zijn vaak niet de beoogde doelgroep van beautysalons. Ze kunnen 
er uiteraard wel terecht, maar zelden zijn ze binnen de klantengroep in de 
meerderheid. Bij Salon ManMAN draait echter alles om mannen, zij zijn de 
enige doelgroep en alle medewerkers zijn gespecialiseerd in de mannenhuid. 
De salon – gevestigd in hartje Amsterdam – heeft een mannelijke en warme 
uitstraling. De redactie van vaktijdschrift De Beautysalon sprak met eigena-
resse Eefje van der Pol over de werkwijze, de verschillen met een ‘gewone’ 
beautysalon en de producten die worden gebruikt.

Als een klllananant sspecifieiek k reresusultltaat wil zien, dann werken
den ‘solutionsss’’ vvoor verschillende huidtypenn en huid
zettend sterk in. Daarnaast zijn de producteen luchtig
is voor bijna aalle mannen een voorwaarde. WWe willen
producten kunnen aanbieden zonder dat err op resu
deze vier prodductlijnen kunnen we iedere kllant bedi

Mannen zijjn vaak niet de beoogde doelgroep van
er uiteraardrd wel terecht, maar zelden zijn ze binn
meerderhheieid. Bij Salon ManMAN draait echter alle
enigige e dod elelgrgroep en alle medewerkers zijn gespecia
DDe salonn – ggeevestigd in hartje Amsterdam – heeft 
uitstralinng. De redactie van vaktijdschrift De Beau
resse EeEefje van der Pol over de werkwijze, de vers
beauautytysasalol n en de producten die worden gebruikt.

I N T E R V I E W
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Inmiddels zie ik naast al het positiefs dat internet ons heeft gebracht, ook steeds 
meer het besef bij mensen over de schade die het de maatschappij brengt. Er is 
praktisch geen branche meer die niet op zijn kop is gegooid in de afgelopen tien 
jaar. Dit geeft als resultaat dat producten vergelijkbaar zijn gemaakt, de concur-
rentie is vergroot, de menselijke factor er zoveel mogelijk is uitgehaald, de prijzen 
worden verlaagd en er zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. 

Als eerste ging natuurlijk de reguliere handel eraan. Als een product universeel is 
(of lijkt) en je er een barcode op kunt plakken, dan is de handel via het web gebo-
ren. Kleding, huisraad en elektronica bleken bij uitstek geschikt om op internet 
aan te bieden. Maar naast deze voor de hand liggende zaken, komen inmiddels 
ook de minder voor de hand liggende productsectoren aan de beurt. 

Heeft u een fijne tuin en groene vingers? Dan ging je vroeger naar een tuincen-
trum of kweker. Nu koop je je plantgoed online (bijv. directplant.nl). Wil je je 
gebruikte auto kwijt? Dan ging je normaal naar een dealer/garage voor de inruil, 
nu regel je dat vanaf je stoel ( bijv. webuyanycar.nl). Energie nodig? Sluit je aan bij 
één van de vele online collectieven (bijv. energiedirect.nl). Op vakantie? Niks naar 
een reisbureau, naar een hotelbookingssite! Oh nee, dat is al weer old school, nu 
naar een site voor een zogenaamde woningruil (bijv. airbnb.nl). Natuurlijk zitten 
daar nog privé mensen op die hun huisje aan de toerist ter beschikking stellen, 
maar steeds meer professionele partijen duiken op die business.

Wie wil tijdens een citytrip naar Lissabon niet het schattige appartement van de 
beeldschone Joanna? Met zo’n profielfoto kun je toch niet anders dan die paar 
negatieve comments negeren? Leuk verhaal, ware het niet dat Joanna niet in 
Portugal woont, maar in Letland. Sterker nog, ze is nog nooit in Portugal geweest 
en het pandje wordt uitgepond wordt door een naar knoflook riekende gewiekste 
vastgoedfamilie met wat leegstand. Maakt niet uit, in onze cyberwereld worden 
we in ons hoofd al van de airport afgehaald door Joanna in haar zomerjurkje.

Van de handel ging de sloophamer naar diensten. Een verzekeringstussenpersoon? 
Een wat? Oh, je bedoelt een onafhankelijke vergelijkingssite. Wist u dat de meeste 
vergelijkingssites worden gemaakt op basis van het principe: ‘Wij van WCeend 

adviseren WCeend?’ De intelligentie in deze sites zit in de broncode (de wijze 
waarop het is geprogrammeerd). Dit is bijna geniaal. De notaris was vroeger 
toch echt een persoon met aanzien: geleerd, rijk en machtig. Nu zit inmiddels 
een substantieel deel van hen in de financiële moeilijkheden, ploeterend om het 
hoofd boven water te houden. Makelaars hetzelfde verhaal, we hebben nu meer 
makelaars dan snackbars. En zelfs die laatste categorie is op zijn kop gegaan en 
overgenomen door onze Aziatische landgenoten (al heeft dit laatste vermoedelijk 
niets met internet te maken). De lijst van uitstervende dienstverleners is eindeloos. 

En nu? Nu is het tijd voor ambacht. Heeft u een klus? Dan hoeft u geen ‘man-
netje’ meer te kennen, u gaat naar een klus-site (bijv. werkspot.nl) en zoals wij 
mannen dromen van Joanna, dromen de vrouwen van een woest aantrekkelijke 
bouwvakker. Om daarbij goed voor de dag te komen, sporten we nog even. Nee, 
niet op een sportschool bij een trainer, maar via de fitness-app en met behulp van 
onze stappenteller. 

Maar ook uw ambacht is aan de beurt. Steeds meer initiatieven worden onderno-
men om uw zaak in een online platform op te nemen. Ook hierbij geldt: uw werk 
wordt vergelijkbaar gemaakt en de concurrentie wordt verder opgevoerd zodat 
uiteindelijk iedereen vergelijkbaar is gemaakt en de strijd voornamelijk wordt 
gevoerd op prijs. U kunt dit nu al zien: onvindbare concullega’s worden ineens 
vindbaar, dankzij meesterlijke fotografen wordt van een derderangs bedompt hol 
nog een mooie ruimte gemaakt en uw eigen prijslijst wordt vertaald naar een ver-
gelijkbare prijslijst. Als dit proces slaagt, is uw grootste goed – uw ambachtelijke 

vaardigheid, uw vakkennis, creativiteit en uw persoonlijkheid – ineens minder 
belangrijk geworden. Het proces wat door de grote kortingsdealsites is begonnen, 
wordt door deze online platforms afgemaakt. Het doel van een platform is – in 
tegenstelling tot wat wordt beweerd –niet het succes van uw zaak, maar een stukje 
zien af te romen van uw zaak om hier middels een eigen verdienmodel beter van 
te worden. 

U heeft per toeval het geluk dat u in een branche zit die relatief moeilijk door 
internet te pakken is. Profiteer daarvan, pak de voordelen en vermijd de nadelen, 
waaronder kuddegedrag op allerlei onlineplatforms. Behoud uw sterkste wapen, 
blijf uniek!

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

Automatiseringsspecialist Patrick Klappe (directeur B&F Groep) heeft een heel 
eigen kijk op de beautybranche en is daarom columnist van vaktijdschrift De 
Beautysalon. In deze uitgave gaat Patrick in op de invloed en werkwijze van 
online platforms in onze sector. 

“Vermijd online platforms, blijf uniek!”

Patrick Klappe

http://directplant.nl/
http://webuyanycar.nl/
http://energiedirect.nl/
http://airbnb.nl/
http://werkspot.nl/
mailto:pklappe@bnfgroep.nl
http://bnfgroep.nl/


H U I D V E R Z O R G I N G

Als het gaat om een mooie en strakke huid is alleen het beste en exclusief-
ste goed genoeg voor Klapp Cosmetics. Dat het merk staat voor exclusiviteit 
blijkt wel uit de onderstaande producten: het Caviar Power Imperial Serum, 
de Repagen® Exclusive-lijn en de Recovery Treament voor mannen: Anti-Age 
Fuel.

Caviar Power Imperial Serum
Met dit anti-ageing Imperial Serum presenteert Gerhard Klapp de nieuwste 
beauty-innovatie die natuurlijke luxe en de modernste hightech-cosmetica 
combineert. Het kaviaarextract in het Imperial Serum is rijk aan waardevolle 
proteïnen, lipiden en belangrijke mineralen en spoorelementen. Het onder-
steunt de huideigen herstelfuncties en gaat voortijdige huidveroudering tegen. 
Kaviaar behoort tot de meeste kostbare anti-ageing werkstoffen en onderscheidt 
zich bovendien door het verstevigende effect. Het geheim van het Imperial 
Serum is gebaseerd op de bijzondere formule van de – speciaal voor Klapp ont-
wikkelde – ‘Caviar Power’-parels. De hoogeffectieve werkzame stoffen blijven 
in deze parels totdat het serum wordt aangebracht op de huid.

Repagen® Exclusive
Onder invloed van mimiek, vrije radicalen, uitdroging, genetische aanleg en 
een hele reeks andere factoren, verliest de huid in de loop de jaren frisheid 
en stevigheid. De meeste verzorgingsproducten bestrijden een enkele oorzaak 

van huidveroudering. Met Repagen® Exclusive biedt Klapp een innovatie met 
globaal anti-age-effect aan. Het geheim zit in de high-tech ingrediënten. De lijn 
bestaat uit een ‘Cleansing Cream Mousse’, een ‘Global Anti-Age Cream’, ‘Rich 
Eye Care’ en een serum. De producten beïnvloeden de drie huidlagen en tillen 
dit verzorgingssysteem naar het allerhoogste niveau.

Anti-Age Fuel
Speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid van de 
actieve man. De producten kunnen de turbulente 
huidtoestanden van de man aan en bieden hem 
een eerste klas comfortgevoel aan. De kracht zit in 
een exclusief werkstoffen-complex. De Recovery 
Treatment bestaat uit een ‘Wash&Shave 2 in 1 
Foam Gel’ als basis voor een verzorgde en zuivere 
huid, ‘Moist & Matt Oilfree Fluid’ voor de huid 
in disbalans die glanst en grote poriën heeft en 
‘Soft & Smooth Beard & Skin Concentrate’ voor 
de huid die gespannen staat, een verslapte hals en 
baardvuur heeft. Een opvallend item in de lijn is het 
zogenaamd ‘Hangover Age Fight serum’. Dit serum 
is voor de huid die vermoeid, uitgeput, gezwollen 
en verslapt is en rimpels heeft. ‘All Day Long 24h 
Hydro Cream’ helpt tegen de huid die last heeft 
van dehydratatie, elasticiteitsverlies en een droog 
en trekkend gevoel. Tot slot biedt ‘Eyezone Rescue 
Freshness Fluit’ hulp bij oververmoeide, rode en 
gezwollen oogcontouren. 

Voor aanvullende informatie:

Health Cosmeticals GmbH 
(onderdeel van Klapp Group)
Tel. 06-52876628
m.sterk@klapp-cosmetics.com
www.klapp-cosmetics.com

Klapp Cosmetics heeft inmiddels als 35 jaar ervaring en blijft voortdurend 
op zoek naar ontwikkeling van nieuwe high-tech werkstoffen en producten. 
In al die jaren heeft het merk meer dan 15.000 tevreden schoonheidsspe-
cialisten in zestig landen. Klapp Cosmetics belooft hoge productkwaliteit 
en –veiligheid en individuele en hoogwerkzame verzorgingsconcepten. 
Hieronder bespreken we enkele bijzondere productlijnen.

Alleen het beste is goed genoeg voor Klapp Cosmetics
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BREDA

28x Pro-Duo in Nederland

192x Pro-Duo in Europa

for the hair & beauty professional

WELKOM IN DE WERELD
VOOR BEAUTY PROFESSIONALS
Pro-Duo is Europa’s grootste totaalleverancier voor kappers, nagelstylisten en schoonheidsspecialisten 

en levert producten van gerenommeerde merken en een uitgebreide selectie exclusieve merken 

waaronder JEAN MARIN EPILATIE. 

Met ruim tien jaar ervaring in de ontwikkeling van epilatieproducten en -materialen presenteert Pro-Duo 

een assortiment voor professionals die op zoek zijn naar epilatieproducten van onberispelijke kwaliteit.

Bezoek een winkel voor uitgebreide informatie, handige tips en een professionele demonstratie. 

Wij zijn graag uw partner voor een succesvolle toekomst. 

U bent van harte welkom!

VRAAG ONZE COMPLETE CATALOGUS AAN  |  040 - 211 44 79

WWW.PRO-DUO.NL

for the hair & beauty professional

EEN 
PRO-DUO 
BIJ U 
IN DE 
BUURT

WINKELS
ervaar onze producten
28x IN NEDERLAND

TELEFOON
direct bestellen
040 - 211 44 79

DEMO’s

ENSCHEDE 
NIEUW MEDIO JULI

http://www.pro-duo.nl/
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Volgens Revitalash vormen de nieuwe Volumizing Primer en de Volumizing 
Mascara Raven samen de perfecte aanvulling op de sterproducten van dit merk, 
te weten: RevitaLash® wimperserum en RevitaBrow® wenkbrauwserum. Het 
wimperserum werd onlangs bekroond door de BeautypersNL met een plek 
in de top drie van Best Beauty Discovery Luxe tijdens de Beauty Astir Awards 
2014. 

Eye have it! 
Bij een eerste ontmoeting zijn de ogen vaak het allereerste contactmoment. 
Grote ogen vallen op en hebben meestal een sprekende, frisse en vriendelijke 
uitstraling. Niet iedereen is gezegend met een stel grote kijkers, maar gelukkig 
kan make-up al een groot verschil maken. Met de nieuwe Volumizing Primer 
krijgen wimpers meer lengte en volume zonder dat de wimperhaartjes samen-
klonteren. De primer versterkt de wimpers, maakt ze voller, optisch langer én 
gladder waardoor mascara makkelijk en moeiteloos kan worden aangebracht. 
De formule bevat peptiden die de wimpers in conditie houden en versterken. 
Dankzij de toevoeging van Panthenol worden de wimpers met dit serum 

optimaal gevoed en gehydrateerd. Polymeren en natuurlijke plantaardige wax 
zorgen dat alle wimperhaartjes even lang en vol worden. Extra fijn: de opval-
lende indigo-blauwe kleur van de primer accentueert de kleur van de top-coat 
mascara voor een opvallende oogopslag. 

Blikvangers 
Met de introductie van de RevitaLash® Volumizing Mascara Raven is er een 
mascara die de wimpers niet alleen indrukwekkend veel volume geeft, maar ze 
tevens ook langer en dikker maakt. Zeker in combinatie met de RevitaLash® 
Volumizing Primer. Deze waterbestendige-formule bevat Biotine, waardoor de 
wimpers sterker en voller worden. Panthenol (Provitamine B5) helpt de wim-
pers te hydrateren en dankzij de toevoeging van ingrediënten als polymeren 
en natuurlijke plantaardige wax wordt er als het ware een dunne laag over 
de wimpers gelegd waardoor alle wimperhaartjes even lang en vol lijken. De 
waterbestendige formule vlekt niet, korrelt niet en blijft de hele dag goed zitten. 
De lange borstel maakt de wimpers voller en geeft op een natuurlijke manier 
een visuele wimperverlening zonder het gebruik van wimperextensions. Na 
slechts twee lagen mascara zitten de wimpers perfect in model en lijken de 
ogen twee keer zo groot. 

Esthetic Health is exclusief importeur en distributeur van RevitaLash® in de 
Benelux. De nieuwe Volumizing Wimper Primer en Volumizing Mascara 
Raven zijn verkrijgbaar bij vijfhonderd salons in de Benelux en online via 
www.revitalash.nl. 

