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Luxe Satijn, glamoureuze accessoires en briljante glitter-

effecten zorgen dit seizoen voor tijdloze elegantie op de 

catwalk van de modewereld. Laat u overtuigen en inspireren 

door deze adembenemende trend look QUEEN OF THE 

NIGHT en creëer een moderne uitstraling bij uw klanten 

en in uw salon. Uitdrukkingsvolle kleuren in combinatie 

met verschillende Glow-effecten en verleidelijke lippen in 

vrouwelijke nuances zijn de highlights dit seizoen.  De nieuwe

Malu Wilz herfst/winter look QUEEN OF THE NIGHT zorgt 

voor een zelfbewuste uitstraling met wow-effect. 

HET WOW-EFFECT VOOR 
UW SALON EN UW KLANTEN. 

Voor meer informatie over 
de diverse instapmogelijkheden:

HAPARKO COSMETICS

Bekijk onze webwinkel voor meer informatie 
over producten van Malu Wilz:

WWW.WEBSHOPMALUWILZ.NL

De Veldoven 57
3342 GR 

Hendrik-Ido-Ambacht

T. +31 (0)78 - 68 166 28
www.haparko.nl

http://www.webshopmaluwilz.nl/
http://www.haparko.nl/
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Dat goede communicatie met je klant belangrijk is, weten we allemaal. Hoe belangrijk dit is, 
werd afgelopen zomer nog maar eens bevestigd door reviewplatform Opiness (dat zich richt 
op vele bedrijfscategorieën, waaronder de schoonheidsbranche). 

Opiness analyseerde negentienhonderd salonreviews die geschreven zijn door consumenten 
en bestudeerde onder meer welke factoren voor de klant het zwaarst wegen bij het vellen 
van hun oordeel. De conclusies van die analyse zijn op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Niet 
voor de hand liggende zaken als prijs, vakmanschap of wachttijd bleken namelijk doorslag-
gevend, maar in plaats daarvan de communicatieve vaardigheden, de vertrouwensband met 
de schoonheidsspecialist en de sfeer in de salon. 

Begrijp me niet verkeerd: vakkundig uitgevoerde behandelingen, een acceptabele wachttijd, 
prijs en uitstraling van de salon zijn natuurlijk ook belangrijke zaken om de gunst van je klant 
te winnen en/of te behouden, maar het is toch goed om je eens te realiseren dat communi-
catie (met de klant, maar ook tussen de medewerkers onderling) en vertrouwen op de eerste 
plaats staan. Nu zou ik deze zin kunnen afsluiten met ‘volgens Opiness’, maar dat doe ik niet 
aangezien ik denk dat het onderzoek het bij het juiste eind heeft. Mensen zijn nou eenmaal 
sociale dieren en nemen een paar minuten extra wachttijd en zelfs een wat hogere prijs graag 
voor lief mits ze tijdens hun bezoek aan de salon echt als klant behandeld worden en dus 
jouw volledige aandacht krijgen. En om de klant dit gevoel te geven, kan het belang van een 
vlotte, vriendelijke, duidelijke en in alle opzichten professionele manier van communiceren 
dus nauwelijks worden overschat.

Trekken we deze lijn door naar de trainingsprogramma’s binnen de schoonheidsbranche 
(waarvan er deze maand weer vele van start gaan), dan is er toch iets vreemds aan de hand. 
Enerzijds is het mooi om te zien dat Nederlandse schoonheidsspecialisten zo actief zijn op 
het gebied van educatie en er binnen de sector echt een educatie-cultuur bestaat. Dat zegt 
veel over de passie die u en uw collega’s voor het beroep hebben. Maar anderzijds ligt de 
focus hier misschien te nadrukkelijk op (nieuwe) behandeltechnieken en is er te weinig aan-
dacht voor het perfectioneren van de omgang en communicatie met de klant. 

Kijk de cursusagenda's er maar op na: trainingen gericht op huidverbetering, massage, der-
mabrasie, peelings en ga zo maar door zijn er in overvloed. Trainingen in productverkoop 
(waar communicatie uiteraard deel van uitmaakt) zijn als je wat langer doorzoekt ook wel te 
vinden, maar hoe anders is dat wanneer je je communicatieve vaardigheden wilt verbeteren? 
Precies: dat is een stuk lastiger. Ben je een echte fanatiekeling, dan staat dit je waarschijnlijk 
niet in de weg om - eventueel buiten de beautybranche - je communicatieve skills verder te 
verbeteren (en - eerlijk is eerlijk - sommige schoonheidsspecialisten beheersen dit onderdeel 
van het vak tot in perfectie en hebben een dergelijke training echt niet nodig). Tegelijkertijd is 

het voor de aanbieders van trainingen wel-
licht raadzaam om het educatieprogramma 
nog eens kritisch te bekijken. Mocht er niet 
worden voorzien in een goede communica-
tietraining, dan is dit wellicht het moment 
om daar verandering in te brengen. De 
consument heeft namelijk gesproken en die 
heeft altijd gelijk.

Veel kijk en leesplezier toegewenst met deze 
september-uitgave van De Beautysalon!

Hoofdredacteur

De Visie

Jos Kennis

HET BELANG VAN GOEDE COM-

MUNICATIE MET DE KLANT VALT 

NAUWELIJKS TE OVERSCHATTEN
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P. 10 INTERVIEW META COENEN, BRAND MANAGER BEAUTYSPOT.NL 
In een uitgebreid interview kijkt Meta Coenen vooruit op de komende Beautyspot.nl live edition 
(10 tot en met 12 september) en verduidelijkt ze op welke manieren het evenement inspeelt op 
de behoeftes van beauty professionals.

10 20

P. 20 COVERSTORY GHARIENI
Beautysalons op een professionele manier inrichten is werk voor specialisten. 
Kurt Thomassen verduidelijkt de werkwijze van Gharieni Nederland, waarbij 
expertise delen centraal staat. 

P. 28 LANCERING ZERONA Z6
Met een presentatie op 17 september brengt Body Wish de Zerona Z6 op de 
Nederlandse markt. Dit laserapparaat is speciaal ontworpen voor niet-invasieve 
body contouring en heeft zowel een medische als een esthetische CE-markering. 

28

P. 30 MAKE-UP ARTIST OF THE YEAR 2016
De PBA Beauty Week is het jaarlijkse hoogtepunt van de Amerikaanse 
schoonheidsbranche. Tijdens een gala-event werd bekend wie zich 
Make-up Artist of the Year 2016 mag noemen.

http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
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P. 34 THIRTY NINE BY VELVET MONKEY
Eduard Meijerink en Kylie Jones waren al de eigenaars van een suc-

cesvolle salon in Almelo. Medio deze maand openen ze een tweede 

en zeer luxueuze salon in Monaco. Vaktijdschrift De Beautysalon was 

nieuwsgierig naar het verhaal van deze jonge ondernemers en sprak 

met hen. 

P. 39 MALU WILZ – QUEEN OF THE NIGHT
De nieuwe herfst/wintercollectie van Malu Wilz speelt in op de tijdloze 
elegantie die de huidige modewereld domineert.

P. 40 INTRODUCTIE-EVENT EMANI
Tijdens een drukbezocht evenement in Amersfoort introduceerde Florint het vega-
nistische make-upmerk Emani in Nederland. Tom Sebastian en Michelle Doan, 
de Amerikaanse oprichter van het merk, verduidelijkten de mogelijkheden die 
Emani biedt.

40
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N I E U W S

ICONIC JEWELS – NAGELS ALS JUWELEN

De vijf nieuwe kleuren worden gekenmerkt door hun elegante tinten en fijne textuur. Dark Jewel 
is een intense kleur violet met een glanzende finish, terwijl Posh Emerald een duidelijk fashion-
statement stelt in petrol. Verder is Precious Gem een klassieke lak met een verleidelijke kleur 
rood en Briljant Amber een donkergouden karamel kleur. Diamond Dust, de laatste in het rijtje, 
bevat een glittereffect wat de lak perfect maakt voor de decemberfeesten. 

De kleuren van Iconic Jewels zijn gekozen aan de hand van de laatste catwalktrends en introdu-
ceert tinten die al jarenlang op de verlanglijstjes van fashionista’s staan. Met de collectie worden 
nagels ongetwijfeld één van de mooiste en feestelijkste accessoires.

De Icon Jewels-collectie is voor consumenten beschikbaar vanaf september 2016.

Meer informatie:
alessandro International
Tel. 085-7733680
www.alessandro-international.com

NAAST GLAMOUREUZE STOFFEN DIE AFGEWERKT ZIJN MET PRACHTIGE EDELSTE-

NEN, KUNNEN NAGELS OOK WEL EEN SPRANKELENDE LOOK GEBRUIKEN TIJDENS 

DE FEESTDAGEN IN DECEMBER. ALESSANDRO INTERNATIONAL INTRODUCEERT 

DAAROM EEN NIEUWE HERFST/WINTER-COLLECTIE GENAAMD ‘ICONIC JEWELS’. 

DEZE BESTAAT UIT VIJF CHIQUE KLEUREN, DIE  GEBASEERD ZIJN OP DE KLEUR VAN 

WAARDEVOLLE EDELSTENEN.   

BEAUTY PILLOW ZORGT VOOR 
             RUST EN SCHOONHEID

Slapen op de Beauty Pillow geeft een luxe gevoel door de zachte en gladde textuur van de stof. 
Het satijn van de Beauty Pillow verzorgt huid en haar. De talgproductie wordt gereguleerd en 
vocht wordt in de huid vastgehouden. Bovendien hebben de slopen een polijstende werking 
waardoor rimpeltjes verfijnen en een probleemhuid aanmerkelijk verbetert.

Het directe resultaat is dat de ‘schone slaper’ stralend wakker wordt met een fris gezicht, vrij van 
slaapvouwen. Daarnaast verzorgt de Beauty Pillow ook het haar, waardoor warrige ochtendkap-
sels verleden tijd zijn. Dat betekent minder tijd nodig voor de ochtendrituelen en meer tijd voor 
de echt belangrijke dingen.