Voor aanvullende informatie:

Esthetic Health
Tel. (010) 7523586
www.revitalash.nl

Cosmeticamerk RevitaLash® presenteert twee eye catchers: de nieuwe 
Volumizing Primer en de Volumizing Mascara Raven. Geef de wimpers een 
extra boost met de wimper primer, voorzie ze daarna van een false-lash 
effect met de Volumizing Mascara Raven die verlengt én verdikt. Combineer 
de twee producten samen om de ogen volledig in de spotlights te zetten. 
Het resultaat? Pikzwarte, volle en lange wimpers die de ogen nog beter 
laten opvallen. 

All eyes on Revitalash

RevitaLash® Volumizing 

Mascara Raven (zwart) 

€ 24,95

RevitaLash® 

Volumizing 

Primer € 24,95

http://www.revitalash.nl/
http://www.revitalash.nl/


D E  B E A U T Y S A L O N  N R  3  2 0 1 522

P R O D U C T N I E U W S

Dr. Massing Cosmetics speelt in op de wens van de moderne vrouw voor 
langere en vollere wimpers. Dit gebeurt aan de hand van wimpergroeiserums, 
haarserums en mascara.

LongLashes Wimpergroeiserums
Het LongLashes Regular wimper- en wenkbrauwserum stimuleert de haarwor-

tel, verlengt de groeifase en gaat het uitvallen van haartjes tegen. Al na vier tot 
zes weken worden dunne, broze en korte wimpers merkbaar, langer, voller en 
sterker. Speciaal voor contactlensdragers en mensen met een gevoelige huid 
rondom de ogen is er LongLashes Sensitive. Het resultaat hiervan is merkbaar 
binnen zes tot acht weken.

Dr Massing Fullhair
Naast beide wimpergroeiserums heeft Dr. Massing Cosmetics ook een haar-
serum. Dr. Massing FullHair stimuleert de haarwortel, verlengt de groeifase, 
doet de keratinesynthese toenemen en vertraagt de haaruitval. Als cosmetisch 
product is Dr. Massing FullHair veilig en eenvoudig in gebruik.

Dr. Massing Cosmetics blijft innoveren. Binnenkort wordt de serie verder uit-
gebreid met een mascara op basis van hyaluronzuur. Dit hydrateert en zorgt 
ervoor dat de wimpers soepel en elastisch blijven. De toegevoegde wax zorgt 
ervoor dat ieder wimperhaartje wordt voorzien van een kleurlaagje dat de hele 
dag mooi blijft. 

Voor aanvullende informatie:

CRT Emotions –Labels Republic
Tel. 0164-231109 / 06-50450875
info@crt-emotions.nl
www.dr-massing-cosmetics.nl

Een jaar geleden kwam het Duitse merk Dr. Massing Cosmetics naar 
Nederland. Het trok direct grote aandacht  van de beautysalons volgens 
distributeurs CRT Emotions en Labels Republic. Ze lieten weten dat zowel  
trouwe als nieuwe fans de stand op Beauty Trade special eerder dit jaar 
massaal bezochten. De producten van Dr Massing Cosmetics zijn van hoge 
kwaliteit en hebben aantrekkelijke inkoop- en verkoopprijzen.

Langere en vollere wimpers dankzij Dr. Massing

hannah® Touch of Silk presenteert zichzelf als de zijdezachte en multifunctio-
nele teintverbeteraar. Een perfect gave teint zonder oneffenheden en met een 
egale en mooie matte finish staat hoog op het verlanglijstje van iedere vrouw 
én man. Voor een snelle ‘touch-up’ van de teint onderweg introduceerde han-
nah® medio mei een limited edition in handig 30ml formaat van deze bestseller.

Ruim drie jaar geleden is 
hannah® Touch of Silk met 
veel succes geïntroduceerd. 
Het werd direct bekroond 
met een innovatie award. 
Met de introductie van een 
speciale limited edition van 
30ml is hannah® Touch of 
Silk gemakkelijk mee te 
nemen in de tas, zodat een 
zijdezachte huid altijd en 
overal binnen handbereik 
is. 

De verpakking van de limi-
ted edition die vanaf medio 
mei 2015 verkrijgbaar is, 

betreft een 30ml flacon met een airless 
pompsysteem. Dit is een systeem waar-
bij de substantie is verpakt in een zakje 
en er in de flacon geleidelijk vacuüm 
wordt getrokken wanneer het wordt 
‘opgepompt’. De formule wordt op deze 
manier volledig omhoog gedrukt, zodat 
zelfs de laatste druppel bruikbaar is. 
Daarnaast is het hygiënisch in gebruik.

De hannah®-producten zijn verkrijg-
baar bij de erkende hannah® huidcoa-
ches en via hannah® Skin Improvement 
Research Company B.V. De verkoop-
prijs is € 57,-voor 30ml.

Voor aanvullende informatie:

hannah® S.I.R.C
Tel. 0342-476160
www.hannah.nl, www.huidcoach.nl

Een zijdezachte huid altijd binnen handbereik

mailto:info@crt-emotions.nl
http://www.dr-massing-cosmetics.nl/
http://www.hannah.nl/
http://www.huidcoach.nl/
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Wat onderscheidt Dr. Hauschka 
van andere cosmeticaproducten?
“Uitgangspunt is dat de huid 
het vermogen heeft om zichzelf 
te verzorgen en te herstellen. 

Huidverzorging dient deze taak niet over te nemen maar het evenwicht van de 
totale huid te herstellen. De werkzaamheid van Dr. Hauschka wordt door steeds 
meer bewuste en kritische mensen ontdekt, tot aan de celebrity’s in Hollywood. 
Het geheim schuilt in de natuur, die voor elke huidaandoening aan bijpassende 
geneeswijze heeft die te vinden is in planten.”

“Maar hoe kun je nu zowel de werkzame ingrediënten als de vitale energieën uit 
verse, geneeskrachtige planten extraheren? Rudolf Hauschka wist een uniek rit-
misch bereidingsprocedé te ontwikkelen, waarbij de levenskracht van de geoogste 
planten behouden blijft. Onze ritmische bewerking houdt in dat alle ingrediënten 

afwisselend zeven dagen worden blootgesteld aan donker-licht, warmte-koude, 
rust-beweging. Hauschka ontdekte dat op deze wijze de vitaliteit van de plant niet 
alleen behouden werd, maar zelfs werd bekrachtigd. Dit kwam zowel de werking 
als de houdbaarheid ten goede.”

Waarom zouden schoonheidsspecialisten met Dr. Hauschka moeten werken?
“Als je het puur rationeel bekijkt: omdat onze cosmetica al meer dan 45 jaar 
fantastische resultaten levert. Juist vanwege onze lange geschiedenis zijn we een 
betrouwbaar, stabiel merk. Puur bekeken vanuit het hart denk ik dat veel van onze 
schoonheidsspecialistes beamen dat werken met ons merk voelt als een soort 
roeping. Niet alleen vanwege de prachtige cosmetica, maar ook zeker vanwege 
de filosofie van het merk, die uitnodigt tot persoonlijke groei en bewustwording. 
Alles wat we doen is in harmonie met de natuur.”

“De methode van de Dr. Hauschka Behandeling is ook anders dan reguliere 
behandelingen. We richten ons niet op de spieren maar op de lymfe. Het is een 
intensieve behandeling met zachte aanrakingen. Zo stimuleren we optimaal de 
lymfestroom, de bloedcirculatie en de levenskracht. Na een behandeling voel 
je je energiek en je huid gloeit nog dagen na. Eigenlijk moeten mensen zelf een 
behandeling ondergaan om het verschil te ervaren en een conclusie te trekken.”

Hoe worden de schoonheidsspecialistes geschoold?

“Onze trainingen noemen wij een ‘inscholing’ en het sluit aan op de reguliere 
opleiding tot schoonheidsspecialiste. Als cursist leer je veel over de verzorgings-
plannen bij de diverse huidbeelden, maar ook over de filosofie,  de heilzame 
planten en het ritme van de natuur. Daarna ben je als cursist klaargestoomd als 
Dr. Hauschka Therapeut. Naast de inscholing bieden we ook opfristrainingen en 
bijscholing. We laten onze therapeuten niet los en willen kwaliteit waarborgen. 
Bijscholing is hierbij zeer belangrijk.”

De trends in huidverzorging en –verbetering betreffen met name de groei-
ende aandacht voor duurzaamheid en groene cosmetica, perfect passend bij Dr. 
Hauschka dus. Hoe gaan jullie met deze trends om en hoe zorgen jullie ervoor dat 
het merk zich blijft ontwikkelen?
“Ik denk dat er niet zozeer sprake is van een trend maar dat het eerder signalen 
zijn van grote veranderingen richting een bewuste levensstijl. De natuurlijke bena-
dering en duurzaamheid zijn  voor ons altijd vanzelfsprekende keuzes geweest. 
Het is onze basis. Als het gaat om de ‘look & feel’ van ons merk, laten we onszelf 
natuurlijk wel inspireren door de laatste trends. Met onze glamoureuze uitstraling 
hopen we toegankelijk te zijn voor veel mensen.”

Wat kunnen we in de toekomst verwachten van Dr. Hauschka?
“We hebben onlangs een bijzondere en grote stap gezet door een nieuwe nacht-
verzorging aan onze basisassortiment toe te voegen. Wereldwijd staan wij bekend 
om onze vetvrije nachtverzorging. Nu hebben we voor alle huidbeelden een 
Nacht Serum gelanceerd. Dit is ontstaan uit het feit dat tijden veranderen; steeds 
meer mensen ervaren stress maar ook zorgen milieu-invloeden ervoor dat de huid 
extra steun kan gebruiken.  Als je ’s nachts slaapt, herstelt de huid. Dat is een 
actief proces waarbij de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstof-
fen verhoogd. Een volle, rijke nachtcrème verstopt de huid en vertraagt daarmee 
het proces. Om die reden is onze nachtverzorging vetvrij. We wilden een product 
ontwikkelen dat het herstelproces van de huid vitaliseert en ondersteunt.”

Voor aanvullende informatie:

Dr. Hauschka Cosmetica
Tel. 070-3190171
www.dr.hauschka.com 

WALA Heilmittel GmbH is een Duitse natuurgeneesmiddelenproducent die in 1935 werd opgericht door de 
Oostenrijkse chemicus Rudolf Hauschka. Hij wilde graag zijn medische kennis inzetten voor een natuurzuivere cos-
meticalijn, met een helende werking. De huid is immers ons grootste orgaan. In samenwerking met Elisabeth Sigmund, 
een Weense schoonheidsspecialiste, kwam in 1967 Dr. Hauschka Cosmetica op de markt. Zij was ervan overtuigd dat 
de huid eigen krachten bezit om zichzelf te verzorgen en te herstellen en dat cosmetica dit proces dient te ondersteu-
nen. Inmiddels heeft WALA drie productlijnen: WALA Geneesmiddelen, Dr. Hauschka Cosmetica en Dr. Hauschka 
Med. We spreken met Monique Drost (Trainer/Accountmanager bij Dr. Hauschka) over de toegevoegde waarde van 
het merk voor schoonheidsspecialisten. 

“De natuur heeft voor 
elke huidaandoening een 
bijpassende geneeswijze”
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Het doel van de CELLTRESOR-lijn is het huidvernieuwingsproces te stimuleren en te verhogen, wat resulteert in een 
prachtig én effectief huidverjongingsconcept. Kraaienpootjes, fi jne lijntjes en rimpels worden zichtbaar verminderd. 

De huid ziet er weer frisser, jonger en egaler uit, dankzij een uniek werkstoffencomplex.

NIEUW: CELLTRESOR, DE SCHATBEWAARDER VAN SCHOONHEID.

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


H U I D V E R Z O R G I N G

Malu Wilz combineert in de nieuwe behandeling rozenwater met andere 
bloesemextracten. Centraal hierbij staat de Damascener-roos, waaruit het 
rozenwater wordt gewonnen. Deze rozensoort bevat meer etherische oliën en 
geurstoffen dan elke andere soort. Dat maakt de bloem al eeuwen zo populair 
voor de productie van hoogwaardige parfums.

De behandeling
De Rose Rendezvous Treatment is geschikt voor alle huidtypen. De behande-
ling kan het beste worden omschreven als een vocht-inbrengende en kalme-
rende behandeling. De flavonoïden versterken de epidermis en werken tege-
lijkertijd als radicaalvanger. Daarnaast voorkomen ze de enzymatische afbraak 
van collageen en elastine.

Aanvullende behandeling
Om de klant extra te verwennen is er het 
zogenaamde ‘Rose Rendezvous’-voetbad. 
Hiermee krijgt de klant een hartelijk wel-

kom en komt hij of zij tot rust in de salon. De benodigdheden zijn: een voet-
schaal, een biologische citroen, één rozenbloesem en Tender Rose Tonic. Vul 
de voetschaal met redelijk warm water (niet te heet), voeg twee á drie schijfjes 
biologische citroen toe en vervolgens 15 milliliter Tender Rose Tonic en een 
hand vol rozenblaadjes. 

Plaats de voetschaal voor het ligbed en laat de klant de voeten vrijmaken. 
Vervolgens baddert hij of zij gedurende vijf minuten in het water. Na de behan-
deling houdt u een handdoek klaar en droogt u de voeten goed af. Daarna pakt 
u de voeten in de handdoek en rijdt u het ligbed naar achteren. Zorg dat u uw 
handen desinfecteert voordat u met de gezichtsbehandeling begint.

De producten
De Tender Rose Tonic geeft afwisseling in het reinigingsritueel en de nieuwe 
massagecrème bevat de soepelheid van een crème dat de klant de klant volledig 
tot rust brengt. Het Rose Facial Mask verzorgt de huid met vocht en zorgt voor 
een zichtbaar steviger huidbeeld. De Hyper Sensitive Decolleté Cream maakt de 
huid van het decolleté strakker en kalmeert dit gevoelige huidgedeelte.

Het gelachtige Tender Rose Elixir is voor elk huidtype geschikt en biedt extra 
veel vocht en verzorging. De nieuwe Tender Rose Cream combineert een ver-

wenmoment met een effectieve verzorging.

Thuisgebruik
Het rendez-vous met de roos wordt gecompleteerd door bijpas-
sende producten voor thuisgebruik: de verfrissende, verfijnende 
tonic, het kalmerend, vocht-inbrengend elixer en de Tender 
Rose Cream zijn als verzorgingsproducten voor thuisgebruik 
verkrijgbaar. Een doorlopend behandelingssucces is op deze 
manier gewaarborgd.

Voor aanvullende informatie:

Haparko Cosmetics
Tel. 078-6816628
www.webshopmaluwilz.nl
www.haparko.nl

Rozen zijn botanisch gezien struiken en behoren tot het geslacht van de 
roosachtigen, waarvan honderd tot tweehondervijftig soorten bekend zijn. 
Tot de kenmerken behoren doorns, opvallende, meestal vijfbladige bloemen 
en rozenbottels als vruchten. Vandaag de dag weet onder andere Malu Wilz 
Beauté dat vet, looistoffen, onverzadigde vetzuren en vitamine C in de 
etherische olie van de bloembladeren de celvernieuwing stimuleren en de 
huid van vocht voorzien. Niet zo gek dus dat het merk met een zogenaamd 
´Rose Rendezvouz Treatment´ op de markt komt.

Rose Rendezvous Treatment: een betoverende zomerbehandeling
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De Siberische ginseng (ook wel Eleutherococcus genoemd) onthult de huid 
met een vloed van licht, waardoor jeugdigheid duidelijk zichtbaar wordt. De 
kleine struik van de Siberische steppen wordt ook wel ‘geheime plant van de 
Russen’ genoemd omdat zij de eersten waren die ontdekten dat de plant adap-
togene eigenschappen had. Vandaag de dag staat de plant dan ook bekend 
om het vermogen de werking aan te kunnen passen aan de behoeften van het 
organisme. 