Meer informatie:
Beauty Pillow
Tel. 06-30637090
www.beautypillow.nl 

MENSEN WORDEN STEEDS DRUKKER. MULTITASKING IS EEN GEWOONTE GEWOR-

DEN EN TIJD VOOR JEZELF IS ZELDZAAM. HIERDOOR IS EEN GOEDE NACHTRUST 

STEEDS BELANGRIJKER. DE SATIJNEN KUSSENSLOPEN VAN BEAUTY PILLOW ZORGEN 

VOOR DIE HEERLIJKE SLAAPMOMENTEN ÈN WAKKER WORDEN MET EEN GLADDE 

HUID EN GLANZEND HAAR.

http://www.alessandro-international.com/
http://www.beautypillow.nl/
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MINERAL SKIN COSMETICS 
VIERT TWINTIGJARIG BESTAAN MET FEESTELIJKE ACTIES

Hoewel de start in Nederland samenviel met de lancering van Mineral Care, 
is het niet bij één merk gebleven. Tegenwoordig is Mineral Skin Cosmetics 
ook de exclusieve distributeur van GIGI Cosmetics, Ultima en het private 
label Xminerals. Respect voor de natuur en innovatieve productformules die 
ontwikkeld zijn om maximaal individueel resultaat te behalen op het gebied 
van huidverbetering zijn de kenmerken die deze merken met elkaar gemeen 
hebben. 

CASH&CARRY OP 3 SEPTEMBER
Eén van de activiteiten die Mineral Skin Cosmetics de komende tijd organi-
seert is de Cash&Carry in Nijkerk op 3 september. Tijdens deze dag (10.30-
16.00 uur) profiteert u van aantrekkelijke aanbiedingen en geeft Frank 
Berghuis de lezing ‘Verkopen is een vak’. Ook is er gelegenheid om afscheid 
te nemen van Lisette Kropff, die vanaf het eerste begin betrokken is geweest 
bij Mineral Skin Cosmetics en nu van haar pensioen gaat genieten. 

IN 1996 WERD HET MERK MINERAL CARE OP DE NEDERLANDSE MARKT GEÏNTRODUCEERD TIJDENS DE VAKBEURS IN UTRECHT. DE PRE-

SENTATIE VAN EEN MOOIE COMPACTE SERIE PRODUCTEN GEBASEERD OP DODE ZEE-MINERALEN VOND (GEHEEL IN STIJL!) PLAATS IN EEN 

BEDOEÏENENTENT EN DE START IN NEDERLAND WAS EEN FEIT. INMIDDELS ZIJN ER TWINTIG JAAR VERSTREKEN EN HEEFT MINERAL SKIN 

COSMETICS ZICH ONTWIKKELD TOT EEN SUCCESVOLLE LEVERANCIER, WAAR VEEL SCHOONHEIDSSPECIALISTEN AL JARENLANG OP EEN 

PRETTIGE MANIER MEE SAMENWERKEN. MINERAL SKIN COSMETICS LAAT WETEN HET TWINTIGJARIG BESTAAN NIET ONGEMERKT VOORBIJ 

TE LATEN GAAN, MAAR DEZE MIJLPAAL AAN TE GRIJPEN OM HET MERKENPORTFOLIO NOG MEER BEKENDHEID TE GEVEN BIJ SCHOONHEIDS-

SPECIALISTEN EN HUN KLANTEN. 

Het merk Mineral Care is twintig jaar actief op de Nederlandse markt en is 

een compacte productlijn waarvan de werking is gebaseerd op Dode Zee-

mineralen

‘VERKOPEN IS EEN VAK’
Een tweede datum die je kunt omcirkelen in je agenda is vrijdag 4 november. 
Op deze dag geeft Frank Berghuis de eendaagse training ‘Verkopen is een 
vak’, waarbij aandacht wordt geschonken aan thema’s als (klant)vriendelijk-
heid, overtuigingskracht en vaardigheden. Tijdens de training vertelt Frank 
Berghuis meer over de gedachtegang van verkopen en je persoonlijke ont-
wikkeling op dit vlak. Met slimme, praktische technieken maak je de klant 
enthousiast over de producten en zorg je er ook voor dat je zelf gemotiveerd 
blijft. Voor deze trainingsdag (10.00-16.00 uur) is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus het is verstandig om je zo snel mogelijk in te schrij-
ven door te mailen naar info@miscos.nl of jose@miscos.nl. 

TRAININGSPROGRAMMA NAJAAR 2016
Het volledige trainingsprogramma van Mineral Skin Cosmetics voor komend 
najaar is te vinden op de website. De trainingen vinden zowel plaats in de 
trainingspraktijk in Nijkerk als op diverse locaties in het land. 

Meer informatie:

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

Bernice van der Pijl, Hetty van 't Net en Jose Zuur-Schneider
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I N T E R V I E W 

KUN JE VERTELLEN HOE JE LOOPBAAN ER TOT NU TOE 
HEEFT UITGEZIEN EN HOE JE BRAND MANAGER VAN 
BEAUTYSPOT.NL BENT GEWORDEN?
“Ik heb de HEAO gedaan met als afstudeerrichting Communicatie. Mijn wer-
kende leven startte met verschillende marketingfuncties bij Philips en ook heb 
ik twee jaar in Londen gewerkt als projectmanager bij een reclamebureau. 
In 2010 ben ik als campagnemanager gestart bij Jaarbeurs en in deze functie 
was het mijn taak om bezoekers te enthousiasmeren voor vele verschillende 
events die in Jaarbeurs georganiseerd worden. De beautybeurzen behoorden 
tot mijn portfolio en anderhalf jaar geleden ben ik Brand Manager geworden 
van Beautyspot.nl, dat nu zo’n drie jaar bestaat. Beautyspot.nl startte destijds 
als brancheplatform en de beurzen zijn daar in het najaar van 2015 aan toe-
gevoegd.”

WAT ZIJN JOUW BELANGRIJKSTE TAKEN MET BETREK-
KING TOT DE ORGANISATIE VAN BEAUTYSPOT.NL LIVE 
EDITION?
“Als Brand Manager ben je als het ware een spin in het web en degene die 
de kar trekt. Om een event als Beautyspot.nl live edition goed neer te zet-
ten, heb je ervaren mensen nodig die allemaal zijn gespecialiseerd op een 
bepaald gebied. Je kunt dan denken aan marketing, sales, standbouw, aankle-
ding van de beurs, catering en ga zo maar door. Bij Jaarbeurs werken bijna 
zevenhonderd mensen en dertig daarvan zijn direct betrokken bij Beautyspot.
nl live edition. Mijn belangrijkste taak is om alle individuele expertise te bun-
delen en ervoor te zorgen dat iedereen zich op hetzelfde doel richt.”

VAN ZATERDAG 10 TOT EN MET MAANDAG 12 SEPTEMBER 

WORDT IN JAARBEURS UTRECHT DE VAKBEURS BEAUTYSPOT.

NL LIVE EDITION GEHOUDEN. OM DE ORGANISATIE HIER-

VAN IN GOEDE BANEN TE LEIDEN, WERKEN ZO’N DERTIG 

JAARBEURS-MEDEWERKERS INTENSIEF MET ELKAAR SAMEN. ZIJ 

BESCHIKKEN IEDER OVER HUN EIGEN EXPERTISE, DIE ALS HET 

WARE WORDT GEBUNDELD DOOR META COENEN, BRAND 

MANAGER VAN BEAUTYSPOT.NL. IN EEN INTERVIEW MET 

VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON KIJKT ZIJ VOORUIT OP DE 

KOMENDE BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION EN VERDUIDELIJKT 

META OP WELKE MANIEREN HET EVENEMENT INSPEELT OP DE 

BEHOEFTES VAN BEAUTY PROFESSIONALS. 

"HET BELANGRIJKSTE 

DOEL IS DAT DE 

BEURZEN OPTIMAAL 

AANSLUITEN OP DE 

WENSEN VAN BEAUTY 

PROFESSIONALS" 

http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
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“JE VAARDIGHEDEN UPGRADEN, 

SHOPPEN EN INSPIRATIE OPDOEN; 

TIJDENS BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION 

GAAT DIT HAND IN HAND. WE 

BIEDEN DUS VOOR IEDER WAT WILS”

“Wat ik erg leuk vind aan de evenementenbranche, is dat je nooit alles tot in 
de kleinste details kunt plannen. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Om 
daar op een daadkrachtige manier op in te spelen, zijn een flexibele houding 
en teamspirit belangrijk. Je hebt als team één gezamenlijke missie en dat vind 
ik best een kick. Zeker in de laatste dagen voorafgaand aan de beurs komt 
alles waar je maanden aan gewerkt hebt samen en dat blijft altijd bijzonder.”

WIE ZIJN BEHALVE JIJZELF ANDERE DRIJVENDE KRACH-
TEN VAN BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION?
“De sales managers Tim van den Born en Susanne Hes moeten zeker 
genoemd worden, evenals campagnemanager Sophie Spanjer. Content exe-
cutive Maureen van Houten is aan het team toegevoegd vanwege de nieuwe 
Topic Theaters en verder zijn de delivery managers Tessa Wassmer en Stefanie 
van Lieshout verantwoordelijk voor de aankleding van de beurs. Wienke 
Homan is cateringverantwoordelijke en bedacht twee speciale menu’s voor 
Beautyspot.nl live edition; het ‘Naughty’- en het heel gezonde ‘Nice’-menu. 
Hiermee spelen we in op de uiteenlopende wensen van de bezoekers.”

DE VIER TOPIC THEATERS ZIJN NIEUW TIJDENS DE 
KOMENDE BEURS. DE SPONSOR ZORGT DE HELE DAG 
VOOR GERICHTE SESSIES, WAARDOOR DE BEURSBEZOE-
KER KENNISMAAKT MET NIEUWE INZICHTEN EN BEHAN-
DELMETHODEN. KUN JE AANGEVEN HOE DIT WORDT 
INGEVULD?
“Ieder Topic Theater is exclusief bedoeld voor één sponsor die zich elk op 
één onderwerp focussen. Drie van de vier theaters richten zich op nagels. 
Magnetic Nail Design richt zich op nieuwe trends en technieken op het 
gebied van nagelstyling, Beauty XL verzorgt interactieve presentaties in het 
Nagelstrends Theater en Faby informeert over het thema ‘mooie, gezonde 
nagels’. Het vierde theater is het ‘Vital Aging Theater’ van Longevity en richt 
zich op de toekomst van figuurcorrectie en huidverbetering. Al deze onder-
werpen zijn voortgekomen uit het online platform Beautyspot.nl. Hierop kun-
nen we uiteraard goed monitoren welke topics populair zijn bij beauty pro-
fessionals en aan welke informatie zij behoefte hebben. Wat dat betreft zijn 
de theaters een goed voorbeeld van hoe het online platform en de beurzen 
met elkaar geïntegreerd worden.”