Stralende huid
Al op de eerste dag van het leven krijgt de huid een energiekapitaal dat de bron 
is van een jarenlange frisse en stralende huid. Wanneer de huid te weinig ener-
gie heeft, straalt deze niet meer en zijn er duidelijk tekenen van ouderdom. Een 
stralende huid is een teken van evenwicht en de schoonheid van de huid. Het 
duidt erop dat de cellen van de huid optimaal werken, en dit is alleen mogelijk 
als er voldoende celenergie wordt geproduceerd.

Cosmetische eigenschappen
Het geavanceerde onderzoek van Sothys toonde de cosmetische eigenschap-
pen van dit originele actieve bestanddeel aan. Na maandenlange analyses uit 
tests is gebleken dat het extract van de Siberische ginseng in staat is om invloed 
uit te oefenen op de genen die betrokken zijn bij de kwaliteit en weerstand 
van de huid. Daarnaast beschikt de plant over eigenschappen die radicalen 
bestrijden. 

In elke formule van de energieopwekkende serie van Sothys wordt het extract 
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De Siberische ginseng is een plant met buitengewone eigenschappen, afkom-
stig uit verre koude Siberische streken. Onder de bezielende leiding van 
oprichter Bernard Mas toont Sothys dit juweel in de energie-serie die wordt 
aangevuld met drie zeer trendy nieuwe producten: het Sérum Recharge 
Energisante, de Crème Jour Energisante en de Crème Nuit Energisante.   

Sothys zet de huid in de spotlights



van de adaptogene ginseng gecombineerd. Het wordt samengevoegd met 
specifieke, actieve bestanddelen om het energiekapitaal te beschermen, de 
energiebron van de huid te stimuleren en de celvernieuwing te bevorderen. 

Onmiddellijke schoonheid, dag na dag
Sothys heeft een verlichtend complex geselecteerd met egaliserende pigmen-
ten dat met licht speelt en de schoonheid van elke vrouw onmiddellijk en dag 
na dag laat zien. De vier gekleurde pigmenten egaliseren de teint, ongeacht 
de huidskleur: geel verlevendigd de vermoeide teint, rood zorgt voor een frisse 
uitstraling, wit laat de huid weer stralen en zwart geeft een natuurlijker effect 
en verbergt oranje-tinten. 

Het zogenaamde anti-verouderende illuminatie-complex is een plantaardig 
complex, geselecteerd om de teint te egaliseren dankzij de totale werking op 
de chromoforen collageen, melanine en hemoglobine en oxidatieve stress. Het 
complex versterkt de architectuur van het netwerk van collageen om zo het 
licht beter te verspreiden. De microzones met schaduw vervagen waardoor de 
teint weer egaal wordt. Melanine is verantwoordelijk voor pigmentvlekken. 
Zij hebben de neiging om toe te nemen naarmate de leeftijd vordert. Om 
het melaninegehalte te beperken, wordt er een werking op dit chromofoor 
in gang gezet. Door de werking van hemoglobine te beïnvloeden, wordt het 
verschijnen van rode vlekken beperkt. Om lichtverlies te voorkomen verzorgt 
het anti-verouderende illuminatie-complex een werking op oxidatieve stress. 
Dit versterkt de natuurlijke verdediging van de huid.

De producten
Met de leeftijd worden de oneffenheden aan het huidoppervlak zichtbaarder 
en ziet de teint er onregelmatiger en minder egaal uit. Het Sérum Recharge 
Energisante heeft een buitengewoon lichte textuur, verrijkt met het complexe 
illuminateur anti-age om oneffenheden te beperken en te corrigeren. Het geeft 
het energiekapitaal van de huid een boost en helpt de teint opnieuw te laten 
stralen. 

Crème Jour Energisante laat de jeugdigheid van de huid zien door het fris en 
stralend te maken. Crème Nuit heeft als doel om het uiterlijk van de huid te 
vernieuwen tijdens de slaap. De trekken zijn niet langer vermoeid en de huid 
ziet er frisser uit bij het ontwaken. 

De textuur van de EE**crème transformeert tijdens het aanbrengen en past zich 
aan iedere huid aan. De crème bevat ingekapselde pigmenten die de zichtbare 
oneffenheden aan het huidoppervlak meteen aanpakken en corrigeren. 

Een échte energieboost: de Ampoules éclat énergisantes. Ideaal voor bruidjes 
en voor als men feestelijk uitgaat. Ze ontpoppen zich als een onmiddellijk 
werkend transparant masker dat rimpels zichtbaar vermindert. De ampullen 
kunnen worden vermengd met foundation voor een extra duurzame make-up. 

De behandeling
De intensieve energie-opwekkende behandeling met Siberische ginseng is 
ideaal als voorbereiding op een kuur om de huid weer energiek en stralend te 
maken. De specifieke energiehandelingen – geïnspireerd op gezichtsreflexolo-
gie – worden gerealiseerd met behulp van drukpunten op specifieke zones van 
het gezicht om de werking van de producten te optimaliseren. Dit bevordert 
de circulatie van energie en helpt de huid om vitaliteit en natuurlijke schoon-
heid terug te krijgen.

De behandelfasen
De eerste fase van de behandeling is de voorbereiding waarbij de make-up 
wordt verwijderd, gevolgd door een Gommage enzymatique désincrustant 
á l’extrait d’ananas. Daarna volgt fase twee: het aanbrengen van Sérum 
Révélateur à l’huile d’argousier gecombineerd met een dosis concentraat van 
de Siberische ginseng om de energie van de huid op te wekken. In de vol-
gende fase vindt een manuele modelage plaats met de Crème de Modelage 
aux Extraits d’eleuthérocoque et de Boldo om de energiebron van de huid te 
bewaren. Hierna is het tijd voor een dubbel masker. Het eerste masker bevat 
een ongelooflijk zintuiglijke stimulerende textuur en het tweede masker is 

fonkelend wit en afpelbaar om de teint te laten stralen. De behandeling wordt 
afgesloten met het aanbrengen van de Crème Jour Energisante die is afgestemd 
op het huidtype, gevolgd door de Voile de Lumière om de teint te laten stra-
len en de trekken onmiddellijk glad te maken dankzij de softfocus-poeders. 
Kortom, een universele behandeling voor ieder huidtype, iedere leeftijd en 
ieder geslacht, het gehele jaar door.

Voor aanvullende informatie:

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

Wist u dat…

…meer dan negentig procent van het zichtbare licht niet rechtstreeks 
wordt weerkaatst door het huidoppervlak, maar doordringt in de huid 
voordat het wordt teruggestuurd? Of een huid straalt of niet, is dus 
grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de huid.
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Kleraderm is niet alleen bekend om de pure kwaliteit van toegepaste ingrediën-
ten, maar vooral ook vanwege de ingrediënten die het merk gebruikt voor de 
specifieke verzorging die het type huid verlangt. Denk hierbij aan: Hamamelis, 

propolis, Escin, vitamine A, fruitzuren, zoals AHA, heilzame oliën zoals Argan-
olie en Amber-olie, anti-oxidanten en grapeseed olie. Instituten kunnen hierdoor 
op hoog niveau met excellente resultaten te werken.

Kleraderm is zich bewust van de hedendaagse risico’s voor de huid en het alge-
hele welzijn. Het programma wordt daar dan ook onophoudelijk op afgestemd.  
Zo beschikt Kleraderm over een uitgebreide, hydraterende zonnelijn – inclusief 
producten voor baby’s – die voldoet aan de hedendaagse eisen.

‘Golden’ Amber
Amber is een gefossileerd hars uit de Baltische Staten en beschikt over uitzon-
derlijke eigenschappen. Het staat bekend als ‘leverancier van energie’ en dat is 
niet zo verwonderlijk. Amber absorbeert negatieve energie en pijn en brengt ons 
lichaam en welzijn in positief evenwicht. Kleraderm is naar eigen zeggen het 
enige merk met een uitgebreide Amber-lijn voor zowel gezichts- als lichaams-
behandelingen. Naast de Amber-olie voegen zij ook de kostbare Argan-olie toe 
die samen de verslapte en gedehydrateerde huid een sensationele boost geven.

E-nyleve skincare is de exclusief distributeur voor Kleraderm in Nederland. Dhr. 
Joep Geurts staat als directeur/eigenaar aan het hoofd van deze dynamische 
onderneming. Het bedrijf hecht waarde aan persoonlijk contact en verzorgt 
intensieve scholingen waarbij gebruik wordt gemaakt van DVD’s die de praktijk 
inspirerend en helder overbrengen. 

Voor aanvullende informatie:

E-nyleve Skincare
Tel 0497-544084  
info@kleraderm.nl 
info@enyleve.com
www.enyleve.com

Kleraderm is afkomstig uit Bologna, Italië en al meer dan 32 jaar nationaal 
en internationaal succesvol. Met ruim tweehonderd producten voor het 
totale lichaam is het merk in staat om ieder instituut breed en succesvol 
te laten werken. Dr. Giovanni, oprichter en eigenaar van Kleraderm is zelf 
iedere dag in de fabriek en in het laboratorium aanwezig om zijn onuitput-
telijke inspiratie en ideeën in te zetten voor het creëren van een mooie huid 
en een ontspannen geest. 

Kleraderm: voor een mooie huid en ontspannen geest

Trainingen

Op zondag 15 en maandag 16 november komt de trainster van 
Kleraderm over uit Italië voor een intensieve tweedaagse training 
in samenwerking met onze Nederlandse trainer Moreno Giraldi uit 
Almere. Tijdens deze twee dagen maakt u uitgebreid kennis met de 
Amber-lijnen. 

U leert, past toe en ondergaat zodat u de ‘wonderen’ van energie, ont-
spanning, hydratatie en versteviging met eigen zintuigen ziet en ervaart. 
U kunt zich nu al aanmelden voor deze bijzondere training.

mailto:info@kleraderm.nl
mailto:info@enyleve.com
http://www.enyleve.com/


B E U R S N I E U W S

“Het nieuwe concept ligt geheel in lijn met Beautyspot.nl, het online platform 
van Jaarbeurs voor de beautybranche”, aldus Audrey Wilschut, Brand Manager 
bij Jaarbeurs. “We hebben gekeken naar ontwikkelingen in de markt en naar de 
wensen van beautyprofessionals en leveranciers. Door twee Jaarbeurskrachten 
te bundelen – Beautyspot.nl als online medium en de Jaarbeurs als fysieke 
ontmoetingsplaats – kunnen we een allesomvattend concept neerzetten. De 
‘Beautyspot.nl live edition’ biedt een podium voor de hele professionele beau-
tybranche in een omgeving die zich kenmerkt door stijlvolle, zakelijke elemen-
ten en een hoge mate van hospitality.” 

Twee delen
Het meest opvallende aan het concept is de scheiding tussen twee delen. Op 
de beursvloer kunt u een bezoek brengen aan Beauty2Inspire en Beauty2Shop. 
Beauty2Inspire biedt live-demonstraties, ontmoetingen met leveranciers en 
volop inspiratie. Daarnaast zijn er eyecatchers zoals de Beauty Boulevard: 
een spierwit podium van ruim tien meter lang waar dagelijks de nieuwste 
behandelingen worden geshowd. Ook kan de beautyprofessional terecht in 
twee theaters die voor de gelegenheid de naam ‘Beauty Academy’ dragen. Hier 
staan dagelijks bekende sprekers uit de branche die de bezoekers verrassen met 
presentaties die aansluiten op de actualiteit. In een speciale Beauty VIP-lounge 
vinden geregisseerde ontmoetingen plaats. Alles is erop gericht om de beauty-
professional op een hoogwaardig niveau te inspireren en informeren. 

Een hoog percentage professionals (94%) heeft aangegeven regelmatig aanko-
pen te doen op de beurs. Voor de organisatie een reden om Beauty2Shop in het 

leven te roepen. In dit gedeelte vindt directe verkoop plaats, in een moderne 
en overzichtelijke setting. 

Toekomst
Met het nieuwe concept wil Jaarbeurs aansluiten op de wens van de beautypro-
fessional die zich op de toekomst richt. Een professional die 365 dagen per jaar, 
24/7 in contact wil zijn met leveranciers en daarnaast ook een fysiek platform 
wenst. Beauty Salon dimensions voldeed niet meer aan die wensen en komt om 
die reden dan ook in zijn geheel te vervallen.

De Beautyspot.nl live edition vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 
13 september 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Meer informatie over de Beautyspot.nl live edition is te vinden via 
www.beautyspotlive.nl

Beautyspot.nl is voor vele beautyprofessionals een grote online community 
van de beautybranche. Dit najaar komt het platform tot leven in de vorm 
van een ‘live edition’. Het doel is om een inspirerende, fysieke ontmoetings-
plaats te creëren voor de beauty-professional. Het initiatief heeft als gevolg 
dat de welbekende najaarsbeurs ‘Beauty Salon dimensions’ komt te verval-
len. Vaktijdschrift De Beautysalon was aanwezig tijdens de lancering van 
het nieuwe concept en vertelt u meer over wat u kunt verwachten.

Jaarbeurs introduceert Beautyspot.nl live edition

V.l.n.r.: Desiree Verdijk-Pet, Audrey Wilschut en Meta Coenen
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C O L U M N

Parabenen zijn een issue, net als eco of biologisch. De marketingafdelingen 
van cosmeticabedrijven spelen hier handig op in door te vermelden dat hun 
producten ‘zonder parabenen’ zijn en ook nog eens eco-gecertificeerd, vol 
met biologische en natuurlijke grondstoffen. De cosmeticabedrijven maken 
gebruik van deze bijzondere eigenschappen door waar mogelijk te onder-
strepen dat hun product ideaal is. En als je dat maar vaak genoeg roept, dan 
gelooft iedereen het. 

De werkelijkheid is helaas anders en dat weet u als kritische schoonheids-
specialiste natuurlijk ook wel. Als ik in het buitenland ben, kan ik het niet 
nalaten de INCI van cosmetica te bekijken. Recent ben ik in Frankrijk 
geweest, het land waar cosmetica ongeveer is uitgevonden. Ik heb een paar 
gerenommeerde Franse merken onder de loep genomen en wat blijkt: geen 
parabenen, eco-gecertificeerd (wel met een eigen ecolabel) en met natuur-
lijke ingrediënten. ‘Top!’ hoor ik u denken. Maar deze producten bevatten 
op de tweede of derde plaats van de INCI-lijst glycerine of parafine. En 

minerale oliën plus een zeer hoog gehalte aan conservering. Ze pretenderen 
eco te zijn. 

De eco-certificering dateert waarschijnlijk van jaren geleden, toen er 
nog niet zo kritisch werd gekeken naar grondstoffen, en lang voordat de 
Europese Commissie nieuwe, strengere regels opstelde. Wat zegt dan eco-
certificering en natuurlijke ingrediënten op het doosje van de crème? Ja, aloë 
vera is natuurlijk, maar het hangt er wel vanaf waar het vandaan komt: uit 
Brazilië of uit China. In elk product wordt water gebruikt, maar leidingwa-
ter is anders dan natuurlijk bronwater. Kortom, laat u zich niet van de wijs 
brengen door al die prachtige kreten van cosmeticabedrijven, maar overtuig 
uzelf van hetgeen dat goed is. Waar komen de ingrediënten vandaan? Zijn 

ze bespoten of uit een vervuilde omgeving afkomstig? Zijn de producten 
daadwerkelijk van gecontroleerde bioteelt in een zuivere lucht? 

Producten die écht volgens de nieuwe stijl eco-gecertificeerd zijn met als 
label cosmos organic en cosmos natural worden streng gecontroleerd. 
Hierin worden geen minerale oliën of parafine gebruikt. Verschillende pro-
ducenten voldoen nu al aan de strenge regelgeving van ondermeer Ecocert, 
BDIH en Cosmebio.

Wat mij betreft wordt het tijd dat de nieuwe regels – ingesteld door de 
Europese Commissie – strenger worden nageleefd en dat er geen onzin op 
verpakkingen mag worden gezet die de lading niet dekt.  Maar één ding is 
zeker: je mag alles vermelden wat er allemaal niet in zit, zoals parabenen. 

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

Zitten er parabenen in uw crèmes? Jarenlang heb ik hierover met schoon-
heidsspecialistes gediscussieerd. Die discussie draaide altijd om het punt of 
parabenen slecht zijn voor de huid, en dus slecht voor de mens. Dat het per-
centage parabenen dat in een crème zit te verwaarlozen is ten opzichte van 
parabenen in bepaalde levensmiddelen doet natuurlijk niet ter zake. 

“Laat u zich niet van de wijs 

brengen door al die prachtige 

kreten van cosmeticabedrijven, 

maar overtuig uzelf van 

hetgeen dat goed is”

Conne van Groningen

mailto:e.vervaet@gpmedia.nl


In 1961 werd het begrip “cosmeceutical” voor het 

eerst geïntroduceerd door de amerikaan Raymond 

Reed, een van de grondleggers van de Amerikaanse 

Vereniging van Cosmetisch Chemici. Hij gebruikte 

de term voor cosmetica die biologisch actieve 

ingrediënten bevatten. 

Kort daarna werd Webecos geïntroduceerd als 

eerste echte Nederlandse merk met producten 

die hoge concentraties serieus klinisch geteste 

ingrediënten bevatten en die daarom toch iets 

meer dan alleen maar 

een ‘pampering’ eff ect 

konden geven. Webecos is daarmee inmiddels al 

ruim 50 jaar een ‘cosmeceutisch’ merk, dat een 

farmaceutische uitstraling aan een uitstekende 

prijs/kwaliteitverhouding weet te koppelen. 

Dankzij die lange ervaring beschikken wij 

over een uitgebreide kennis ten aanzien van 

nieuwe werkstoff en en recepturen, waar u als 

schoonheidsspecialist uw voordeel mee kunt doen. 

En uiteraard volgen wij de nieuwste ontwikkelingen 

op cosmetisch gebied nog steeds op de voet en 

passen deze kennis toe in de vele nieuwe producten 

die wij elk jaar weer introduceren.

WEBECOS
AL VIJFTIG JAAR VOORUITSTREVEND!

www.webecos.nl

pure producten voor 
pure behandelingen

http://www.webecos.nl/
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M A R K E T I N G T I P S

1. De wet van het luisteren
Om succes te krijgen met social media en content marketing zul je iets meer 
moeten luisteren dan praten. Leer wat je doelgroep leuk vindt en doe mee met 
discussies om er achter te komen wat belangrijk voor ze is. Alleen dan kun je 
waardevolle content en discussies creëren die interessant voor ze zijn.

2. De wet van focus
Het is beter dat je je specialiseert dan dat je inzet op heel veel verschillende 
dingen tegelijkertijd. Je zult meer vruchten plukken van een hoogwaardige en 
gefocuste social media en content marketing strategie die als doel heeft een 
sterk merk op te bouwen. Je hebt dan meer kans op succes dan een brede stra-
tegie waarmee je meerdere dingen wilt aanbieden.

3. De wet van kwaliteit
Kwaliteit wint het van kwantiteit. Het is beter dat je duizend actieve connecties 
hebt die lezen, delen en praten over jouw content dan tienduizend die vrij snel 
verdwenen zijn na de eerste connectie.

4. De wet van geduld
Social media en content marketing is niet à la minute succesvol. Het vergt een 
lange adem en je zult hard moeten werken alvorens succes te krijgen.

5. De wet van het delen
Als je goede of leuke content deelt met je connecties en je online publiek zul-
len ze het ook weer met hun connecties delen via Twitter, Facebook, Linkedin 
en op hun eigen blogs. Deze nieuwe manier van het delen van content en 
discussies zorgt voor een nieuwe manier om hoger in de rankings van zoekma-
chines zoals Google te komen. Het zorgt voor wel honderden, of misschien wel 
voor duizenden nieuwe manieren om online gevonden te worden.

6. De wet van invloed
Zorg dat je tijd neemt om je ideale doelgroep te vinden. Het is belangrijk dat 
je belangrijke personen binnen jouw markt als publiek krijgt. Deze mensen of 
bedrijven hebben misschien net even meer invloed op hun volgers of connec-
ties. Vaak is het zo dat het iets meer zegt als jij begint op te vallen voor deze 
mensen en zij jouw berichten doorsturen.

7. De wet van hoeveelheid
Ik zeg het nog maar een keer: als je al je tijd steekt in het DIRECT promoten 
van je producten en diensten dan kun je beter directie ophouden. Nog veel 
te veel ondernemers plaatsen hun direct aanbieding op Twitter, Facebook en 
Linkedin. Vraag jezelf af of je door middel van zo’n bericht je koopgedrag laat 
beïnvloeden.

8. De wet van bevestiging
Zorg dat je mensen te woord staat als ze vragen aan je hebben. Als iemand 
de moeite neemt om jou online te benaderen (op een persoonlijke manier), 
dan is het verstandig om te bevestigen dat je het berichtje hebt gelezen en er 
een antwoord op geeft. Social media gaat in eerste instantie om het creëren en 
onderhouden van relaties.

9. De wet van toegankelijkheid
Als je content deelt, of aan discussies meedoet, zorg dan ook dat je er daarna 
ook nog bent om terug te reageren. Zorg dat je beschikbaar bent voor je online 
publiek en doe mee aan de conversaties die naar aanleiding van jouw berichten 
ontstaan.

10. De wet van het bedanken
De laatste, maar zeker niet de onbelangrijkste is de wet van het bedanken. Als 
mensen jouw content delen via een social media platform is het belangrijk om 
ze vroeg of laat ook een keer iets terug te geven. Een beloning is belangrijk. 

Voor meer informatie:

MBCosmetics
Ralf van Houts
ralf@mbcosmetics.nl
www.mbcosmetics.nl 

In deze uitgave kunt u lezen dat MB Cosmetics is gestart met een zogenaamd 
Partnerplan+. Dit concept biedt een strategische marketingaanpak waarmee 
op tal van kan worden ingezet om nieuwe klanten te winnen. Het ondersteunt 
de schoonheidsspecialiste om succesvoller te worden als ondernemer. Als je 
succes wil krijgen met je bedrijf door middel van social media, moet je op een 
slimme manier gebruik maken van de mogelijkheden die deze bieden. Het is 
immers meer dan promotie, maar een aparte vorm van marketing. In ieder 
uitgave geeft Ralf van Houts van MB Cosmetics adviezen over het gebruik 
van sociale media.  In dit artikel de tien wetten van social media marketing.

mailto:ralf@mbcosmetics.nl
http://www.mbcosmetics.nl/
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Als marktleider in professionele nagel-
verzorging is OPI toegewijd aan het pro-

duceren en leveren van een hoge kwaliteit 
producten en diensten aan zowel salons 
als consumenten. OPI-nagellakken bie-
den naar eigen zeggen ‘betaalbare luxe’ 

en staan bekend om hun samenstelling, 
fashionable kleuren en iconische namen. Het 

merk onderscheidt drie verschillende color 
treatments te weten: OPI Nagellak, OPI Infinite 

Shine en GelColor by OPI. Ieder treatment dient 
een ander doel en bevat bijzondere eigenschappen.

OPI Nagellak
OPI Nagellak bevat veel kleurpigmenten en blijft lang 

zitten, zo’n drie tot zes dagen, met een geweldige 
glans. Deze nagellakken kunnen zowel thuis of in 
de salon worden aangebracht. Gebruik altijd een 
base en top coat, dit zorgt ervoor dat je langer 
van de gekozen nagellak kunt genieten. Elk 
flesje nagellak bevat het zogenaamde 
ProWide™-penseel waarmee je nog 
makkelijker egaal en streepvrij 

kunt lakken.

OPI Infinite Shine
Sinds februari is de OPI Infinite Shine-lijn aan het assor-
timent toegevoegd en dat bleek een schot in de roos. De 
OPI Infinite Shine-lijn bevat 36 kleuren met crème-finish en 
bestaat uit nagellakken met gel-effect die zowel thuis als in 
de salon aan te brengen zijn. De kleur op de nagels hoeft een 
hele week niet te worden bijgewerkt mits de procedure wordt 
opgevolgd. Belangrijk hierbij is dat de primer eerst wordt aan-
gebracht. Deze revolutionaire base coat zorgt voor de perfecte 
hechting van de kleur. Daarna worden er twee dunne laagjes 
Infinite Shine-kleur aangebracht die twee minuten drogen voor-
dat de top coat er overheen gaat. Met dit complete systeem 
zijn de nagels voorzien van een intense glans, zoals je mag 
verwachten van een gel. De glans blijft tot tien dagen mooi, 
zonder dat er een led-lamp aan te pas is gekomen. Infinite 
Shine is eenvoudig te verwijderen met OPI nagellakremover. 

GelColor by OPI
In Nederland is deze professionele productlijn al bekroond met een 
Astir Award en een Holland Beauty Award. Het draagt als een gel, 
maar voelt en ziet eruit als nagellak. GelColor by OPI blijft twee 
weken perfect glanzend zitten, zonder dat de conditie van de 
natuurlijke nagel wordt aangetast. GelColor is ook ideaal op 
teennagels, voor een mooi verzorgd en longlasting eindresultaat. 
De GelColors worden uitsluitend in salons aangebracht tijdens 
een ultrasnelle behandeling. Het product bestaat honderd procent 
uit gel, dit zorgt voor een optimale hechting waardoor de kleur – 
afhankelijk van de conditie van de natuurlijke nagel – twee weken 

perfect glanzend blijft zitten. GelColor 
wordt uitgehard onder een led-lamp waar-
door de kleur direct droog is. Daarna is 

alles mogelijk zonder dat de GelColor 
beschadigt. Verwijderen kan de consument 

zelf, maar ook de beauty professional draait 
hier de hand niet voor om. Met OPI nagellakre-

mover verwijder je het eenvoudig en snel, zonder 
dat het de natuurlijke nagel beschadigt.

Salonmenu
Uiteraard kunnen salons alle drie de behandelingen 

aanbieden. Hiermee breiden ze het salonmenu uit en 
valt er in een korte tijd een omzetverhoging te realiseren. 

Voor OPI Nagellak en OPI Infinite Shine is geen training 
benodigd. GelColor by OPI vraagt echter een 

speciale tweedaagse opleiding, ontwikkeld 
voor de beautyprofessional.  

Op dit moment is OPI verkrijgbaar in meer 
dan honderd landen; naast nagellakken en 
GelColors is er een volledige professionele 
productlijn, waaronder producten voor nagel-
verzorging, sneldrogers, lotions, cosmetische 
hand- en voetverzorging, vijlen, gel en 
acryl.

Voor aanvullende informatie:

OPI Nederland
Tel. 0492-552507

www.opi.nl

OPI is in eerste instantie ontwikkeld voor de beauty-
professional. De consument bleek echter ook op zoek 
te zijn naar kwalitatieve nagellakken. Om die reden 
maakte OPI een duidelijke selectie van producten die 
door de consument op een veilige manier aangebracht 
kunnen worden en van producten die geschikt zijn voor 

de salon. Voor elke gelegenheid is er een OPI 
Color Treatment die daarop aansluit. 

Maar wanneer is welke behande-
ling geschikt? Vaktijdschrift De 
Beautysalon vertelt u er meer over. 

OPI: the culture of color

S P E C I A L : H AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA N DN DN DN DN DN DN DNN DNN DN DNN DN E NE NE NE NE NE NEEE NE NN ,,,,,, V OV OV OV OV OV OOV OV OOV OO E TE TE TE TE TE TE TE TE TEEE E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NEE NNE N &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN A GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GGA GA GA GA GA GA GA GA GA GGA GA GA GA GGGA GGGA GGGA GAA GA GA GA GA GA GAA GGGGGA GGGGAA GGGAA GGA GGGGGGGG EEE LE LE LEE LE LE LE LE LE LLLE LE LE LE LE LE LLEE LEEE LE LE LE LLLE LE LE LE LEEE LE LE LE LEE LE LE LLE LEE LEE LEE LLE LE LLLLLLLLE LLLLLLLLE LLLLEE LLLLLLLLE LLLLEEEEE LLEEE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

perfect glanzend blilijft zitten. GelColor
wordt uitgehard onder een led-lamp waar-
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alles mogelijk zonder dat de GelColor 
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Als het gaat om échte huidverbetering en anti-ageing wordt 
er binnen de cosmetische dermatologie vaak gewerkt met 
glycolzuur. Ook in de gehele cosmeceutical-lijn van Alpha-H 
vormt glycolzuur de rode draad. Het ontbreekt dus ook niet 
bij handverzorging. De Age Delay Hand & Cuticle Cream 
van Alpha-H won in 2013 de Beauty Bible Anti-Ageing 
Award en liet daarmee 49 andere handcrèmes achter zich. 
“Door de dosering van tien procent glycolzuur onderscheidt 
de handcrème zich van de vele andere handcrèmes op de 
markt”, aldus Alpha-H. “De werking gaat veel verder dan het 
verzorgen, hydrateren en voeden van handen en nagelriemen 
alleen.” 

De exfoliërende en keratolytische werking van glycolzuur 
zorgt voor een egaler en frisser ogend huidbeeld en helpt 
eventuele lijntjes minder diep en littekentjes minder zicht-
baar te maken. Daarnaast helpt glycolzuur om het huideigen 

vocht beter vast te houden en verhoogt het de 
productie van onmisbare glycosaminoglycanen. 

Vanaf doseringen van vijf procent werkt glycolzuur 
bovendien sterk vervagend op melasma, levervlek-

ken en schade door uv-straling: één van de belangrijkste 
factoren die de handen er ouder doen uitzien. Daarnaast 
helpt glycolzuur bij het uiteenvallen en ontkleuren van 
pigment. 

Aangevuld met onder andere soja peptiden, vitamine E, 
avocado-, jojoba-, kamille-, citroen- en rozenolie noemt 
Alpha-H de handcrème “een ware cosmeceutical en een 
weldaad voor handen en nagelriemen.” 

Aangezien glycolzuur de huid gevoeliger maakt voor 
zonlicht, lanceert Alpha-H binnenkort een tweede hand-
creme, voorzien van beschermingsfactor SPF50+. 

Voor aanvullende informatie:
Skin Dependent B.V.
Tel. 030-2120460
www.alpha-h.nl 

De huid op de handen is erg dun, staat veel meer bloot aan 
schadelijke invloeden van buitenaf dan andere lichaams-
delen en wordt in de huidverzorgingsroutine nogal eens 
vergeten. Het resultaat: de huid op de handen veroudert 
een stuk sneller en verraadt de leeftijd veel meer dan bij-
voorbeeld het gezicht. De focus binnen handverzorging 
verschuift dan ook steeds meer naar anti-ageing.

Award-winning handcrème met tien procent glycolzuur
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◀ Age Delay Hand & Cuticle Cream / € 27,95 (100 ml)

De zomercollectie heeft de toepasselijke naam 
Garden Muse gekregen, die refereert naar de mys-
terieuze zomerse tuinen waaruit de inspiratie is 
gehaald voor dit seizoen. Garden Muse bestaat uit 
zes nieuwe CND™ Shellac en Vinylux™ Weekly 

Polish-kleuren. 