DE VOORLOPIGE EXPOSANTENLIJST VAN BEAUTYSPOT.
NL LIVE EDITION TELT ONGEVEER TACHTIG DEELNEMENDE 
BEDRIJVEN. IN HOEVERRE BEN JE TEVREDEN OVER HET 
AANTAL EN DE KWALITEIT VAN DE DEELNEMERS?
“Met het deelnemersveld bieden we voor elk wat wils. Er zijn exposanten 
in iedere branchecategorie en op de beursvloer is er een scheiding tussen 
enerzijds skincare, anti-aging en algehele lichaamsverzorging en anderzijds 
decoratieve make-up, nagels en lifestyle. Dit is geen ‘harde’ grens, maar deze 
verdeling maakt wel dat de bezoekers gemakkelijk uitkomen bij de bedrijven 
en merken waarin ze het meest geïnteresseerd zijn.”

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE NAJAARSBEURS 
BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION EN DE BEAUTYSPOT.NL 
TRADE EDITION, DIE IN HET VOORJAAR PLAATSVINDT?
“De doelgroepen van beide beurzen zijn identiek, namelijk beauty profes-
sionals in de brede zin van het woord. Verder 
is de voorjaarbeurs traditiegetrouw groter van 
opzet dan de najaarseditie en zijn er doorgaans 
ook meer introducties en presentaties van 
nieuwe producten en merken. Dit geeft ons tij-
dens de komende najaarseditie de mogelijkheid 
om nog meer te focussen op puur inhoudelijke 
zaken, zoals nieuwe behandelmethodes, het 
aanscherpen van vaardigheden en de behande-
ling van trends en ondernemersvraagstukken. Dit 
onderscheid is voor beauty professionals in mijn 
ogen een belangrijke reden om beide beurzen te 
bezoeken.”

BIJ DE EERSTE BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION WAS ER EEN 
EXPERIENCE HAL EN EEN VERKOOPHAL. WAAROM IS 
ERVOOR GEKOZEN DIT ONDERSCHEID NIET MEER DOOR 
TE ZETTEN?
“Voor de komende editie is gekozen voor een meer categorische indeling per 
branchesegment. Hiermee laten we ook zien dat ‘shoppen’ niet voorop staat, 
maar dat productinkoop tijdens de Beautyspot.nl-beurzen hand in hand gaat met 
geïnformeerd worden, je skills te verbeteren en je vakinhoudelijk verdiepen.”

WAT WIL JE DE KOMENDE JAREN NOG GRAAG BEREIKEN 
MET DE BEAUTYSPOT.NL LIVE EN TRADE EDITIONS? IS ER 
EEN BEPAALD DOEL DAT JE VOOR JEZELF HEBT GEFOR-
MULEERD?
“Het belangrijkste doel is dat we met de beurzen optimaal aansluiten op 
de wensen van beauty professionals. Zolang uit evaluaties en onderzoe-
ken blijkt dat beurzen hiervoor het juiste middel zijn, blijven we hiermee 
doorgaan. Wat dit betreft is het belangrijk om de grote mate van flexibiliteit 
van ons als organisator te benadrukken. Het is heel eenvoudig: de wens 
van beauty professionals staat boven alles. Wanneer wij merken dat kleine 
aanpassingen gewenst zijn, dan zorgen we hiervoor. Maar stel dat een rigou-
reuze koerswijziging noodzakelijk is, dan zullen we onze ogen daar niet 
voor sluiten. Op deze manier streven we er altijd naar om vooruitstrevend te 
zijn en de beurzen nauwkeurig af te stemmen op brancheontwikkelingen en 
de wensen van bezoekers.”

Meer informatie:
Beautyspot.nl
Tel. 030-295 59 11
www.beautyspotlive.nl

TICKETS VOOR BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION ZIJN VOOR 

KVK-GEREGISTREERDE BEAUTY PROFESSIONALS GRATIS 

VERKRIJGBAAR VIA HUN LEVERANCIER MITS DEZE DEELNEEMT 

AAN DE BEURS. OOK IS HET MOGELIJK OM (MET EEN 

KVK-NUMMER OF REGISTRATIECODE) VOOR €10,- EEN 

TICKET TE BESTELLEN VIA WWW.BEAUTYSPOTLIVE.NL

http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://www.beautyspotlive.nl/
http://beautyspot.nl/
http://www.beautyspotlive.nl/


Cenzaa Nederland BV | 074 - 27 83 500 | info@cenzaa.nl | www.cenzaa.nl

Cenzaa is ‘s werelds enige cosmeticamerk dat Wellness, Huidverbetering 

en Cosmedische huidtherapie combineert. Cenzaa biedt u als gediplomeerd 

schoonheidsspecialist de ultieme uitdaging om samen te bouwen aan 

uw vakkundige salon en begeleidt u aan de Cenzaa Academy naar 

het hoogste kennisniveau! Zet vandaag nog dé stap in uw carrière! 

B E N T  U  K L A A R  V O O R  D E

TOEKOMST

W I LT  U  Z I C H  O N D E R S C H E I D E N  A L S  S C H O O N H E I D S S P E C I A L I S T ?

Wie het  geheim van Cenzaa ervaar t,  wil  niet  meer terug!

Word expert in uw vak!
Cenzaa bereidt u voor 

op de toekomst. 

K I E S  U W 

S P E C I A L I S AT I E ( S ) !

W E L L N E S S  E X P E R T

S K I N  T H E R A P I S T

C O S M E D I C A L  T H E R A P I S T

Huidverbeter ing met Oosterse belev ing

Baanbrekende resultaten met bewezen effecten

Oogverblindende resultaten zonder chirurgie

Wij nodigen u graag uit in ons Experience Center in Bornerbroek. Maak vandaag nog een afspraak. That’s where beauty begins...

mailto:info@cenzaa.nl
http://www.cenzaa.nl/
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B R A N C H E N I E U W S

ONLINE COMMUNITY
VOOR DE SCHOONHEIDSBRANCHE

Op de website van het CvAE heeft iedere branche een eigen segment met branchespecifieke informatie. Op het gedeelte van de site dat zich 
richt op de beautybranche is onder andere een ambachtstoolkit te vinden die voor jouw ambacht is gevuld met informatie en nuttige tools. 
Verder is het voor beauty professionals ook mogelijk om kennis en informatie via de site met elkaar te delen. 

Twee voorbeelden van thema’s waarover cvae.nl/schoonheidsspecialist informeert met nuttige tips zijn stoel(ver)huur en wettelijke verplichtingen 
voor schoonheidssalons:

(VER)HUUR SCHOONHEIDSSALON OF –STOEL
Als zzp’er is het mogelijk om een schoonheidssalon in een bestaand bedrijf te huren. Het voordeel hiervan is dat je niet zelf hoeft te investeren 
in een eigen werkplek. Daarnaast kunnen zzp’ers ook profiteren van de klanten en marketing van de verhuurder. Wel moet je vooraf bepalen of 
een dergelijke werkplek voor jouw geschikt is, meldt het CvAE.  Wanneer je ervoor kiest om een schoonheidssalon te huren, is het van belang 
dat er een contract afgesloten wordt dat duidelijkheid biedt in alle voorkomende situaties. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij ziekte? Zorg ervoor 
dat je op iedere mogelijke vraag een duidelijk antwoord afspreekt en dat je voldoende aandacht besteedt aan de ontwikkeling van jezelf en de 
schoonheidssalon. Hierbij dient niet vergeten te worden dat je immers ook moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden en vereisten voor het 
ondernemerschap. 

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN SCHOONHEIDSSALON
Wanneer je een eerste bedrijfsidee ontwikkelt naar een plan, komt daar veel bij kijken. Het is daarom belangrijk dat je in dat geval informeert 
naar de wettelijke verplichtingen en regelgeving. Hier komt een lijst van dingen uit voort waarvan het wettelijk verplicht is om te regelen. Ook 
hindernissen kunnen opdoemen die je helaas wel eens in de weg kunnen staan wanneer je bezig bent met de realisatie van je plannen. Het 
CvAE adviseert dan ook om in de branchecode te kijken. Hier staan niet alleen de wettelijke verplichtingen voor het vestigen van een eigen 
salon, maar ook de kwaliteitsnormen die de branche zichzelf heeft opgelegd. 

Meer informatie:
Centrum voor Ambachtseconomie
Tel. 079-3030320
www.cvae.nl/schoonheidsspecialist

IN NEDERLAND ZIJN ER RUIM 800.000 MENSEN EN 420.000 BEDRIJVEN DIE EEN AMBACHT UITOEFENEN. OOK DE BEROEPEN DIE VALLEN 

ONDER DE SCHOONHEIDSBRANCHE BEHOREN TOT DEZE GROEP. OM KENNIS VAN DE AMBACHTSECONOMIE TE DELEN EN DE KRACHT, 

KWALITEIT EN HET IMAGO VAN DE AMBACHT TE VERSTERKEN, IS ER DE WEBSITE VAN HET CENTRUM VOOR AMBACHTSECONOMIE (CVAE). 

DEZE WORDT VOORTDUREND GEÜPDATET MET NIEUWE INFORMATIE. CVAE.NL  IS DUS EEN ONLINE COMMUNITY VOOR HET NEDERLANDSE 

AMBACHT, WAARONDER DE VERZORGINGSBRANCHE, EN BIEDT VERSCHILLENDE HANDIGE TOOLS .

Op de website van CvAE heeft iedere ambachtelijke sector zijn eigen gedeelte. Dit geldt ook voor de schoonheidsbranche. 
CvAE.nl/schoonheidsspecialist biedt een schat aan nuttige informatie die direct toepasbaar is in de praktijk

http://cvae.nl/schoonheidsspecialist
http://www.cvae.nl/schoonheidsspecialist
http://cvae.nl/
http://cvae.nl/schoonheidsspecialist


Welcome to the PANDHY’S™ World

De nummer één in Suikerontharingen wereldwijd

Spa Versum -Complete lijn spabehandelingen
Pure Minerale Make up 

CosMix- Tailor made cosmetica NIEUW
 True Delight™ -Luxe natuurcosmetica

Diamond 
sponsor 2016

Pascale S. cosmetics  -  Pandhy’s™ BeNeLux
Averboodsebaan 60

B-2431 Veerle - België
www.pandhys.be/nl  -  info@pandhys.be

mailto:info@pandhys.be
http://www.pandhys.be/nl
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M A N N E N L I J N 

Het nieuwe 2-in-1-product is zowel een peeling om de huid glad te maken, als een masker om de 
scheerbeurt optimaal voor te bereiden. De textuur is crèmig en stimuleert de celvernieuwing van de 
huid, zodat de huid er vrijwel onmiddellijk gladder uitziet. 

Verder zorgen de werkzame stoffen die speciaal ontwikkeld zijn voor de mannenhuid voor het verhogen 
van de power en het weerstandsvermogen van de huid en het verbeteren van het vochtgehalte. 

PEELING
Om het product als gezichtspeeling te gebruiken, dienen gebruikers het één tot drie keer per week aan 
te brengen op de vochtige huid of lokaal vóór het scheren. De intensieve bestanddelen kunnen het beste 
opgenomen worden wanneer de crème met ronddraaiende bewegingen wordt ingemasseerd. Tot slot kan 
het afgespoeld worden met lauwwarm water. 

MASKER
Naast de peeling, kan het product ook gebruikt worden als masker op het hele gezicht of op kleine, spe-
cifieke plaatsen. De crème dient dan in een dunne laag aangebracht te worden op een gereinigd, droog 
gezicht. Om de werkzame stoffen optimaal in te laten werken, hoeft het masker slechts drie tot vijf 
minuten op het gezicht te blijven. Vervolgens dient de huid vochtig gemaakt te worden met water, zodat 
het product ongeveer één minuut zachtjes ingemasseerd kan worden. Daarna wederom met lauwwarm 
water afspoelen.

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

HET WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK 

OM EEN GOEDVERZORGDE GENTLEMAN 

TE ZIJN ALS SINDS DE INTRODUCTIE VAN 

DE ‘HOMME GALLAND’-LIJN VAN HET 

PARIJSE BEAUTYMERK MARIA GALLAND. 

DEZE TIJDLOZE MANNENRANGE IS 

ONLANGS UITGEBREID MET HET NIEUWE, 

MULTIFUNCTIONELE 2-IN-1 PRODUCT 

916 EXFOLIANT MASQUE VISAGE 

MULTIFONCTION. HET PRODUCT IS NIET 

ALLEEN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN, 

MAAR OOK STERK IN ZIJN WERKING. 

MET SLECHTS TIEN MINUTEN EN VIER 

STAPPEN VERWIJDERD VAN EEN FRISSE 

HUID, KUNNEN MANNEN VOORTAAN 

MET VOLLE KRACHT DE DAG BEGINNEN.

HOMME GALLAND 
GEEFT MANNENHUID FRISHEID EN POWER

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


Dé inspirerende inkoopbeurs van Zuid-Nederland

MEER INFORMATIE:
EVENEMENTENHAL.NL/UV-VENRAY-2016

•  VOOR IEDERE BRANCHE 
EEN EIGEN PLEIN

•  KOOP IN BIJ GERENOMMEERDE 
FABRIKANTEN EN LEVERANCIERS

• DOE KENNIS EN INSPIRATIE OP

BEZOEKEN? 2 GRATIS E-TICKETS VIA EVENEMENTENHAL.NL/UV-VE
REGISTRATIECODE: 8160002213

lezingen 

en OPEN
TRAININGEN!

!!!!!

!!!!!

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging @UV_EH

EVENEMENTENHAL
VENRAY

15, 16 en 17 oktober 2016

VAKBEURS
VERZORGING

In love with perfection
Meer informatie? 

Gratis servicenummer: 00800 00856350 · DR. GRANDEL B.V. NL · E-Mail: schoonheidssalon@grandel.nl

ACTIVEER HET 

“SCHOONHEIDSGEN“

met de meervoudig bekroonde

succesvolle serie BEAUTYGEN

http://evenementenhal.nl/UV-VENRAY-2016
http://evenementenhal.nl/UV-VE
mailto:schoonheidssalon@grandel.nl


N A G E L S

D E  B E A U T Y S A L O N  N R  4  2 0 1 6 17D E  B E A U T Y S A L O N  N R  4  2 0 11111 61111111111111111111111111111 17

De consument van tegenwoordig is goed geïnfor-
meerd en weet wat ze wil. OPI speelt hierop in 
door de gewenste eigenschappen te verwerken 
in de producten uit de Infinite Shine-collectie. 
Beautyprofessionals kunnen hier ook op meeliften 
door in de salon manicures aan te bieden met Infinite 
Shine en door deze productlijn te verkopen in de 
salon. Verhoog de omzet aanzienlijk met Infinite 
Shine, zonder je behandeltijd te hoeven verlengen.
Het driestappensysteem werkt als volgt:

STAP 1: PRIMER
Om het beste uit de kleur en glans naar boven te 
halen, dienen de nagels eerst schoongemaakt te 

EEN NAGELLAK DIE LANG BLIJFT ZITTEN, MOOI GLANST, SNEL DROOGT 

EN EENVOUDIG IS AAN TE BRENGEN EN TE VERWIJDEREN. HET 

AMERIKAANSE MERK OPI HEEFT AL DEZE EIGENSCHAPPEN GEBUNDELD 

IN DE NIEUWSTE PRODUCTLIJN INFINITE SHINE. DOOR MIDDEL VAN EEN 

DRIESTAPPENSYSTEEM WORDT DE KLEUR VOORZIEN VAN EEN INTENS 

GEL-EFFECT ZONDER DAT ER EEN LAMP AAN TE PAS HOEFT TE KOMEN.

  OPI INFINITE SHINE
          ZORGT VOOR KLEUR 

ÉN INTENSE GLANS

worden met nagellakremover. Vervolgens wordt de Infinite Shine Primer aangebracht voor 
optimale hechting van de kleur. Ook zorgt deze base coat ervoor dat er geen vlekken ontstaan 
wanneer de nagellak verwijderd wordt. 

STAP 2: LACQUER
Bij de tweede stap worden de nagels voorzien van een levendige kleur boordevol pigmenten. 
Breng twee dunne laagjes Infinite Shine Lacquer aan en zorg ervoor dat het tweede laagje  
twee minuten de tijd krijgt om te drogen.

STAP 3: GLOSS
Om de nagels te voorzien van een intense glans, mag er één rijke laag Infinite Shine Gloss 
aangebracht worden. Slechts één laagje van deze top coat zorgt voor spiegelgladde, glan-
zende nagels. Omdat het laagje snel droogt in natuurlijk licht, hoeft er geen speciale lamp 
gebruikt te worden en kunnen klanten dit thuis net zo makkelijk aanbrengen. Bovendien is de 
lak snel uitgehard en is het makkelijk met nagellakremover te verwijderen.

Naast een Infinite Shine Primer en Infinite Shine Gloss, zijn er zeventig Infinite Shine nagel-
lakkleuren verkrijgbaar. Ieder seizoen introduceert OPI weer nieuwe kleuren, gebaseerd op de 
trends en de mode. Ook dit najaar worden er weer zes nieuwe kleuren gelanceerd. Daarnaast 
zijn er aantrekkelijke displays verkrijgbaar om de nieuwe, innovatieve lakjes op een professio-
nele manier te presenteren. 

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

http://www.opi.nl/


live edition

Op zoek naar producten, inspiratie en nieuwe technieken? Prikkel je zintuigen dan dit najaar op de 

Beautyspot.nl live edition. Hier profi teer je van kortingen en vul je je hoofd met nieuwe ideeën. Kijk, test en 

shop wat het beste bij jouw salon past, en breng je kennis weer helemaal bij in één van de speciale Topic 

Theaters. Ben jij erbij?

Hét event waar de beste
beautyprofessionals bij blijven 
in hun vak

Koop je
entreekaart
voor € 14,-

in plaats van € 20,- 
met deze code: 

VAK79742

10 - 12 SEPTEMBER 2016
JAARBEURS | UTRECHT   WWW.BEAUTYSPOTLIVE.NL

WAAR DE BESTE BEAUTYPROFESSIONALS BIJ BLIJVEN

http://beautyspot.nl/
http://www.beautyspotlive.nl/
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H U I D V E R Z O R G I N G

DOCTOR BABOR HELPT BIJ 
‘JEUGDIGE’ HUIDPROBLEMEN

De producten van ‘Purity Cellular’ werken als een efficiënte probleemoplosser bij onzui-
vere huid, ook als stress hier de oorzaak van is. De basis van alle producten is het mul-
tiwerkzame D-actryl 360°-complex, dat onzuiverheden in elk stadium aanpakt: acute 
ontstekingen worden snel en effectief bestreden en nieuwe irritaties worden in het ont-
staansproces gereduceerd.

Daarnaast reduceert het E. Chlorantha-extract uit de schors van de Afrikaanse 
Moambeboom de talgproductie. Een extract uit de poria cocos-paddenstoel minimaliseert 
de door stress veroorzaakte irritaties van de talgklieren doordat het de daarvoor verant-
woordelijke neopeptiden in evenwicht brengt en de overmatige talgproductie beperkt.

SOS DE-BLEMISH KIT
De SOS De-Blemish Kit bestaat uit de De-Blemish Cream en Powder, die samen helpen 
als de huid weer in de tienermodus is beland. Overdag wordt alleen de crème gebruikt 
en ’s avonds kan de crème in de verhouding 2:1 gemengd worden met het poeder als 
boost. Als ‘overnight rescue’ is de verhouding 1:1; hierbij wordt het mengsel alleen op de 
onzuiverheden aangebracht. Naast het D-actryl 360°-complex bevat de crème zinkoxide, 
microzilver en rijstzetmeel. De poeder bevat zinkoxide en vitamine C.

BLEMISH REDUCING CREAM EN DUO
Voor een 100% zuivere huid gaat de Blemish Reducing Cream het ontstaan van huidon-
zuiverheden al in het beginstadium tegen. Deze crème bevat beta-hydroxyzuur, microzil-
ver, alpha-oligoglucan en vitamine E.