CND™ Shellac™
Shellac™ is het professionele salonsy-

steem van CND en garandeert tot 
wel drie weken lang een prach-

tige hoogglans-polish. Bij CND 
staat de gezondheid van de 
natuurlijke nagel voorop en dit 
zien we terug in de systemen. 

Bij Shellac™ wordt de natuur-
lijke nagel namelijk niet opge-

ruwd en ook het verwijderen is 
geheel onschadelijk. Daarnaast zorgt 

Shellac™ voor een verstevigend laagje 

op de nagel waardoor de natuurlijk nagel kan groeien zonder te scheuren of 
bladderen.

Vinylux™ Weekly Polish
Vinylux™ is de ‘twee stappen’-systeem-nagellak van CND die door de pro-
fessional gebruikt wordt in de salon voor een snelle manicure of pedicure. 
Dankzij de ingebouwde base coat en de unieke top coat die blijft uitharden in 
daglicht, zorgt deze nagellak voor een prachtige polish tot wel een week lang. 
Daarnaast kan Vinylux™ ook worden 
verkocht aan de klant voor een profes-
sioneel resultaat in eigen huis. Een ideaal 
product om de omzet van uw salon te 
stimuleren. En met een assortiment van 
bijna honderd fashion kleuren is er keus 
genoeg!

Voor meer informatie:
CND
Tel. 0499-496672
www.beautyxl.n

Een bloemige zomer met CND

De zomercollectie van het professionele nagelverzorgingsmerk CND is 
geïnspireerd op intense bloemtinten met een knipoog naar de retrotrend 
van nu. Van schitterend fuchsia tot koel en mysterieus azure: dat zijn de 
kleuren waar het dit seizoen allemaal om draait. Tevens wordt de vorm van 
de nagels niet vergeten. “De nagels zijn deze zomer verleidelijk slank, ovaal 

en uitbundig versierd met de meest betoverende bloem-
patronen”, aldus CND Co-founder en Style Director 

Jan Arnold.

http://www.alpha-h.nl/
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Met de zomer in aantocht is het de hoogste tijd om de voeten slipperklaar te 
maken. Met één van de zes tropische kleuren uit de ‘Happy Summer’-collectie 
van Caption op de nagels zijn ze weer volledig summerproof.  De snelle 
droogtijd van Caption nagellak maakt dat je in no stralende voeten tevoorschijn 
tovert. Klassiek rood, fris peach of fel paars: zongebruinde voeten stralen als 
nooit tevoren! 

SpaRitual voor heerlij-
ke zachte handen
Speciaal voor mooie, 
zachte handen heeft 
SpaRitual twee ideale pro-

ducten in de zogenaamd 
‘Handprint’-collectie. Het 
nieuwe handserum is voor-
zien van Zwitserse appel-
stamcellen en gemberwor-

telextract die de textuur 
van de huid verzach-
ten en gladder maken. 

Pompoenvruchtextract 
helpt de huid om colla-
geen op te bouwen en de elasticiteit te stimuleren, terwijl zoethoutwortel zorgt 
voor een vermindering van pigmentverkleuringen van de huid. 

De ‘Hand Salve’ verzacht, voedt, repareert en beschermt de droge huid van de 
handen. Het is voorzien van de ingrediënten Fair Trade Shea Butter, Marula olie, 
Griffioenzaadextract en HoneyBush, 
welke zorgen voor hydratatie en sti-
mulatie van celvernieuwing van de 
huid. De Hand Salve laat een ade-
mend laagje achter op de huid dat 
droge en actieve handen beschermt.

Voor aanvullende informatie:

SalonCosmetics
Tel. 010- 245 9005, 
info@saloncosmetics.nl
www.saloncosmetics.nl

Salon Cosmetics is hoofdimporteur van de merken Young Nails en SpaRitual 
uit Amerika. Daarnaast is het bedrijf een groot inkoopcentrum en oplei-
dingscentrum voor nagelstylistes en beautyprofessionals in de Benelux. 
Deze zomer komt Salon Cosmetics met verschillende productnoviteiten 
rondom Caption (onderdeel van Young Nails) en SpaRitual.

Volop noviteiten bij Salon Cosmetics

SpaRitual voor h
ke zachte handen
Speciaal voor 
zachte handen 
SpaRitual twee idea

ducten in de zoge
‘Handprint’-collecti
nieuwe handserum
iizizizizizizizienenenenenenenenen vvvvvvvvananananananana ZZZZwitserse
tstststststststamamamamamamcececececellllllllllen en gemb
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ch-
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act
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◀ Caption – Ditch Him & 

Caption – Get Happy Fast

Caption – Juice Me & 

Caption – Zigged when 

I Shoulda Zagged ▶

Handprint-
collectie

Het merk heeft een moderne visie op 
het gebied van innovatie en professionele 
expertise. Met tien jaar ervaring is het merk 
goed op de hoogte van technologische evo-
luties. Het assortiment is zeer uitgebreid en 
bestaat uit producten voor de professionele 
nagelstyliste: nagellak, UV-gels, soak-off 
gels, gelnagellak, acrylnagels, nailart, mate-
riaal en professionele accessoires.

Easy Polish
Easy Polish van Jean Marin is een semi-per-
manente nagellak die moet uitharden 
onder een UV-, LED- of CCFL-
lamp. De lak blijft twee weken 
zitten en is afweekbaar of te 
verwijderen met aceton. De 
lijn doet de naam eer aan. 
Het is namelijk ‘easy’ wat 
betreft het aanbrengen. 

De lak krimpt niet tijdens het uitharden en het penseel is ovaal waardoor het 
aanbrengen van de lak zeer makkelijk verloopt. 

Het nagelassortiment is van hoogwaardige kwa-
liteit en zeer volledig. Zo is er een pre- en after 
cleanser, een thinner, een purifyer en een base-
coat. Er is keuze uit veertig verschillende kleuren 
die standaard in het Easy Polish-programma zit-
ten. Voor een glossy afwerking en bescherming 
van de kleur is er de top coat.  

Jean Marin volgt de trends op de voet en lanceert 
elk nieuw seizoen twee trendy collecties kleur-
gels, nailart en nagellak om te voldoen aan de 
creatieve verlangens van alle vrouwen.

Meer aanvullende informatie:

Pro-Duo
Tel. 040-2114479
www.pro-duo.nl 

Easy Polish van Jean Marin doet naam eer aan
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Het nagelassortiment van Jean Marin staat in het teken van prachtige nagels 
en is ideaal voor nagelstylistes die op zoek zijn naar producten van uitzon-
derlijke kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

D
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Accepteer pinbetalingen in 

uw salon

Zonder vaste kosten

Bestel nu of ontdek meer op:

www.payleven.nl
Deze actie is geldig t/m 31-08-2015

Betaal alleen bij gebruik

Laat uw klanten pinnen en verhoog uw omzet

Geschikt voor zowel in uw salon als bij de klant thuis

€79 
€59
excl. btw

Kortingscode: 
BEAUTY15

http://www.payleven.nl/
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De Sibel Soak Off Gel is gemakkelijk aan te brengen, te verwijderen en kan 
zowel onder een uv-lamp als een led-lamp worden uitgehard. Er is een uitge-
breid kleurenpallet van 38 kleuren, variërend van top gloss tot ‘natural clear’. 
Er zijn tevens vijf zomerkleuren uitgebracht die tot op heden nog steeds 
verkrijgbaar zijn. Hoge glans en dekking is al haalbaar bij het aanbrengen 
van één laag. 

Acrylic-lijn
Deze lijn bestaat uit veertien producten: 
- Nail prep spray
- Premium acrylic liquid (slow setting system)
- Premium acrylic liquid (fast setting system) (kleine en grote verpakking)
- Remover solution for tips & acrylic ( kleine en grote verpakking)
- Het bijzondere ‘acrylic powder’: De vier verschillende kleuren van 
 het acrylic poeder: pink, transparent, natural and bright white
- Vier professionele borstels en een professioneel penseel met 
 handvat in acrylic, speciaal voor de constructie van acrylic-nagels 
 met gemengd Kolinsky-marterhaar.

Naast deze twee lijnen heeft Sibel ook allerlei nailcare-producten en top-
coats. Daarnaast voorziet het merk ook in het nodige materiaal voor een 
French manicure, gelnagels en uv-colourgels. Sibel Nails biedt ook moge-
lijkheden voor nagelversiering door middel van stripers, nail art, een dotting 
toolset en nog veel meer. 

Oefenhand
Sibel Nails heeft een zogenaamde nail trainer in het assortiment. Dit is een 
oefenhand voor nageldecoratie dat is bevestigd aan een buigbare arm met 
tafelklem. De oefenhand bootst de menselijke hand perfect na waardoor u 
oefent op een hoog niveau. De hand is verkrijgbaar inclusief honderd specia-
le oefennagels. Daarnaast zijn er ook oefenhanden verkrijgbaar in ‘soft touch’ 
materiaal voor het aanleren van manicuretechnieken en handmassages.

Handverzorging
Onder het merk Sibel valt ook Sibel Skincare. Deze lijn heeft tal van verzor-
gingsproducten waaronder handverzorging.

Hand cream met resveratrol
Resveratrol is een fytoalexine uit de schil van rode druiven en heeft eigen-
schappen die het verdedigingsmechanisme van de huid versterken. Het is een 

uitstekende anti-oxidant die vroegtijdige veroudering tegengaat. De crème 
zorgt voor een zachte, gladde, soepele en heldere huid.

Hand  cream 
Dagelijks wordt de huid van de handen verwond wat een ruw en droog 
resultaat geeft. De Skincare handcrème brengt verzachting, flexibiliteit en 
verbleking dankzij de rijke samenstelling van Vitamines A en E, Allantoïne, 
Salicylic Zuur en Ureum.

Effervenscent manicure soak tablets
Deze bruistabletten worden gebruikt in een verzachtend bad om de nagels 
schoon te maken en te bleken. De tabletten bevatten vochtinbrengende 
sesamolie die gemakkelijk wordt opgenomen.

Voor aanvullende informatie:

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

Het assortiment van Sibel Nails biedt veel variatie. Het aanbod varieert van 
Soak-off Gel en een Acrylic-lijn tot aan educatiemateriaal. Vaktijdschrift De 
Beautysalon vertelt u er meer over. 

Sibel biedt talloze mogelijkheden

De veertig soak-off kleuren

De Acrylic-lijn

Oefenhand

http://www.sibelonline.com/


Epix is een stootvaste formulie die elastisch blijft en meebuigt met de nagel. 
Hierdoor ontstaat er een gladde manicure die langer dan een week meegaat. 
Het aanbrengen is zeer gemakkelijk dankzij de bekroonde ‘Orly Gripper Cap’ 
en het smalle penseel. Deze combinatie zorgt voor een gladde en gelijke verde-
ling over de nagel.

Het ‘shock absorbing’ aspect van de formule zorgt ervoor dat de nagel flexibel 
blijft waardoor krassen en het chippen van de lak tot het verleden behoort. 

Toepassing
Wanneer er wordt gestart met het aanbrengen van de Epix Flexible Color is 
het van belang dat de nagels schoon en droog zijn. Gebruik dan ook alcohol 
om de nagels te reinigen. Breng vervolgens twee gelijke lagen aan van de Epix 
Flexible Color. Sluit daarna af met één laag Epix Flexible Sealcoat om de kleur 
te sluiten en een hoogglans finish te realiseren. Deze sealcoat droogt binnen 
acht minuten. Voor nog langer plezier van de manicure is het aan de raden om 
na drie dagen een extra laag Sealcoat aan te brengen.

Alle Orly nagellakken en verzorgingsproducten, inclusief de Epix zijn DBP, 
Tolueen, Formaldehyde en Formaldehyde Resin vrij.

De  Epix-collectie is al verkrijgbaar vanaf mei 2015.

Voor aanvullende informatie:

Orly Nederland
Tel. 06-43275808
patty@orly-nederland.com
www.orly-nederland.com

De producten van Kimberly Parry zijn zo organisch mogelijk. Zo heeft het bedrijf een USDA-certificaat: een 
Amerikaans keurmerk dat aangeeft dat de producten bijna geheel uit organische ingrediënten bestaan. In 
deze filosofie past ook hun nieuwste product Sea Organics Daily Cream.

Natuurlijke bestanddelen
De Daily Cream is een dagcrème die rimpels vermindert en de huid hydrateert en revitaliseert. Hierdoor blijft 
de huid zacht en soepel. De crème bevat naast wetenschappelijke bestanddelen zoals COQ-10, hexapepti-
den en hyaluronzuur ook natuurlijke extracten van passiebloem en lindebloesem. Door toevoegen van deze 
ingrediënten wordt het zelfgenezend vermogen van de huid gestimuleerd.

Meer informatie:
Kimberly Parry Organics, Tel. 023-7114533, www.kimberlyparry.nl

Dit voorjaar introduceert Orly de Epix-serie. Het merk noemt het ‘de vol-
gende revolutie op het gebied van nagellak’. De serie is een twee-stappen 
manicure die langer dan een week blijft zitten, terwijl het toch gemakkelijk 
aan te brengen en te verwijderen is. De nagellak-formule zorgt voor een 
langere draagtijd en is zó flexibel dat de lak niet chipt, maar meebuigt. Dit 
voorkomt tevens beschadigingen tijdens het drogen. De combinatie van de 
Epix-Flexible Color en de  Flexible Sealcoat zorgen samen  voor  een kras-
vaste, hoogglanzende afwerking, en dat alles in acht minuten.

Kimberly Parry Organics, onderdeel van Gabson Cosmetics introduceert in de lijn ‘Sea Organics’ een 
nieuwe dagcrème. In deze zogenaamde ‘Sea Organics Daily Cream’ is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van natuurlijke producten.

Orly presenteert: Epix

Over Orly Epix

• 75% langere draadtijd dan traditionele manicures
• 85% sneller verwijderen dan gels
• 60% snellere droging dan traditionele manicures
• 75% sneller aanbrengen dan gels
• Direct verkrijgbaar in 36 trendy kleuren
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Kimberly Parry lanceert 

organische dagcrème

mailto:patty@orly-nederland.com
http://www.orly-nederland.com/
http://www.kimberlyparry.nl/
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De kleurpaletten en professionaliteit van de producten maken dat Diego Dalla 
Palma een internationale reputatie heeft opgebouwd. Het merk biedt effectieve 
oplossingen voor gezicht, ogen, lippen en handen door professionele make-up 
aan te bieden met een sterk ontwikkelde textuur. Alle producten, texturen en 
kleuren zijn ontwikkeld door de marketing-afdeling in nauwe samenwerking 
met het team van make-up artiesten van Diego Dalla Palma.

Make-up en nagellak
RVB LAB lanceert de make-up en nagellakproducten van Diego Dalla Palma 
en vestigt de aandacht op het feit dat de professionele producten bestaan uit 
hoogwaardige ingrediënten en een goede prijs-/kwaliteitverhouding hebben. 
De producten bevatten geen zware metalen zoals nikkel, lood, chroom, etc. 
Daarnaast zijn ze glutenvrij en dierproefvrij. De nagellakken bevatten geen 
formaldehyde, harsen, tolueen, kamfer of ftalaten. 

Presentatie van de make-up producten in de salon wordt erg aantrekkelijk 
gemaakt dankzij de nieuwe displays. Hierin komen alle producten uitstekend 
tot hun recht. De make-up lijn wordt voorzien van een luxe-verpakking dat de 
producten een glamoureuze tint meegeeft. 