De Blemish Reducing Duo is ideaal voor onderweg. Het intensieve concentraat zuivert 
terwijl de Cover Cream met antibacterieel effect huidonzuiverheden en roodkleuringen 
bestrijdt. Het concentraat bevat beta-hydroxyzuur, alpha-oligoglucan en microzilver en 
de Cover Cream bevat het poria cocos-extract, zinkoxide en theeboomolie.

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

IEDEREEN WIL GRAAG ZO LANG MOGELIJK EEN JEUG-

DIGE HUID. MAAR DAN GAAT HET NATUURLIJK NIET 

OVER DE ONZUIVERHEDEN DIE VAAK GEASSOCIEERD 

WORDEN MET DE TIENERLEEFTIJD! TOCH KOMEN 

DIT SOORT HUIDPROBLEMEN VAAK NOG VER NA DE 

PUBERTIJD VOOR. TERWIJL ANDEREN ZICH AL ZORGEN 

MAKEN OVER DE EERSTE RIMPELTJES, ZIJN SOMMIGEN 

NOG STEEDS BEZIG MET HET CAMOUFLEREN VAN 

ONZUIVERHEDEN. NEUROCOSMETICA VAN DOCTOR 

BABOR HELPT DEZE MENSEN.

http://nl.babor.com/
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BEAUTYSALONS OP EEN PROFESSIONELE MANIER INRICHTEN IS WERK VOOR SPECIALISTEN. HETZELFDE GELDT NATUURLIJK VOOR DE INRICHTING 

VAN WELLNESSCENTRA, TRAININGSRUIMTES, SPA’S EN ANTI-AGEINGKLINIEKEN. HOE GROOT OF KLEIN DE ONDERNEMING OOK IS, JE HEBT 

ALTIJD TE MAKEN MET EEN GROOT AANTAL VERSCHILLENDE ELEMENTEN DIE OP EEN GOEDE MANIER OP ELKAAR AFSTEMT MOETEN WORDEN. 

“DAT IS DE MEERWAARDE DIE GHARIENI NEDERLAND BIEDT”, VERTELT DIRECTEUR KURT THOMASSEN. “IN DE INRICHTING VAN SALONS HEBBEN WIJ 

DUSDANIG VEEL ERVARING OPGEBOUWD, DAT VEEL PRAKTISCHE ZAKEN VOOR ONS EEN VANZELFSPREKENDHEID ZIJN GEWORDEN. DIT MAAKT 

HET GEMAKKELIJKER OM TOT EEN OPTIMAAL EINDRESULTAAT TE KOMEN EN WE DELEN DEZE EXPERTISE GRAAG MET BEAUTY PROFESSIONALS DIE 

KLANT BIJ ONS ZIJN.” 

WANNEER EEN SCHOONHEIDSSPECIALIST NIET ALLEEN 
GEÏNTERESSEERD IS IN NIEUW MEUBILAIR MAAR IN EEN 
VOLLEDIG VERZORGDE INRICHTING, WELK STAPPENPLAN 
WORDT ER DAN GEVOLGD?
“Dat is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals de totale oppervlakte 
van de ruimte, duidelijkheid over het beschikbare budget en de mate waarin 
er al concrete ideeën bestaan over de inrichting. Maar in alle gevallen gaan we 
eerst met de klant in gesprek om een overzicht te krijgen van alle wensen en 
eisen. Hierop volgt een evaluatiegesprek waarin we dieper ingaan op onder-
werpen als kleurstelling, afwerking, meubilairkeuze en tal van andere belang-
rijke zaken. Op basis hiervan maken we een calculatie en naar aanleiding van 
deze calculatie kan het plan uiteraard worden aangepast. Vervolgens werken 
we het hele plan uit in driedimensionale renderingtekeningen, die een zeer 

realistische impressie van het eindresultaat geven. Uiteraard kunnen de eerste 
renderingtekeningen ook worden aangepast, want we willen dat de klant voor 
de volle honderd procent tevreden is voordat we de inrichting daadwerkelijk 
gaan uitvoeren.”

HOE SLAAGT HET ONTWERPTEAM VAN GHARIENI ERIN 
OM ZO GOED MOGELIJK IN TE SPELEN OP DE SFEER EN 
STIJL DIE DE KLANT VOOR OGEN HEEFT?
“Voor ons zijn de gemakkelijkste klanten mensen die over duidelijke voorkeu-
ren beschikken of die zelf al concrete ideeën voor de inrichting hebben. Om 
ervoor te zorgen dat we deze zo goed mogelijk integreren in de ontwerpteke-
ningen, maken we veel gebruik van mood boards. Dat is een heel effectieve 
werkwijze omdat klanten hiermee hun voorkeuren kunnen verduidelijken. En 

  'HET DELEN VAN ONZE EXPERTISE,

DAT IS DE MEERWAARDE VAN GHARIENI' 
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daar voeg ik nog graag aan toe dat onze ideeën natuurlijk absoluut niet tot in detail opgevolgd hoeven te worden. We 
geven advies en delen onze kennis, maar uiteindelijk is het altijd de klant die bepaalt wat er gebeurt.”

WAAR IS HET ONTWERPTEAM GEVESTIGD? 
“In Duitsland beschikt de Gharieni Group over een grafische afdeling. Deze verzorgt onder meer onze marketinguitin-
gen, maar ook de driedimensionale tekeningen waarmee we laten zien welke mogelijkheden er zijn. Een groot aantal 
van deze tekeningen zijn opgenomen in de Gharieni-catalogus en het is ook met deze tekeningen waarmee we klanten 
een definitieve presentatie van de salon geven. Aangezien het op de grafische afdeling in Duitsland op dit moment zeer 
druk is, werken we ook regelmatig samen met externe tekenaars. In Amsterdam bijvoorbeeld zit een bureau waarmee 
we graag en al geruime tijd samenwerken.”

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN VAN EEN PROJECT DAT RECENTELIJK IN NEDERLAND IS 
OPGELEVERD?
“Begin juli is Chamonilla van Janny Jansen-Reurich geopend. Dit instituut in Vollenhove (bij Emmeloord, red.) richt zich 
op huidverbetering en is voorzien van een prachtige nieuwe en functionele inrichting. Naast schoonheidssalons heeft 
Gharieni Nederland ook gewerkt in opdracht van toonaangevende merken en organisaties, zoals Dermalogica, hannah, 
Absolution, comfort zone, Babor Cosmetics, Maria Galland Benelux, QMS Medicosmetics, Environ, Klapp Cosmetics en 
Premium Beauty Group. Verder hebben we in Nederland zo’n tachtig procent van alle grote en middelgrote thermen en 
spa’s ingericht. Vooral het werken in opdracht van beautyleveranciers levert ons binnen de schoonheidsbranche veel aan-
dacht op. Het gebeurt regelmatig dat hieruit weer nieuwe opdrachten volgen. Hier voeg ik graag aan toe dat de grootte 
van een onderneming geen invloed heeft ons streven naar een optimaal resultaat. Of het nu gaat om een multinational 
of een eenmanszaak aan huis; bij Gharieni mag iedereen rekenen op professioneel advies en een serviceniveau zoals je 
dat van een interieurspecialist uit het hogere segment mag verwachten.”

IN DE PRAKTIJK KIEZEN KLEINE EN MIDDELGROTE SALONS ER VAAK VOOR OM HET MEU-
BILAIR IN TE KOPEN EN DE VERDERE INRICHTING ZELF TE VERZORGEN OM KOSTEN TE 
BESPAREN. HOE KIJKT U DAAR TEGENAAN? 
“Turn key-projecten vergen een behoorlijke investering en uiteraard heb ik begrip voor alle ondernemers die aan een 
bepaald budget gebonden zijn en dit niet willen overschrijden. Anderzijds ben ik van mening dat je als beauty profes-
sional niet succesvol kunt zijn wanneer je het meubilair in de ruimte plaatst en verder nergens over nadenkt. Ook salons 
met een bescheiden budget adviseer ik dan ook om gebruik te maken van onze expertise. We delen deze kennis graag 
en de toepassing hiervan kan voor de klant van grote toegevoegde waarde zijn.”

Meer informatie: Gharieni Nederland BV, tel. 0495-633036, www.gharieni.nl 

Routing, kleurstelling, verlichting, meubilairkeuze, de 

positionering van elektra- en wateraansluitingen; voor 

een mooie en functionele inrichting moeten deze en 

vele andere elementen perfect op elkaar zijn afgestemd

GHARIENI NEDERLAND OP BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION

TIJDENS DE KOMENDE EDITIE VAN BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION IS GHARIENI NEDERLAND 

PRESENT MET EEN RUIM OPGEZETTE STAND VAN HONDERD VIERKANTE METER. 

BEURSBEZOEKERS ZIJN HIER VAN HARTE WELKOM OM KENNIS TE MAKEN MET HET UIT-

GEBREIDE GHARIENI-ASSORTIMENT EN ECHT TE ERVAREN WAT ER OP INTERIEURGEBIED 

ALLEMAAL MOGELIJK IS. TIJDENS DE BEURSDAGEN ZIJN ER ACHT INRICHTINGSSPECIALIS-

TEN IN DE STAND AANWEZIG, WAARDOOR ER VOLOP MOGELIJKHEDEN ZIJN OM JE OP 

EEN PERSOONLIJKE MANIER TE LATEN ADVISEREN. INSPIRATIE IS OOK VOORHANDEN IN 

DE VORM VAN DE GHARIENI-CATALOGUS, DIE BESCHIKBAAR IS VOOR SALONEIGENAARS 

MET (HER)INRICHTINGSPLANNEN.

http://www.gharieni.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
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MEDIK8 PLAATS INNOVATIES IN SPOTLIGHTS

LIBRA DESIGN COMBINEERT ERGONOMIE 
                                MET DESIGN 

Van 10 t/m 12 september presenteert Medik8 in de Jaarbeurs twee 
nieuwe oogcrèmes alsmede de nieuwe Retinol 1 TR Cream. Deze 
hydraterende nachtcrème met hyaluronzuur en glycerine ondersteunt de 
natuurlijke barrièrefunctie en het elastisch vermogen van de huid. Een 
andere productinnovatie betreft de C-Tetra Cream, een zijdezachte, snel 
absorberende en vochtinbrengende crème met natuurlijke citrusextrac-
ten. Ook deze ondersteunt de natuurlijke barrière van de huid en geeft 
de vermoeide huid volop nieuwe energie. 

De nieuwe Medik8-app (waarover De Beautysalon heeft geschreven in 
de afgelopen juni-uitgave, p. 45) is speciaal ontwikkeld ter ondersteu-
ning van depositairs en biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid van per-
soonlijke behandelkaarten, een overzichtelijk klantenbestand, resultaat-
gerichte adviezen en nog veel meer. Uiteraard is het tijdens Beautyspot.
nl live edition mogelijk om de app zelf uit te proberen.

Wil je er zeker van zijn dat er voldoende aandacht en tijd voor al je vra-
gen is, dan is het verstandig om voorafgaand aan de beurs een afspraak 
in te plannen. Hiervoor neem je contact op met Medik8 Benelux, tel. 
0316-295357 of laat een bericht achter op de site, www.medik8.nl. 

Belangrijke modellen in het assortiment van Libra Design zijn de Ballerine-behandelstoel en de Vitalité-massagebank. Deze zijn beide 
ergonomisch gevormd, wat wil zeggen dat het design bijdraagt aan een optimale werkhouding (waardoor de kans op werkgerela-
teerde klachten tot een minimum wordt verkleind). Uiteraard is ook aan het comfort van de klant gedacht, 
want bij een volledige ontspanning zal het effect van de behandeling extra groot zijn.

Bijzonder aan het meubilair van Libra Design, is dat het volledig 
in eigen huis wordt ontworpen, vormgegeven en geconstrueerd, 
inclusief de motoren die de diverse functies aansturen. Libra 
Design is zo overtuigd van het kwaliteitsniveau van het meubi-
lair, dat op de Ballerine-behandelstoel (bij normaal gebruik) twee 
jaar garantie wordt gegeven en zelfs vijf jaar op motoren.

Meer informatie:
Libra Design 
Tel. 0516-521218
www.libradesign.nl 

ER ZIJN VOLOP NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ MEDIK8, DIE EIGENAAR HANS BOLDER EN ZIJN TEAM PRESENTEREN 

TIJDENS DE KOMENDE EDITIE VAN BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION. NAAST PRODUCTNOVITEITEN IS ER AANDACHT 

VOOR DE NIEUWE MEDIK8-APP EN DE NIEUWE TRAINING DIE HOORT BIJ DE RADIANCE FACIAL TREATMENT.

‘HARMONIE TUSSEN MENS EN MATERIE’, DAT IS HET MOTTO VAN LIBRA DESIGN. TIJDENS BEAUTYSPOT.NL LIVE EDI-

TION PRESENTEERT HET BEDRIJF UIT MAKKINGA ERGONOMISCH MEUBILAIR DAT GEHEEL MET DIT MOTTO IN OVER-

EENSTEMMING IS.

Behandelstoel ‘Ballerine’

http://www.medik8.nl/
http://www.libradesign.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
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M A K E - U P

ONTDEK DE WARE SCHOONHEID 
VAN DELILAH™ COSMETICS

De drijvende krachten achter delilah™  cosmetics 
zijn make-upartist Rupert Kingston, beauty buyer 
Hannah Nicholson en fotograaf Juliet White. Eerder 
werkten zij al samen met de Nederlandse Frauke 
Hamer, wat resulteerde in een goede vriendschap. 
Dit zorgde er ook voor dat Frauke delilah™  ging 
leiden in de Benelux.

ONTSTAAN
Rupert Kingston weet door zijn jarenlange ervaring als make-upartist precies wat 
vrouwen wel en niet willen. Het cosmeticamerk is daarom tot stand gekomen uit 
de behoefte aan een luxe make-upmerk dat makkelijk in gebruik en goed voor de 
huid is. 

“Vrouwen vinden het belangrijk dat ze zich op een simpele manier op kunnen 
maken met producten die passen bij hun huid”, aldus Rupert. “De producten zijn 
dan ook ontwikkeld voor vrouwen van alle leeftijden en voor ieder huidtype, zodat 
iedere vrouw zich mooi kan voelen en dit ook kan uitstralen.”

ONDERSCHEIDEND 
Waar delilah™  cosmetics zich onder andere mee onderscheidt ten opzichte 
van andere merken, is dat het niet ieder seizoen een nieuwe collectie lanceert. 
Delilah™  gelooft in de negentien producten waaruit het  cosmeticamerk bestaat 
en blijft daar dan ook in investeren. 

Verder onderscheidt het Britse merk zich met de producten zelf. Zo zijn de foun-
dation, oogschaduw, lippenstift en blush elegant, van hoogwaardige kwaliteit en 
stralen ze glamour uit. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende tinten en 
zijn dermatologisch getest, dierproefvrij, milieubewust geproduceerd en vrij van 
parabenen. 

HET JONGE BRITSE COSMETICAMERK DELILAH™  WERD SLECHTS ENKELE JAREN GELE-

DEN OPGERICHT EN IS NU AL BEKEND BIJ VERSCHILLENDE TOONAANGEVENDE MODE-

BLADEN EN BEKENDE VISAGISTEN. NADAT HET MERK OP VIJFTIEN LOCATIES IS GELAN-

CEERD (WAARONDER IN LONDEN, DENEMARKEN, MIAMI EN LAS VEGAS) IS HET SINDS 

AUGUSTUS 2015 OOK VERKRIJGBAAR IN DE BENELUX. 

LOGO
Het symbool dat voorkomt in het logo van delilah™, is een lichtroze deli-
lah™  roos. Deze staat in Groot-Brittannië voor ware schoonheid. Daarnaast 
staat de naam delilah™  voor een geboren verleidster die voorkomt in de 
Bijbel. Verder hebben de meeste producten een ‘Koninklijke’ roségouden 
verpakking als eerbetoon aan de Engelse roots van het merk. De rozige goud-
soort werd namelijk door Henry VIII geïntroduceerd en loopt als een rode 
draad door de hele collectie. 

Meer informatie:
delilah™ Cosmetics 
Tel. 085-0440323
www.delilahbenelux.com

http://www.delilahbenelux.com/


GEZOCHT:
- SCHOONHEIDSSPECIALISTEN
- MASSAGE THERAPEUTEN 
- NAGELSTYLISTEN.

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

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

WWW.THEONBOARDSPA.COM

Mooi wakker worden  
met Beauty Pillow!

omdat jij deze luxe verdient!

De huid komt tot rust, onzuiverheden verdwijnen, rimpeltjes  
 

 
 

 
 

sterk in huidverbetering!

Wilt u de huid van uw klanten
écht verbeteren? 

Beauty By Dorien is dé huidverbeteringslijn van dit moment. De lijn staat voor pure 
kwaliteit en bestaat uit high-end huidverbeteringsproducten. Wilt u alleen het aller-
beste voor uw klant? Dan gaat Beauty By 
Dorien de samenwerking graag met u aan! 

Meer informatie? Neem contact op met  
info@schonenbergbeauty.com of kijk op  
dorienshop.nl

mailto:STEINER.EUROPE@theonboardspa.com
http://www.theonboardspa.com/
mailto:info@schonenbergbeauty.com
http://dorienshop.nl/
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Bowie Medical staat voor hoge kwaliteit, goede service en een ruime keuze. Met meer dan drieduizend 
artikelen heeft het bedrijf het grootste assortiment van Nederland wat betreft behandelstoelen, salonap-
paratuur en salonbenodigdheden. Door nieuwe innovaties wordt deze collectie voortdurend afgestemd op 
nieuwe marktontwikkelingen en behoeftes van beauty professionals (en hun klanten!). Tijdens Beautyspot.
nl live edition kun je kennismaken met de volgende drie productinnovaties:

MICRO-NEEDLING CONCEPT
Voor huidverbetering en de effectieve bestrijding van huidveroudering, introduceert Bowie Medical het 
Micro-Needling concept. Dit wordt gebruikt bij de behandeling van rimpels, huidverslapping en andere 
huidproblemen. De Micro-Needling Pen maakt met behulp van een snel bewegend stempeltje met fijne, 
steriele naaldjes in korte tijd duizenden microgaatjes in de huid.  Hierdoor wordt de huid geopend voor 
de hoog geconcentreerde meso-werkstoffen van Cliniccare-ampullen. De werkstoffen worden op deze 
manier snel en diep in de huid opgenomen. Bovendien zorgen de prikjes in de huid ervoor dat de aan-
maak van collageen en elastine wordt gestimuleerd.

MICRODERMABRASIE
Microdermabrasie is niet meer weg te denken uit de moderne schoonheidssalon, zeker niet wanneer het gaat om de behandeling van 
probleemhuiden en huidverouderingsproblemen. Het nieuwste apparaat op dit gebied is de Bowie Dermapeeler-2. Deze werkt met 
een hoogwaardig en krachtig vacuümsysteem en is voorzien van een CE-keurmerk. Met behulp van aluminiumoxide kristallen wordt 
onder vacuüm een laagje van de huid afgeslepen. Ook beschikt de Dermapeeler-2 over een driepunts afzuiging, een professioneel 
handstuk, nieuwe besturingssoftware, een Duits filtersysteem en nog veel meer nieuwe technologische snufjes. 

SALONINRICHTINGEN, PRAKTIJKINRICHTINGEN EN COSMETISCHE APPARATUUR ZIJN BELANGRIJKE CATEGORIEËN BINNEN HET UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VAN BOWIE MEDICAL. HET BEDRIJF BESCHIKT OVER EEN JARENLANGE ERVARING EN IS CONSTANT BEZIG MET DE TOEPAS-

SING VAN NIEUWE TECHNIEKEN OP HET GEBIED VAN SPECIALISTISCHE APPARATUUR, DIE BIJVOORBEELD BEDOELD IS VOOR LASERTHERAPIE, 

MICRODERMABRASIE OF HIFU. DE KOMENDE BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION WORDT DOOR BOWIE MEDICAL AANGEGREPEN OM DRIE AAN-

SPREKENDE INNOVATIES TE PRESENTEREN. 

VOLOP INTERESSANTE INNOVATIES BIJ 

BOWIE MEDICAL

SOFT-LINE BEHANDELSTOELEN
Omdat schoonheidsspecialisten en klanten om meer comfort en luxe vra-
gen, heeft Bowie Medical de twee populaire behandelstoelen Montana en 
Promessa in het nieuwe Soft-Line concept ontwikkeld. Dit behelst zachtere 
ergonomische kussens met meer volume en een instelbare stoelverwarming. 
Uiteraard blijven de twee stoelen ook leverbaar in de klassieke uitvoering met 
de standaardkussens.