Foundation
De foundations zijn verkrijgbaar als compact, vloeibaar of creamy, geschikt 
voor een goede dekking of als lichte accenten. De mengbare poeders zijn 
instrumenten om in een paar eenvoudige stappen een perfect fundament te 
creëren: het begin van elke make-up. 

Ogen
De ogen worden prachtig dankzij de hi-tech eyeliners en ‘super pigmented’ 
mascara’s. Net als de foundationpoeder is ook de oogschaduw – voorzien van 
on-trend kleuren – geschikt om te mengen en op die manier een opvallende of 
natuurlijke look te creëren. 

Lippen
Long-lasting en comfortabel, dat is alles wat nodig is voor perfecte lipstick, 
lipgloss of een perfect lippotlood. Combineer deze drie of gebruik ze apart, het 
wordt in ieder geval een bijzondere gepersonaliseerde look. 

Nagels
De nagellakken van Diego Dalla Palma zijn verkrijgbaar in 27 kleuren. Iedere 
lak biedt een langdurig, super glossy effect. Dankzij de maxi-brush gaat aan-
brengen zeer soepel.

Italiaanse passie
Het kloppend hart van Diego Dalla Palma ligt zoals gezegd in Milaan. Daar, 
aan Via Madonnina in het hart van het Brera-district is de showroom geves-
tigd waar de Diego Dalla Palma make-up studio te volgen is. Vandaag de dag 
omschrijft Diego Dalla Palma zich als “het leidende Italiaanse make-up merk 
in het buitenland.”  

Internationaal merk
Diego Dalla Palma wordt verkocht in elk continent en is aanwezig in vele lan-
den: van de VS tot Latijns Amerika, van Europa tot Rusland en van het Midden-
Oosten tot China. 

Voor aanvullende informatie:

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

Het historische merk Diego Dalla Palma is opgericht in Milaan aan het 
einde van de jaren zeventig. Met de ongebruikelijke beeldvorming, tijd-
loze elegantie en professionele inhoud wil het merk symbool staan voor 
Italiaanse en internationale beautyprofessionals. Diego Dalla Palma ontke-
tende naar eigen zeggen een revolutie in de wereld van make-up. Volgens 
het label maakte dit hem al snel de best bekende Italiaanse imago-expert in 
de wereld. In the New York Times werd hij gedefinieerd als “De Italiaanse 
profeet van make-up.” 

Diego Dalla Palma: “De Italiaanse make-up profeet”
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Bij het ouder worden vermindert het aantal lipiden in de huid. De huid wordt 
trekkerig en heeft een gebrek aan comfort. Rimpels verschijnen en de huid 
straalt niet meer. Het is cruciaal om de huid goed te voeden. Om die reden 
heeft Germaine de Capuccini het waardevolle vetinbrengende vermogen van 
natuurlijk oliën onderzocht en een elixir met olie-
houdende textuur gecreëerd. Een droge olie, een 
bron van voeding voor de droge, dunne huid die een 
gebrek aan comfort heeft. 

Absolute Nourishment Elixir wordt gelanceerd bin-
nen Timexpert Rides, de populairste anti-ageinglijn 
van Germaine de Capuccini. Dit anti-ageinggamma 
werd gecreëerd om de ‘architectuur van de huid’ te 
behouden. Naast de versterkende werking, voedt en 
herstelt de nieuwe Absolute Nourishment Elixir de 
huid intens. 

Het Absolute Nourishment Elixir is specifiek aan-
bevolen bij wisseling van de seizoenen, extreme 
klimatologische omstandigheden, extreme uitdroging 
bij kankerpatiënten en hormonale veranderingen 
(menopauze). 

Voor aanvullende informatie:
Saisons
Tel. +32 (0)36 802890
www.saisons.be

Verzorgende oliën voor het gelaat zijn volgens Germaine de Capuccini een 
‘must’ geworden in de schoonheidssector. De nieuwe generatie gelaatsolie 
is lichter van textuur, hydrateert en voedt de huid zonder het te laten glim-
men. Het merk heeft een anti-ageing elixir gecreëerd op basis van olie voor 
de veeleisende consument. De Absolute Nourishment Elixir is naar eigen 
zeggen de eerste droge olie voor de mature droge huid die onmiddellijk 
voedt en comfort geeft.  

Anti-ageing elixir op basis van olie

Vitamine A is essentieel bij het voorkomen en terugdraaien van de zichtbare 
tekenen van huidveroudering. De hoge dosering van retinol zorgt voor een 
intensieve anti-ageing en huidverjonging.Vita B3 bevat ondermeer niacinamide 
om huidproblemen zoals zichtbare roodheid en huidveroudering aan te pak-
ken. Vita C met o.a. Magnesium en Ascorbyl Phosphate voorkomt de zichtbare 
tekenen van het ouder worden en is geschikt voor huidproblemen zoals hyper-
pigmentatie. Een doffe vale huid krijgt weer een frisse teint. 

Voor aanvullende informatie:

pHformula
Tel. 035-6982437
www.dermaesthetics.nl
www.ph-formula.nl 

pHformula heeft een serie hoog geconcentreerde vitaminecrèmes ontwik-
keld. De lichte textuur heeft een 24-uurs hydraterend complex en krachtige, 
huidverbeterende eigenschappen. De producten zijn zeer geschikt voor 
specifieke huidproblemen en dragen de namen Vita A, Vita B en Vita C. 

VITA 24 hour cream: voor specifieke huidproblemen

http://www.saisons.be/
http://www.dermaesthetics.nl/
http://www.ph-formula.nl/


Cenzaa heeft als eerste ter wereld het PCN2®-systeem toegevoegd aan de 
producten. Een zeer geavanceerde innovatie waarbij vier technologieën zijn 
verenigd. Met het PCN2®-systeem is de volgende stap in cosmetica gezet: een 
nieuwe manier van samenstellen, zonder bijwerkingen en oplossingsgericht. 
De Cenzaa-producten dringen diep door in de huid en zorgen daarmee voor 
intensieve huidverbetering. Met de ontwikkeling van de PCN2®-formulering 
zorgen alle producten van Cenzaa voor ‘Inside & Outside’-huidverbetering.

De huidexpert
Het is een aantrekkelijke gedachte om er zo lang mogelijk jong en mooi uit 
te zien. De aanpak van een ‘perfecte huid’ begint bij de Cenzaa-salon met 
een compleet concept. De Cenzaa Cosmedische-producten, Nutraceuticals, 
Healthy Tea’s en East meets West-huiddiagnose worden ingezet voor huid-
verbetering en spelen een belangrijke rol in het herstel van gezondheid en 
schoonheid op een dieper niveau. De Cenzaa-huidexpert analyseert daarom 
bij elk bezoek de huidconditie en adviseert middels het zes-stappenplan welke 
producten de huid op dat moment nodig heeft. 

Voor meer informatie:

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

Cenzaa geeft u elke dag weer een nieuwe uitdaging, ze weten hoe belang-
rijk het is om vernieuwend te blijven voor uw klant. Met vooraanstaande 
laboratoria ontwikkelt Cenzaa hoogwaardig en doeltreffende cosmedische 
producten. Cenzaa presenteert zichzelf als marktleider op het gebied van 
revolutionaire, wetenschappelijk bewezen formules en combineert het 
bewustzijn van een gezonde levenswijze voor een stralende huid.

Tel. 074-2783500
www.cenzaa.nl 

The art of science and nature

Cenzaa biedt effectieve huidverbetering met waardering voor schoonheid 
van mens, dier en natuur. Hierbij haalt Cenzaa het beste uit twee werelden: 
Science and Nature, het summum van honderd procent natuurlijke ingre-
diënten in combinatie met geavanceerde ontwikkelingen. Het doel is om 
schoonheidsspecialisten te begeleiden in hun ambities en dromen om met 
hoogwaardige en weldadige behandelingen, een unieke winkelformule en 
zeer uitgebreide marketingtools het hoogst haalbare resultaat te bereiken.

D E  B E A U T Y S A L O N  N R  3  2 0 1 5 41

H U I D V E R Z O R G I N G

Cosmeceuticals hebben de toekomst

Om de zeer hoge concentratie cosme-

ceuticals te behouden, worden Cenzaa-

producten verpakt in het technologische en 

zuurstofdichte ‘bag-in-bottle’ ▶

INTENSIEVE 
HUIDVERBETERING

De Cenzaa-producten zijn 
cosmeceuticals en werken daardoor 

veel dieper door in de huid en 
zorgen daarmee voor intensieve 

huidverbetering. 

http://www.cenzaa.nl/


dermaOXY OXYGEN TREATMENT
CHEATING AGE IS POSSIBLE

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

Start 
met zuurstof-
behandelingen

vanaf

€1.845.-

showroom 
Einsteinstraat 16K
Dordrecht

postadres
postbus 8068
3301 CB Dordrecht

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

ZOEK EEN SALON OP WWW.DERMAOXY.NL

MLRyour   style!

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

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

2399,-*Vanaf

Volg ons via 
Facebook

2 J
a

a

r Gara
n

t
ie2

* Alle prijzen excl. 21 % BTW & transportkosten (€ 100,- binnen Nederland) Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig t/m 31.08.2015. Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. Enkel verkoop aan B2B

http://www.bw-cosmetics.nl/
mailto:info@bw-cosmetics.nl
http://www.dermaoxy.nl/
mailto:info@gharieni.nl
http://www.gharieni.nl/
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“De specialistische huidbehandelingen die in de opleiding worden getraind, zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke toepassingen en medische richtlijnen”, vertelt 
Carla Uppelschoten, directeur van U-Consultancy. “In iedere module zijn één of 

meerdere dagdelen ingericht voor het trainen van praktische vaardigheden onder 
directe coaching van dermatologen en diverse deskundigen met afsluitend een 
praktijktoets.” Bij de masterclass wordt gebruik gemaakt van e-learning. Gezien 
het niveau van de opleiding is een grote mate van zelfwerkzaamheid vereist.

De modules van de masterclass worden op verschillende momenten georgani-
seerd zodat de cursist zijn eigen werktempo kan bepalen. Carla legt uit: “Iedere 
module kan apart worden gevolgd en na het behalen van de toets ontvangt de 
cursist een certificaat met daaraan gekoppeld het aantal studiepunten. Bij vol-
doende studiepunten is deelname aan de centrale eindtoets mogelijk.” Deze 
eindtoets bevat onderdelen van de basis- en vervolgopleiding, maar tevens komt 
de masterclass aan bod. Vrijstellingen zijn alleen mogelijk na overleg, op basis 
van gelijkgestelde diploma’s.

Vaktijdschrift De Beautysalon sprak met enkele cursisten die de opleiding al heb-
ben gevolgd, zo vertelt Paula Knapen van You-nique in Eersel ons dat ze koos voor 

de masterclass vanwege de verschillende onderwerpen die per master worden 
behandeld. “Er wordt les gegeven door dermatologen en dat leek mij zeer inte-
ressant, zij spreken uit ervaring. Op een niveau 4-opleiding verwachtte ik minder 
praktijkervaring en ik wilde me juist graag onderscheiden, deze masterclass maakt 
dat mogelijk. Alles voldoet gelukkig aan mijn verwachtingen, ik krijg veel uitleg 
over onderwerpen die we meteen in de praktijk kunnen toepassen. Ik kan mijn 
salon echt naar een hoger niveau tillen met de opgedane kennis. Binnen twee jaar 
hoop ik alle modules te hebben afgerond.”

“De toegevoegde waarde van het volgen van deze masterclass is de brede ken-
nis die ik opdoe en het feit dat ik leer om gericht te kunnen helpen of advies te 
geven. Daarnaast krijgen we te maken met doorverwijzingen naar een arts, op 
die manier worden we voor meer aangezien dan ‘schoonheidsspecialisten met 
crèmes’. Het tilt mijn salon boven de rest van de schoonheidsspecialisten in de 
omgeving. Op lange termijn hoop ik dat mensen met huidproblemen weten dat 
ze bij mij in goede handen zijn.”  

Linda Duivenvorden van La lindos in Sassenheim komt in haar salon veel men-
sen met huidproblemen tegen en om die reden wilde ze zich hierin verdiepen. 
“Huidproblemen komen steeds meer voor en ik kon niet altijd het antwoord 
geven als mensen mij iets vroegen over  een plekje op de huid. De extra informa-
tie die de masterclass mij geeft, maakt mijn werk uitdagender. Het liefste had ik 
een opleiding huidtherapie gevolgd, maar helaas was een voltijd opleiding niet 
te realiseren. Met deze masterclass heb ik het gevoel wijzer en professioneler 
te worden. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen, ik heb hier nu al meer 
geleerd dan verwacht. De opleiding sluit volledig aan bij mijn eigen salon waar 
ik mij vooral richt op huidverbetering. Hoe mooi is het dat je dan ook mensen 
kan helpen met andere huidproblemen? Zo kan ik nu bijvoorbeeld huidkanker 
herkennen en die persoon doorverwijzen naar de juiste mensen.”

Yvonne van Veen van Salon Rustique in Musselkanaal koos voor de masterclass 
dermatologie omdat het volgens haar de meest uitgebreide opleiding is wat betreft 
specialisaties en kennis voor schoonheidsspecialisten. “Bij U-Consultancy wordt 
er op een professionele manier les gegeven door onder andere diverse dermatolo-
gen. Ik verwachtte dat ik veel kennis zou opdoen met betrekking tot de huid zodat 
ik een nauwere samenwerking kan creëren met artsen uit de omgeving. Tot nu toe 
voldoet deze verwachting. Het vraagt echter wel veel tijd en in combinatie met 
een eigen zaak en een gezin is het best pittig te combineren. Maar juist doordat 
het zo interessant en leuk is zet ik me hier honderd procent voor in!”

“Het niveau is zeker vergelijkbaar met een HBO-studie maar doordat de lesstof 
goed is verdeeld en de mogelijkheid van E-learning er is, is het voor mij goed te 
doen. Ik hoef alleen nog de acné-module af te ronden en dan ben ik in decem-
ber 2015 klaar. In totaal heb ik er dan ruim twee jaar over gedaan, met nog een 
zwangerschap tussendoor.”

Voor aanvullende informatie:
U-consultancy
Tel. 030-6044170 
www.uconsultancy.nl

Voor cursisten die de basis- en vervolgopleiding bij U-Consultancy hebben 
gevolgd en specialist willen worden in de medische aspecten van het beroep is 
er nu een masterclass dermatologie. Deze kan in eigen tempo worden gevolgd 
en bestaat uit verschillende modules. In de masterclass ligt de nadruk vooral 
op (medische) vaardigheden, het hanteren van medische richtlijnen, het hel-
der communiceren met medische disciplines en dossiervorming.

“De masterclass maakt mijn werk uitdagender”

“Ik verwachtte dat ik veel kennis zou opdoen 

met betrekking tot de huid zodat ik een nauwere 

samenwerking kan creëren met artsen uit de 

omgeving. Tot nu toe voldoet deze verwachting”

http://www.uconsultancy.nl/
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Lypossage wordt gegeven voor de probleemgebieden in het lichaam en het 
gezicht. Het is een  effectieve massage om sneller in huidomvang af te nemen 

en heeft invloed op de vetstofwisseling en vochtbalans. De massage heeft veel 
bindweefsel- en lymfegrepen die behalve op omvangverlies ook anti-ageing 
werkt. 

In het gezicht werkt het preventief en heeft de massage een liftende werking.

Claire Mettrop, Lypossage Master Trainer Europe is zeer verheugd dat er nu in 
Nederland op een officiële school Lypossage in het programma is opgenomen.