Wil je uitgebreider geïnformeerd worden over deze introducties? Neem dan 
contact op via onderstaande contactgegevens of breng tijdens Beautyspot.nl 
live edition een bezoek aan de stand van Bowie Medical. 

Meer informatie:
Bowie Medical B.V.
Tel. 0412-690116
www.bowiemedical.nl

Bowie Dermapeeler-2

De populaire behandelstoelen 

Montana en Promessa zijn er nu 

ook in luxe Soft-Line-uitvoering Micro-Needling-concept

http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://www.bowiemedical.nl/




De effectiviteit van La Cure Peau Nette is kwalitatief getest bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar met een vatbare huid. 

90% van hen constateerde dat gedurende de behandeling de poriën verkleinen, roodheid minder wordt, en vlekjes verdwijnen. 

WWW.ABSOLUTION.NL

Absolution LA CURE PEAU NETTE

Een perfecte huid in 15 dagen
La Cure Peau Nette verkleint de poriën, vermindert roodheid en vlekjes door 

onzuiverheden en herstelt de natuurlijke balans van de huid. 
Deze herstellende kuur heeft een reinigende werking, kalmeert de huid 

en beschermt tegen ontstekingen. Bij dagelijks gebruik is de huid binnen 
twee weken zichtbaar egaler, gladder en stralender. 

http://www.absolution.nl/
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VETCELLEN GELEEGD EN EEN GEZONDE BMI MET  

ZERONA Z6

“De Zerona Z6 is speciaal ontworpen voor niet-invasieve body contouring. 
Dit betekent dat er tijdens de behandeling geen instrument in het lichaam 
wordt gebracht om vetcellen te verwijderen. De koude laser is namelijk 
zo ontworpen dat deze als het ware de oppervlakte scant en daar de vet-
ten vloeibaar maakt voor afvoer en strakke contouren worden hersteld.  De 
Zerona bestaat al bijna tien jaar en mijn bedrijf Body Wish introduceert het 
op de Nederlandse markt”, vertelt Marijke Darsan. 

STIMULEREN BIOLOGISCH PROCES
“De Zerona Z6 maakt gebruik van lage frequentie koude lasertechnologie 
waarbij de temperatuur constant koud blijft. Met deze methode worden vet-
cellen niet weggebrand of beschadigd, maar wordt het vet in de vetcellen 
vloeibaar gemaakt door het stimuleren van een biologisch proces. Hierdoor 
maken de vetcellen zelf tijdelijke poriën, waar het vloeibare vet tot wel 72 
uur kan uitstromen. Via het lymfestelsel wordt het op een natuurlijke manier 
afgevoerd via de lever en nieren. MRI-scans en FDA-testen tonen aan dat dit 
geen invloed heeft op de suikerspiegel en dat de lever en nieren niet extra 
worden belast. Bovendien tonen studies aan dat een te hoog cholesterolge-
halte wordt verlaagd. Dit zijn allemaal belangrijke bijkomende voordelen, 
waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens van kritische consumenten”.

ZONDER ONGEMAK
“Omdat de Zerona geen gebruik maakt van pads, banden of ander hulpstuk-
ken, is het voor gebruikers een ontspannende beleving zonder ongemak. 
Behandelingen met de Zerona Z6 kunnen één tot twee keer per week worden 
herhaald zonder dat dit leidt tot pijn, kneuzingen of blauwe plekken. De 
behandelingsduur bedraagt zo’n dertig tot veertig minuten per sessie en er is 
geen hersteltijd. De methode zorgt na twee weken behandelen voor zicht-
baar resultaat en kan binnen een maand tot een maatje kleiner leiden. Voor 
schoonheidsspecialisten biedt Zerona Z6 het voordeel dat het apparaat de 
volledige behandeling zelfstandig uitvoert. Terwijl de ene klant de behande-

ERCHONIA, WERELDWIJDE MARKTLEIDER IN MEDISCHE LOW LEVEL 

COLD LASER-TECHNOLOGIE, INTRODUCEERT DE ZERONA 6. DE 

KOUDE LASERS GEVEN GEEN INTENS PULSEREND OF GECONCEN-

TREERD LICHT AF EN BELASTEN DE HUID OP GEEN ENKELE WIJZE. DIT 

LASERAPPARAAT WORDT INGEZET BIJ AFSLANKBEHANDELINGEN EN 

ZORGT ERVOOR DAT VETCELLEN WORDEN GELEEGD OP EEN CON-

TACTLOZE EN SNELLE MANIER ZONDER PIJN, KNEUZINGEN, BLAUWE 

PLEKKEN OF HERSTELTIJD. DE KOUDE LASER HEEFT EEN MEDISCHE EN 

ESTHETISCHE CE-MARKERING EN IS UITVOERIG GETEST DOOR DE FDA 

VOOR GEGARANDEERD VEILIG GEBRUIK.

De Zerona Z6 is mede ontwikkeld voor lipoedeembehandelingen en contourherstel 

op verschillende delen van het lichaam. De behandeling vindt volledig ‘contact-

loos’ plaats en het apparaat is voorzien van zowel een medisch als een esthetisch 

CE-keurmerk. Ter introductie is er een aanbieding waarbij een medisch lymfedraina-

gesysteem ter waarde van € 4200,- ex btw cadeau wordt gedaan bij de Zerona Z6. 

Deze aanbieding geldt tot eind september 

PRESENTATIE OP 17 SEPTEMBER

DE OFFICIËLE INTRODUCTIE VAN DE ZERONA Z6 VINDT PLAATS 

OP 17 SEPTEMBER (12.00-16.00 UUR) TIJDENS EEN PRESENTA-

TIE IN HET TRADEPOINT-GEBOUW IN UTRECHT (ATOOMWEG 

63). TEGELIJKERTIJD WORDT DE VERJU GELANCEERD, VOOR 

DE MEDISCH-ESTHETISCHE MARKT. DE PRESENTATIE IS GRATIS 

TOEGANKELIJK MITS JE JE VOORAF AANMELDT. DIT KAN DOOR 

TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN MET BODY WISH OF 

EEN MAILTJE TE STUREN NAAR INFO@BODYWISH.NL

ling ondergaat is het dus mogelijk om tegelijkertijd aandacht aan een andere 
klant te schenken en op die manier dus dubbele omzet te maken.”

OVER ERCHONIA
Erchonia is de afgelopen twintig jaar vooral bezig geweest met apparatuur 
ontwikkeling voor artsen en ziekenhuizen en het uitvoeren van onderzoe-
ken en ontwikkelingen om de wetenschap rondom de lasers met Low Level 
Laser-technologie te verbeteren. Voordat de lasers op de markt worden geïn-
troduceerd, wordt door middel van onafhankelijke klinische studies verzekerd 
dat alle apparaten veilig en effectief zijn. Ondertussen gaan de onderzoeken 
gewoon door en gaan we in de toekomst ongetwijfeld meer van Erchonia 
zien en horen.

Meer informatie:
Body Wish
Tel. 030-6585250
www.bodywish.nl

L A S E R A F S L A N K E N

mailto:INFO@bodywish.nl
http://www.bodywish.nl/


Onze make-up producten zijn speciaal ontworpen voor alle huidtypes, 

maar vooral om huidproblemen waaronder acné te ondersteunen. Hierbij 

maken we gebruik van huidverbeterende, biologische ingrediënten, samen 

met state-of-the-art productie.

Importeur Benelux: Florint b.v.   |   +31 (0)343 414 550   |   info@  orint.nl   |   www.  orint.nl

DE NIEUWE 
TREND

100%
DIERPROEFVRIJ

100%
VEGAN

100% 
HUIDVRIENDELIJK

100%
ECO-FRIENDLY

100% 
TOXIN FREE

’s WErelds BEste COSmetica, dat was in 1962 de 

ambitie toen het merk Webecos voor het eerst werd 

gepresenteerd. Nu vijfi g jaar later kan een schoon-

heidsspecialiste zich geen geschikter merk indenken 

dan Webecos. Voor een bijzonder aantrekkelijk be-

drag krijgt u een startpakket in handen dat volstaat 

om professioneel aan de slag te gaan. Webecos is een 

no-nonsens merk met een farmaceutische uitstra-

ling en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. 

Kernwaarden zijn authenticiteit en eenvoud. Niet voor 

niets is het motto: “Pure Producten voor Pure Behan-

delingen”. Bovendien kunnen de producten makkelijk 

bijbesteld worden in groot- en verkoopverpakking. 

Omdat het aanbod van Webecos meer dan 100 ver-

schillende verzorgingsproducten omvat, kunt u als 

schoonheidsspecialiste bovendien zelf bepalen welke 

accenten u wilt leggen. Naarmate u ervaring opdoet 

met de producten, kunt u het gamma stelselmatig uit-

breiden. Maar dat is volledig uw eigen keuze, Webecos 

kent geen minimale afname of verplichte jaaromzet.

WEBECOS
FARMACEUTISCHE ORIGINE ZONDER INSTAPDREMPEL

www.webecos.nl

pure producten voor 
pure behandelingen

mailto:info@norint.nl
http://www.norint.nl/
http://www.webecos.nl/
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A W A R D S

FINALE NAHA 2016: 
PBA KIEST AMERIKAANSE 

NAHA IS DE JAARLIJKSE AWARD-UITREIKING VAN DE AMERIKAANSE ORGANISATIE ‘THE PROFESSIONAL BEAUTY ASSOCIATION’ (PBA). BINNEN 

DE NEDERLANDSE SCHOONHEIDSBRANCHE IS DE BEKENDHEID VAN DEZE FOTOWEDSTRIJD BEPERKT, WAT VERBAZEND IS WANNEER JE BEDENKT 

DAT DEZE AL DECENNIALANG BESTAAT EN IN HEEL NOORD-AMERIKA (VERENIGDE STATEN EN CANADA) ZONDER TWIJFEL WORDT BESCHOUWD 

ALS HET BELANGRIJKSTE EVENEMENT VAN HET JAAR BINNEN DE UITERLIJKE VERZORGINGSSECTOR. DE NAHA-WEDSTRIJD IS OPGESPLITST IN EEN 

GROOT AANTAL CATEGORIEËN, WAARONDER VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VOOR KAPPERS, DE NAGEL-CATEGORIE ‘NAIL PROFESSIONAL OF 

THE YEAR’ EN DE VISAGIE-CATEGORIE ‘MAKEUP ARTIST OF THE YEAR’. DEZE LAATSTE WERD GEWONNEN DOOR VISAGIST ISIDRO VALENCIA UIT 

LOUISVILLE, WAT – EERLIJK IS EERLIJK – NIET DE FAVORIET VAN DE BEAUTYSALON-REDACTIE WAS.