Voor aanvullende informatie:

Gelders Opleidingsinstituut
Tel. 026-3819304 
info@geldersopleidingsinstituut.nl 
www.geldersopleidingsinstituut.nl 

Het Gelders Opleidingsinstituut heeft een Lypossage-opleiding in het pakket 
opgenomen en dat betekende uiteraard dat ook de docenten een training 
hebben gevolgd. Drie docenten en hun directeur hebben met goed resultaat 
hun erkenning gekregen en mogen op deze school de opleiding doceren.

Amice opleidingscentrum in Barneveld introduceert deze zomer twee 
nieuwe vakopleidingen. Komend seizoen heeft u de mogelijkheid om een 
opleiding tot integratieve masseur te volgen en daarnaast is er een uitge-
breide gedegen Permanente make-up opleiding. 

Lypossage-opleiding mogelijk in Gelders Opleidingsinstituut

Nieuwe Amice-opleidingen 

Cursusoverzicht:

9 en 10 juni:  Lypossage voor het lichaam
6 juli:   Lypossage voor het gezicht
7 en 8 oktober:  Lypossage voor het lichaam
17 en 18 november: Lypossage voor het lichaam

In het dagelijks leven merken we allemaal dat de dagen voorbij vliegen en we 
eigenlijk zoeken naar een rustmoment. Een massage kan daaraan een mooie 
toegevoegde waarde geven. Massage geeft rust en ontspant, want het lichaam 
komt weer in balans. De nieuwe opleiding van Integratieve masseur sluit hier 
uitstekend op aan. Tijdens de opleiding wordt er een brug geslagen tussen 
Westerse kunde en Oosterse wijze. Denk hierbij aan een ontspanningsmas-

sage, shiatsu, stoelmassage, vlindermassage, Indiase hoofdmassage en cup-
pingmassage. Naast kennis en vaardigheden wordt vanuit verbinding met de 
cliënt geleerd wat echt nodig is. Deze opleiding van achttien lesdagen is door 
iedereen te volgen. De startdatum is 14 oktober en de einddatum is eind juni.  

Permanente make-up
PMU (oftewel permanente make-up) is de tweede nieuwe aanwinst voor het 
opleidingscentrum. Veel mensen zijn op zoek naar een goede permanente 
make-up specialist, deze opleiding is dus een kans om mee te liften op de 
groeiende vraag. In het bijzijn van de docent worden er eyeliners en wenkbrau-
wen gezet. Ook lipliners of full lips behoren tot de mogelijkheden. Het is een 
gedegen opleiding van vijftien lesdagen die start in september en half februari 
wordt afgerond. Deze opleiding biedt Amice aan in samenwerking met PMU 
Nederland Opleidingen. 

Voor aanvullende informatie:
Amice Opleidingscentrum
Tel. 0342-492876, www.amice.nl

Permanente 

make-up: eyeliner

Vlindermassage

mailto:info@geldersopleidingsinstituut.nl
http://www.geldersopleidingsinstituut.nl/
http://www.amice.nl/
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Voordat An bij Pro-Duo ging werken rondde ze in Brussel een studie 
Handelswetenschappen af en behaalde ze in Gent een master General 
Management aan de Vlerick Business School. Ook heeft ze enkele jaren 
voor Ernst & Young gewerkt. “Inmiddels werk ik zes jaar voor Pro-Duo en 
in die tijd heb ik verschillende functies voor het bedrijf vervuld”, verduide-
lijkt An. “De overname van de vestigingen van Kappersservice Floral en de 
Hairzone retailwinkels in november 2011 is mede door mij uitgevoerd. Ik 
heb dit als een zeer veelomvattende, maar ook als een hele mooie opdracht 
ervaren. Verder was het voor mij de eerste kennismaking met een prachtig 
Nederlands bedrijf.”

Daadkracht & ervaring
Sinds enkele jaren maakt Pro-Duo deel uit van het Amerikaanse Sally 
Beauty Holdings (SBH), een beursgenoteerd concern dat met 4.800 winkels 
(!) de grootste leverancier van kappers- en beautyproducten ter wereld is. 
Op de vraag hoe An het ervaart om voor zo’n grote organisatie te werken, 
antwoordt ze: “Het heeft voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat we 
een sterk en financieel zeer daadkrachtig concern achter ons hebben staan, 
waardoor er volop middelen zijn om projecten van de grond te krijgen. Ook 
beschikt SBH over een enorme ervaring doordat ze wereldwijd duizenden 
winkels hebben. Hun kennis staat ons ter beschikking en daar doen we uiter-
aard ons voordeel mee. Het gegeven dat SBH beursgenoteerd is, maakt het 
soms wel lastig. In de praktijk betekent het dat we afhankelijk zijn van de 
wens van de aandeelhouders.”

Landelijke dekking
“Voor de komende jaren hebben we onszelf verschillende doelen gesteld 
en voor ieder doel geldt dat we de lat behoorlijk hoog hebben gelegd. Met 
uitzondering van de Ardennen is het in België momenteel zo dat bijna iedere 
schoonheidsspecialist, in welke stad of in welk dorp ook, op maximaal 
dertig minuten rijden terecht kan bij een Pro-Duo-vestiging. Deze landelijke 
dekking willen we ook in Nederland realiseren. Dat is nog een stevige klus, 
want in de praktijk betekent dit dat we moeten doorgroeien naar vijftig tot 
zestig Nederlandse vestigingen. Voor heel Europa is het doel om van de hui-
dige 193 vestigingen door te groeien naar zes- tot achthonderd vestigingen 
en dat is inclusief vestigingen in landen waar we nu nog niet actief zijn.”

Keuzevrijheid centraal
“Een ander belangrijk doel is dat we de keuzevrijheid van onze klanten 
verder willen optimaliseren en dan heb ik het vooral over de manier waarop 
zij hun aankoop doen bij Pro-Duo. Mijn visie is om de klant ten allen tijde 
centraal te stellen. Het is voor mij heel belangrijk dat de klant kiest via welk 
kanaal hij of zij bij ons koopt. Momenteel hebben onze klanten de mogelijk-
heid om producten in één van de winkels aan te schaffen, een bestelling te 
plaatsen bij één van onze vertegenwoordigers of een bestelling telefonisch 
door te geven. Wanneer een bestelling voor 19.00 uur bij ons binnen is, 
heeft de klant het product de volgende dag in huis. In ons logistiek centrum 

wordt tot 22.00 uur doorgewerkt. Komend jaar komt er een vierde mogelijk-
heid bij, namelijk het bestellen via onze webshop. Tegelijkertijd blijven we 
veel waarde hechten aan persoonlijk contact met de salons die klant bij ons 
zijn. Daarom willen we ons vertegenwoordigersteam verder uitbreiden.”

Marketingactiviteiten
“Om specialisten op het gebied van hair en beauty goed op de hoogte te 
houden van nieuwe ontwikkelingen bij Pro-Duo zijn er verschillende initia-
tieven. Zo verschijnt eens per jaar onze productcatalogus van 516 pagina’s 
in een oplage van 30.000 stuks. Verder zijn onze website en huisstijl begin 
dit jaar volledig vernieuwd, bieden we een zeer uitgebreid en gevarieerd 
educatieprogramma aan en zijn we erg actief op het gebied van evenemen-
ten en vakbeurzen. Tot slot organiseren we regelmatig evenementen met 
scholen. Leerlingen zijn per slot van rekening de toekomst van de Uiterlijke 
Verzorgingsbranche, dus we helpen hen graag op weg om een mooie toe-
komst tegemoet te gaan!”

Meer informatie:
Pro-Duo
Tel. 040-2114479
www.pro-duo.nl 

Een jaar geleden werd An D’hont aangesteld als de nieuwe Country Manager 
van Pro-Duo in Nederland. Met 28 vestigingen, 22 eigen merken en een 
assortiment van ruim tienduizend professionele beauty- en kappersproducten 
is dit bedrijf de grootste leverancier van ons land. Op het hoofdkantoor van 
Pro-Duo in Eindhoven sprak de redactie van De Beautysalon met An D’hont 
en wij stellen haar hier graag aan u voor. 

“Een belangrijk doel is de 

keuzevrijheid van onze klanten 

verder te optimaliseren”

Een jaar geleden is An D’hont gestart als Country Manager van Pro-Duo in 

Nederland 
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http://www.pro-duo.nl/
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De voorzitterswisseling vond plaats omdat de bestuursperiode van Ralf van 
Houts ten einde liep. Ralf van Houts heeft meerdere functies bekleed in de 
afgelopen periode waarvan het laatste jaar het voorzitterschap. 

Mede dankzij zijn inzet groeide de Beauty Trade Professionals uit tot wat het 
nu is: een sterke organisatie die onder andere gezichtsbepalende events in de 
beautybranche organiseert zoals de Beauty Trade special, de Beauty Award en 
de Dag van de Beauty Professional. De aanwezige BTP-leden dankten hem 
tijdens de vergadering hartelijk voor zijn inzet en de gedrevenheid waarmee 
hij heeft bijgedragen om de Beauty Trade Professionals een ‘gezicht’ te geven.

Herkenbaar merk
De nieuwe voorzitter Greet Hoedeman – eigenaar en oprichter van Beauty 
Injection – is al ruim vijftien jaar lid van Beauty Trade Professionals en was 
het afgelopen jaar reeds actief als vicevoorzitter. Haar streven is om de BTP 
verder uit te bouwen als merk en elke ondernemer in de Uiterlijke Verzorging 
te laten weten wat BTP is. Het moet bekend zijn dat BTP met circa zestig leden 
een vereniging is van serieuze leveranciers waar de schoonheidsspecialist, 
nagelstylist en pedicure met een veilig gevoel zijn of haar inkopen kan doen.  
Deze doelgroepen zijn zich hiervan nog niet voldoende bewust en daar ligt 
een schone taak. “Daarvoor moeten nog wel enkele stappen genomen wor-
den, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken”, aldus Hoedeman. 
“Naast het grootste project – de organisatie van de Beauty Trade special – 

zijn we de afgelopen jaren medeorganisator geweest van vakevenementen 
zoals Beauty Salon dimensions, de Beauty Award en de Dag van de Beauty 
Professional.

Naast de voorzitterswissel trad Jan Zwoferink – directeur en eigenaar van 
WEBECOS en columnist van vaktijdschrift De Beautysalon- toe tot het bestuur.

Voor aanvullende informatie:

Beauty Trade Professionals
info@beautytradeprofessionals.nl 

Bestuurswissel Beauty Trade Professionals

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beauty Trade Professionals 
in mei is Greet Hoedeman gekozen tot nieuwe voorzitter. Zij volgt hier-
mee Ralf van Houts op die na negen jaar afscheid neemt als bestuurslid. 
Daarnaast trad Jan Zwoferink van WEBECOS toe tot het bestuur.
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In 2009 startte François Salomon met het merk Annecy Cosmetics. Salomon had 
ruim dertig jaar ervaring in de sportbranche en hij zag overeenkomsten tussen 
deze branche en cosmetica. Specialist DJ Pack tekende voor de innovatieve 

verpakkingen. Het merk is geïnspireerd 
door respect voor de natuur, het milieu 
en de mens, innovatie in verpakking: 
compact en kleurrijk en formules met 
resultaat, gecertificeerde biologische 
huidverzorging en natuurlijke make-up 
met actieve ingrediënten

Milieuvriendelijk
De verpakkingen zijn opvallend. Zo 
zorgt het gepatenteerde push-pull 
systeem ervoor dat dezelfde inhoud in een kleinere verpakking kan. Op die 
manier is het dus maar half zo vervuilend voor het milieu. De verpakking is 
hervulbaar en er kunnen zelfs twee verzorgingsproducten in de creatieve en 
elegante verpakking. De producten combineren op die manier een maximum 
aan ingrediënten in een minimum van ruimte. Ideaal als dagelijkse metgezel. 

Actieve ingrediënten
In de formules wordt gewerkt met de beste bestanddelen van planten uit de 
bergen. Edelweiss, St. Janskruid, valkruid, witte spar, kaasjeskruid, gentiaan, 
rozemarijn  bernagie etcetera. Annecy Cosmetics kent een verzorgingslijn, een 
zonnelijn en make-uplijn. 

Annecy Cosmetics wordt in Nederland geïmporteerd door Pilou Cosmetics uit 
Oosteind en is verkrijgbaar via de betere schoonheidsspecialiste of via de web-
shop www.piloucosmetics.eu.

Voor aanvullende informatie:
Pilou Cosmetics, Tel. 0162-319916, info@piloucosmetics.nl
www.piloucosmetics.eu  

Het Franse Annecy is de hoofdstad van de Haute-Savoie. Een prachtige plek 
aan de oevers van het meer omringd door groene bergen. De hoge levens-
kwaliteit en het gezonde milieu van Annecy waren de inspiratie voor het 
ontstaan van Annecy Cosmetics. Sinds april van dit jaar is deze natuurlijke 
cosmeticalijn in Nederland verkrijgbaar. 

Kwaliteit uit de bergen

P R O D U C T N I E U W S

mailto:info@beautytradeprofessionals.nl
http://www.piloucosmetics.eu/
mailto:info@piloucosmetics.nl
http://www.piloucosmetics.eu/
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In 2015 is er een gelimiteerde editie verkrijgbaar voor thuis in de badkamer. De 
vijf werkstofkuren zijn volledig afgestemd op de verschillende huidbehoeften. 
Op deze manier creëren de kleine ampulflesjes een duidelijke performance.

Een glazen flesje geheel gevuld met twee milliliter hightech werkstoffen. 
Dat zijn de Babor-ampullen. Volgens het merk een ‘performance in a bottle’. 
De kleine ampulflesjes bevatten werkzame ingrediënten en zorgen voor een 
snel resultaat. Als kuur van een week verleggen ze  naar eigen zeggen elk 
schoonheidslimiet.

‘Performance in a bottle’

De dorstlesser: Moisture

4 x Hydra Plus Active Fluid: het werkstofconcentraat 
hydrateert de huid op intensieve wijze dankzij hyaluronzuur.

3 x Algae Active Fluid: het concentraat met plankton-algen-
extracten verzorgt de huid met een golf van puur vocht 
en vitaliseert met mineralen. 7x 2ml, € 19,50

De tijdreis: Lifting

2 x Collagen Booster Fluid: een specifiek tripeptide activeert 
de huideigen collageensynthese. Polysacchariden leggen 
zich als een verstrakkend net op de huid.

4 x 3D Lifting Fluid: werkt drievoudig tegen de tekenen van 
de tijd: rimpeltjes worden verminderd, het weefsel wordt 
verstrakt en de contouren worden verstevigd. 

1 x Lift Express Fluid: een neuro-receptor peptide vermindert 
zichtbaar de rimpeldiepte van gravitatie- en mimische rim-
pels. Een hoogwaardige polymeermatrix in combinatie met 
een micro rode algenextract maakt rimpels met een onmid-
dellijk effect glad en beschermt tegen vochtverlies. 
7x 2ml, € 31,50

De vitaminebom: Multi Vitamin

3 x Revitalizing Oxygen Fluid: ingekapseld zuurstof 
vitaliseert en activeert de celstofwisseling.

4 x Multi Active Vitamin Fluid: een vitaminecocktail die de 
huid uitgebreid verzorgt en haar helpt zich te herstellen. 
7x 2ml, € 20,50

De frisheidskick: Vitality

5 x Triple Booster Fluid: Epocyl 2.0 “reboost“ de voor de 
jeugdige uitstraling verantwoordelijke huidfuncties met drie-
voudig effect: de barrièrefunctie, de huidvernieuwing en de 
vochtopslag.

2 x Collagen Booster Fluid: een specifiek tripeptide activeert 
de huideigen collageensynthese. Polysacchariden leggen 
zich als een verstrakkend net op de huid. 7x 2ml, € 30,50

De time-out: Anti Stress

5 x Stop Stress Fluid: wilde indigo laat de huid in stress-
situaties minder gevoelig reageren en vermindert rood-
kleuringen en irritaties.

2 x New Skin Fluid: het lipiden-repair-complex regenereert 
de lipidenmatrix op snelle en effectieve wijze en versterkt zo 
de huidbeschermingsbarrière. 7x 2ml, € 24,50

Voor aanvullende informatie:
Babor Cosmetics B.V., Tel. 045-5318300, www.babor.nl 

http://www.babor.nl/
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Anke is een gedreven, jonge ondernemer die via een omweg in dit vak is 
gerold. Nadat ze sportmanagement had gestudeerd, kwam Anke erachter dat 
ze toch graag de commerciële richting op wilde. “Ik had al veel affiniteit met 
de beautybranche en werkte een tijdje als vertegenwoordiger van Balmain. Na 
een salon aan huis te hebben gehad, zette ik de grote stap en opende ik ‘De 
Beautyfabriek’ in Doetinchem. Daarna is het allemaal heel hard gegaan.”

Allround beauty-concept
Anke kan de klant veel verschillende behandelingen bieden, maar geeft ook 
aan dat ze niet overal zo goed in kan zijn als een specialist. Om deze reden 
nam ze een tweetal specialisten op in haar concept: een kapster en een 
nagelstyliste. “Zij kunnen zich volledig op de creatieve kant van hun vakgebied 
richten, zonder zich druk te hoeven maken over andere praktische zaken van 
de salon. Er is dan ook een duidelijke rolverdeling binnen het bedrijf waardoor 
iedereen zijn kwaliteiten het beste kan benutten”, legt Anke uit.

De Beautyfabriek bestaat inmiddels uit een hecht team waardoor Anke liever 
niet spreekt over personeel maar collega’s. Ze heeft een aantal mensen in 
dienst, biedt stageplaatsen aan en verhuurt werkruimtes aan zzp’ers. “Ik ben 
trots dat de verhoudingen tussen mijn collega’s en de zzp’ers zo goed zijn. De 
Beautyfabriek steunt écht op een sterke basis met een professioneel team. Ik 

probeer iedereen zoveel mogelijk ruimte te geven zodat ze zich op hun eigen 
manier kunnen ontplooien en zeg dan ook altijd: concentratie op het vak vind 
ik het belangrijkste, de rest doe ik!”

Internet: de bron voor nieuwe trends
Op de vraag hoe ze op de hoogte blijft van alle nieuwe stijlen en technieken, 
antwoordt Anke: “Ik kijk dagelijks en urenlang op het internet om informatie te 
zoeken over de nieuwste trends. Daarnaast ga ik ook naar beurzen en evene-
menten, maar ik blijf erbij dat sociale media de beste middelen zijn om wereld-
wijd nieuwe stijlen op te pikken. De nieuwe  inspiratie die ik op doe, bespreek 
ik met het team en wordt daarna meteen aan de klanten aangeboden.”

Voelen en ervaren
Op de vraag wat Anke de klant echt wil meegeven aan de klant, na een bezoek 
aan de salon antwoordt ze: “Ik wil de mensen graag iets leren en vind het 
een kick om klanten alle informatie te geven over bepaalde merken waar ze 
niets van af weten. Op die manier komen ze in aanraking met nog onbekende 
producten. Hierdoor ervaren ze de mooie resultaten die de producten kunnen 
bieden wanneer iets echt op maat geadviseerd is. Ik denk dat we dan ook af 
moeten van het vooroordeel dat beautyproducten of -behandelingen duur zijn. 
Klanten hoeven bij ons bijvoorbeeld niet extra te betalen voor het föhnen of 
stijlen van het haar als het net geknipt of gekleurd is. Je moet altijd de deur uit 

De Beautyfabriek is inmiddels een begrip geworden in de stad Doetinchem. 
Zowel dames als heren kunnen bij dit allround beautyconcept terecht voor 
allerlei beautybehandelingen en de laatste haartrends. In 2012 werd de salon 
geopend en inmiddels heeft het zich ontwikkeld tot een groeiend bedrijf met 
een team van zeven professionals. Het succes van de salon blijft aanhouden, 
waardoor de plannen voor een uitbreiding op de plank liggen. Een goede 
reden om te spreken met eigenaresse Anke Aalvanger over het runnen van 
deze succesvolle salon en wat de toekomstplannen zijn.

“De Beautyfabriek steunt op een sterke 

basis met een professioneel team”
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gaan in de beste versie van jezelf en daar een lekker gevoel bij hebben. De 
Beautyfabriek probeert zichzelf op elk vlak te verbeteren en we vragen daarom 
regelmatig naar de mening van de klant. Op deze manier proberen we de beste 
service te verlenen aan de klanten.”

Gevoelsmens
Anke is een geboren ondernemer en heeft continu plannen in haar hoofd om het 
bedrijf verder te ontwikkelen. “Investeren in kwaliteit staat bij mij hoog in het 
vaandel, waardoor ik liever een stoel met verwarming aanschaf dan een nieuwe 
vloer. Qua ondernemerschap ben ik te omschrijven als een gevoelsmens. Er zijn 
maar weinig dingen die ik heel ver van te voren bedenk, het gaat er bij mij om 
dat het gevoel goed moet zijn. Dit is ook het uitgangspunt bij het kiezen van mijn 
assortiment. Ik moet een klik met het merk voelen. Het liefst kies ik voor onbe-
kende merken van Nederlandse bodem en ik zie het dan ook als een uitdaging om 
deze op de kaart te zetten.”

Een stapje terug 
Anke beseft dat ze als ondernemer steeds vaker zaken moet loslaten om de aan-
dacht te verdelen tussen haar gezin en de salon. Gelukkig heeft ze een goed team 
waar ze op terug kan vallen en kan ze zich vooral bezig houden met de strategie 
van de salon. Zelf zegt ze dat dit goed te plannen is omdat de salon een goede 
basis heeft: “De meiden weten wat ze moeten doen en kunnen best even zonder 
mij. Op afspraak probeer ik zoveel mogelijk klanten te helpen met bijvoorbeeld 
spray-tanning, hairextensions en ontharing. Maar huidverzorging en andere speci-
alistische zaken laat ik over aan het professionele team.”

Nominatie Beautysalon Top 100
De Beautyfabriek is genomineerd voor de Beautysalon Top 100, een consu-
mentenprijs voor beauty- en kapsalons. Tot aan september is het de bedoeling 
om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen, waarna de laatste tien doorgaan 
naar een vakjury. “De Beautyfabriek probeert zoveel mogelijk stemmen te wer-
ven via allerlei kanalen. Er worden veel acties georganiseerd met ondernemers 
in Doetinchem om de salon te helpen. De nominatie houdt het team gemoti-
veerd en de actieve samenwerking leidt uiteindelijk tot een grotere betrokken-

heid. We leren heel veel van deze wedstrijden en het is natuurlijk een bron 
van nieuwe klanten!” 

Beautyfabriek 2.0
“It’s getting bigger en bigger”, benadrukt Anke. “Er is veel potentie om te groeien, 
we zijn dan ook in Doetinchem op zoek naar een ander pand. Ik heb verandering 
nodig om bezig te blijven en met de lancering van een nieuwe webshop in de 
zomer en de aanvulling van nieuwe merken in het assortiment blijft de salon zich 
vernieuwen.”

“Alle vernieuwingen dragen bij aan het doel om het de klanten zo makkelijk 
mogelijk te maken. Om die reden hebben we bijvoorbeeld ook besloten om meer 
avonden open te zijn voor de mensen die overdag werken. Naast de langere ope-
ningstijden willen we ons ook meer toespitsen op het gebied van huidverbetering 
en meer ruimte bieden voor behandelingen voor heren. Al met al genoeg plannen 
voor in de toekomst.”

In een korte tijd heeft de Beautyfabriek al veel bereikt. Het bedrijf blijft groeien 
en is vanaf begin af aan winstgevend. “Ik ben het meest trots op dat alles zo mak-
kelijk is gegaan”, vertelt Anke. “De basis van ons team klopt en de klanten blijven 
terugkomen. Klantcontact blijft erg belangrijk, we proberen dan ook zoveel moge-
lijk de verhalen van klanten te onthouden. Hierdoor wordt de band met klanten 
steeds groter en blijven ze terugkomen. Ik hoop dat ik altijd zo onbevangen blijf 
en mezelf kan blijven want als je echt iets wil, dan is alles mogelijk.”

Voor meer informatie: De Beautyfabriek
Tel. 0314-643434, www.debeautyfabriek.nl

Profiel ‘De Beautyfabriek’

Bestaat sinds:   2012  
Oppervlakte:   140 m² 
Medewerkers:   7  
Behandelplaatsen:   8 
Merken:    Oolaboo Luxury Haircare en Oolaboo  
   Nutricosmetics, Beautyfabriek Skincare,   
   Fabbrows, Neicha, Lycon Precision   
   Waxing, CND Nails, IBX, Balmain Hair,  
   Keune
Specialisatie:   all-in-one concept, kapsalon/nagelsalon/ 
   beautysalon

“De klant moet altijd de deur uitgaan in 

de beste versie van zichzelf”

http://www.debeautyfabriek.nl/
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B E T T Y ’ S  B E A U T Y  C O R N E R

Ik heb in mijn leventje toch best veel tv-studio’s bezocht, maar nergens is de sfeer 
zo ontspannen en gastvrij als bij de mensen van het tv-programma ‘Koffietijd’.  
Je merkt dat het hele team perfect op elkaar is ingespeeld en er heerst een heel 
vriendschappelijke sfeer. Met een ogenschijnlijk gemak wordt dit programma op 
een zeer professionele manier gemaakt. Meestal voel je spanning en stress bij 
tv-progamma’s die live worden uitgezonden, maar bij ‘Koffietijd’ merk je daar 
niets van.

Eén van de charmante presentatrices van Koffietijd is Quinty Trustfull. Ze is 44 jaar 
en ik heb met haar afgesproken om na de uitzending even een interview te doen 
voor dit mooie blad. 

We gaan gezellig in de tuin van de villa zitten en Casper – die schat, de kok van 
Koffietijd – brengt ons een koffietje. Ik heb totaal geen haast meer!

Quinty is precies hetzelfde vóór de camera als erachter, dat verklaart waarschijn-
lijk ook haar enorme populariteit. Ze doet zich niet anders voor en ik denk dat 
mensen dat zien en haar daarom zo waarderen. Ze is oprecht geïnteresseerd in 
mensen en informeert uiteraard uitgebreid naar hoe het met me gaat.  Ik moet 
lachen en zeg: “Ik kom dat aan jou vragen hoor!” en ze reageert met “Oh ja, dat 
is waar ook!” 

Winnares Award (Honoring strong women 2014)
In 2014 won Quinty de ‘Honoring strong women’-Award. De reden dat de jury 
unaniem voor haar koos, had te maken met het feit dat Quinty stopte met haar 
succesvolle tv-carrière toen haar moeder borstkanker kreeg. Ze koos ervoor om 
voor haar moeder te zorgen. “Hoe belangrijk was dat voor je?” vraag ik haar, en 
ze antwoordt: “Zo ontzettend belangrijk, het was het mooiste wat ik in mijn leven 
heb gedaan. Zij heeft mij opgevoed, ze was er altijd voor mijn zus en mij dus 
het voelde heel natuurlijk om haar te verzorgen in haar laatste levensfase. Het 
doet nog altijd heel veel pijn om te bedenken dat het allemaal zo snel is gegaan 
en dat ze niet beter is geworden, die pijn zit echt heel diep. Dat laatste jaar heb 
ik alles gedaan om bij haar te zijn door bijvoorbeeld met haar mee te gaan naar 
dokters en controles. Het heeft achteraf ook geholpen in het verwerkingsproces, 
die periode is me heel kostbaar.”

Terwijl ik dit opschrijf realiseer ik me dat niet veel mensen haar dit nadoen, want 
hoe groot is de kans dat je binnen tv-land je carrière weer op kan pakken? Quinty 
koos voor de liefde voor haar moeder en niet voor zichzelf en haar carrière. 

Ik vraag me meteen af of deze ervaring de reden is dat ze ambassadeur is gewor-
den van Pink Ribbon. “Het is wel een belangrijke reden ja” vertelt ze. Ik heb het 

natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt en daarom voel ik me enorm betrokken 
bij de strijd tegen borstkanker.”

Liefde
Quinty koos al eerder voor de liefde toen ze haar man Orlando ontmoette. Ze 
stopte met haar internationale modellencarrière omdat ze simpelweg bij hem 
wilde zijn. Inmiddels hebben ze samen twee prachtige kinderen, dochter Moise 
en zoon Kayne. Wederom een goede keuze dus! Zou ze ook wel eens een foute 
beslissing nemen? “Nou, ik vind dat ik het over het algemeen goed doe”, zegt ze 
lachend.

Quinty is een zeer positief ingesteld mens en daarom doet ze de dingen zoals 
ze gedaan heeft. Met een rotsvast vertrouwen pareert ze de negatieve dingen en 
probeert daar weer iets moois uit te halen. Ze is het gelukkigst als ze met haar 
gezin is. “Meer kan ik er niet van maken”, zegt ze lachend. 

Oorlogskleuren
Als tv-persoonlijkheid moet Quinty er altijd mooi en verzorgd uitzien. Op de 
vraag of ze daar wel eens moe van wordt, antwoordt ze: “Ja soms, maar voor een 
uitzending word ik opgemaakt, dus dat is fijn. Dat moet ook in verband met de 

belichting en het beeld. Maar als je het mij eerlijk vraagt, heb ik het liefst niets op 
mijn gezicht. Heerlijk vind ik dat! Ik bedenk me wel eens hoe heerlijk het moet 
zijn om je zeker te voelen zonder make-up. Als ik ‘s ochtends in de spiegel kijk – 
wellicht herkent u dat – dan vraag ik me verbijsterd af of het nog goed kan komen. 
Vervolgens weet ik niet hoe snel ik mijn oorlogskleuren moeten opzetten!” 

Rimpeltjes
Naar een plastisch chirurg gaan zou Quinty niet doen. “Ik heb teveel meegemaakt 
om in mijn gezicht te laten snijden om er jonger uit te zien.  Daarnaast vindt 
Orlando het ook helemaal niks. Hij zegt altijd: ‘We worden samen oud en alle 
rimpeltjes die we krijgen horen daarbij’. Ik ga wel naar de schoonheidsspecialiste 
en verzorg mezelf goed, dat vind ik belangrijk.

Daarnaast eten we thuis heel gezond en sport ik ook veel. Zo doe ik aan kick-
boksen en daarnaast yoga ter ontspanning. Die combinatie maakt dat ik me sterk 
en gezond voel!”

Casper komt nog even langs en haalt de koffiemokken op. We nemen afscheid en 
ik zie haar 8 juni voor de uitreiking van de Award. Terwijl ik terugrijd naar de zaak 
bedenk ik me: wellicht is een lesje bodypump nog niet zo slecht voor je, de Groot! 
En ik hoor mezelf zuchten.. ik denk er nog even over, dat is beter!

Betty de Groot is een innemende, ambitieuze vrouw die andere vrouwen 
graag een hart onder de riem steekt. In haar netwerk bevinden zich vele 
bekende Nederlanders. Iedere twee maanden spreekt Betty met een BN’er. Ze 
stelt levensvragen, vraagt naar beautygeheimen en de dagelijkse bezigheden. 
Deze keer spreekt Betty met Quinty Trustfull.

“Quinty is een zeer positief 
ingesteld mens en daarom doet ze de 

dingen zoals ze gedaan heeft”

Betty de Groot

Betty de groot, 

Quinty Trustfull en 

Antje Moreno
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