©NAHA 2016, David 

Maderich, finalist in de 

categorie Makeup Artist 

of the Year

MAKE-UP ARTIST 
OF THE YEAR
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De NAHA-finale wordt jaarlijks gehouden in Las Vegas en is het 
hoogtepunt van de bijbehorende PBA Beauty Week, waar ook een 
beurs en een uitgebreid programma aan seminars, workshops en 
meetings deel van uitmaken. 

DRUKBEZOCHTE GALA-AVOND
Dit jaar vond de finale plaats op 24 juli, tijdens een grootschalige 
gala-avond in het luxe Mandalay Bay Resort & Casino. Deze werd 
bezocht door zo ongeveer alle vooraanstaande personen binnen 
de  Noord-Amerikaanse beautysector en werd vanaf afstand ook 
nog eens bekeken door tienduizenden geïnteresseerden via een 
speciale live-stream.

Naast de uitreiking van de awards in verschillende categorieën 
waren er tijdens de gala-avond ook podiumpresentaties van crea-
tieve teams en van acteur Alan Cumming, die het evenement pre-
senteerde en het publiek verraste met steeds wisselende kostuums. 

NAIL PROFESSIONAL OF THE YEAR
In de ‘nagel’-categorie waren vijf stylisten genomineerd voor een 
finaleplaats. Uiteindelijk werd de fotoserie van Cassandra Clark 
van Tangerine Salon & Spa verkozen tot de winnaar. Zij mag zich 
dus Nail Professional of the Year 2016 noemen.

MAKE-UP ARTIST OF THE YEAR
Minstens zo interessant was de strijd in de visagie-categorie, 
waar zich na een uitgebreide voorselectie over meerdere rondes 
eveneens vijf make-up artiesten hadden verzekerd van een fina-
leplaats. De winst werd opgestreken door Isidro Valencia, wiens 
fotoserie een androgyn model laat zien dat in alle kleuren van de 
regenboog is gebodypaint. Oogstrelend mooi was ook de fotoserie 
van David Maderich, die koos voor kleurrijke bloemversieringen 
op een model met een donkere huid. Zeker gezien de technische 
vaardigheden die nodig zijn om make-up op een donkere huid 
goed uit te laten komen, verdient David Maderich en zijn team 
hier een speciale vermelding. 

Veel meer informatie, alle genomineerde fotoseries en impressies 
van de NAHA-finale en PBA Beauty Week zijn beschikbaar op 
www.probeauty.org 

NEDERLANDS SUCCES 
TIJDENS NAHA 2016!

HOEWEL NAHA EEN VOLLEDIG AMERIKAANS FEESTJE 

IS, WAS ER TIJDENS DE AFGELOPEN EDITIE TOCH OOK 

SUCCES DAT DIRECT OP ONS LAND AFSTRAALT. IN MAAR 

LIEFST DRIE VAN DE IN TOTAAL VIJFTIEN CATEGORIEËN 

WAS DE WINNENDE FOTOSERIE NAMELIJK GESCHOTEN 

DOOR DE NEDERLANDSE MODEFOTOGRAAF RICHARD 

MONSIEURS (MET WIE DE BEAUTYSALON EEN INTER-

VIEW HEEFT GEHOUDEN DAT NA TE LEZEN IS IN DE 

LAATSTE JUNI-UITGAVE, P. 32-33). IN TWEE VAN DEZE 

DRIE CATEGORIEËN HAD RICHARD MONSIEURS SAMEN-

GEWERKT MET DE EVENEENS NEDERLANDSE VISAGIST 

JULIETTE DEN OUDEN, DIE TEVENS DE OPRICHTER EN 

EIGENAAR IS VAN VISIOUS ACADEMY. EEN PRACHTIG 

RESULTAAT DUS VOOR DIT SUCCESVOLLE DUO, DIE ZICH-

ZELF HIERMEE INTERNATIONAAL NOG PROMINENTER OP 

DE KAART HEEFT GEZET!

◀ ©NAHA 2016, Isidro Valencia, winnaar in de categorie 

 Makeup Artist of the Year

Deze foto van Ammon Carver behoort tot één van de winnende 

series waaraan zowel visagist Juliette den Ouden als fotograaf 

Richard Monsieurs meewerkten 

http://www.probeauty.org/


DE SOIN OXYGÉNANT AU MIEL

... een puur verrukkelijk moment

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

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

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

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

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

mailto:info@ivox.nl
http://www.bcparis.com/
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Abercrombie & Fitch is een voorbeeld van een merk met een verhaal. Dat ver-
haal wordt uitgebeeld door afgetrainde jongemannen die in plaats van kleding 
vooral hun sixpack tonen. Een duidelijker statement over coolheid en fitheid is 
bijna niet denkbaar. Dit maakt het merk ontzettend populair bij jongeren, het 
is bijvoorbeeld niet uitzonderlijk dat er voor de deur een wachtrij van klanten 
staat. In Europa dan althans, in de Verenigde Staten waar het merk vandaan 
komt zit er inmiddels in elk winkelcentrum een vestiging, waardoor de exclu-
siviteit er daar wel vanaf is. De visie van het merk roept ook regelmatig de 
nodige kritiek op. Zo kwam de opmerking van de directeur dat hij geen dikke 
mensen in zijn winkel wil en er enkel dunne en mooie klanten mogen shop-
pen hem op de nodige kritiek te staan. In 2004 werd het bedrijf aangeklaagd 
wegens discriminatie, omdat het enkel blanken in dienst zou nemen. Ook 
onthulde een ex-medewerkster dat zelfs de gemiddelde 19-jarige dames niet in 
jeans van Abercrombie & Fitch passen en verkoopsters daarom niet zelden een 
exemplaar voor mannen dragen. 

Dit jaar waren wij op vakantie in de Verenigde Staten en onze inmiddels twin-
tigjarige dochter, die op jongere leeftijd toch wel een beetje fan van dit merk 
was, wilde nog eens een keer een kijkje nemen in dit belevingsparadijs. Ik vind 
het altijd leuk om te zien hoe een merk zijn verhaal vertelt, maar dit keer vielen 
mij tijdens het rondkijken de prijskaartjes op en dan vooral de vorm ervan. Elk 
artikel had een vierkant prijskaartje, met precies in het midden een perforatie, 
waarmee je de onderste helft van het kaartje kon afscheuren. Op die onderste 
helft van het prijskaartje stonden de prijzen in Amerikaanse en Canadese dol-
lars. Op de bovenste helft van het kaartje stonden de prijzen in euro’s en Britse 
ponden. Slim bedacht! Zo hoef je in de Europese winkels bij binnenkomst 
van de goederen enkel de onderste helft van het prijskaartje af te scheuren en 
klaar is Kees. Als Europeaan op vakantie kijk je dan toch altijd even naar de 
gehanteerde wisselkoers, althans ik wel. Bij Abercrombie & Fitch zie je dan 
iets heel merkwaardigs. Waar je bij de huidige koers zou verwachten dat het 
bedrag in euro’s een lager bedrag is dan het bedrag in dollars, toonden deze 
prijskaartjes in euro’s een veel hoger bedrag dan het bedrag in Amerikaanse 
dollars. Oftewel, in Europa betaal je echt tientallen procenten meer voor het-
zelfde artikel. Dat is echt niet alleen met de transportkosten te verklaren. Wat 
wellicht wel een verklaring is, is het feit dat Abercrombie-winkels in Amerika 
inmiddels gemeengoed zijn in elk winkelcentrum, net als bij ons C&A, terwijl 
het in Europa nog steeds als exclusief wordt gezien. 

Moraal van dit verhaal: bij een merk met een verhaal is (de kwaliteit van) het 
product ondergeschikt, je betaalt voornamelijk voor het verhaal. Daar is op 
zich niks mis mee, mits u zich maar realiseert dat u deels betaalt voor het 
gevoel dat u bij het gebruiken van zo’n product ergens bij te horen of status 
te krijgen. En het zou helemaal mooi zijn als u weet welk deel van uw geld 
aan het verhaal van het merk opgaat en welk deel u besteedt aan de kwaliteit 
van het product zelf. Helaas kunt u dat bij een cosmeticamerk niet eenvoudig 
beoordelen en wordt er in sommige gevallen bijna uitsluitend voor het verhaal 
en de status betaald. Zo kost een potje hydraterende crème van het merk La 
Mer bij de Bijenkorf maar liefst 420 euro, waarbij naast de hoofdingrediënten 

water en paraffine een algenextract voor de hydratatie moet zorgen. Iemand die 
dit koopt, koopt enkel het verhaal dat je het gevoel geeft van ‘ik kan het me ver-
oorloven’. Persoonlijk zou het mij niet lukken iets dergelijks te verkopen omdat 
ik de balans tussen kwaliteit van het product en het verhaal volledig zoek vind, 
maar anderen hebben er misschien helemaal geen problemen mee en redene-
ren wellicht dat een gevoel van status een klant ook heel gelukkig kan maken.

Wetende dat uw klanten ook verhalen kopen, doe daar dan uw voordeel mee 
en vraag u eens af hoe het verhaal in elkaar zit dat u aan uw klanten wilt vertel-
len? U ziet aan het voorbeeld van Abercombie dat er veel komt kijken om een 
goed verhaal te vertellen. Vraag u eens af: Vertel ik wel mijn eigen verhaal of 
vertel ik alleen het verhaal van het merk dat ik gebruik? Als u een nieuw merk 
(erbij) zoekt, vraag u eens af: ‘wat verkoop ik nu echt?’, ‘past het verhaal dat dit 
merk vertelt überhaupt wel bij het verhaal dat ik voor mijn salon of over mezelf 
wil vertellen?’ En bovenal, blijf u bij alles wat u koopt continue afvragen: wat 
is nu echt het product en wat is het verhaal?

Jan Zwoferink is apotheker en eigenaar van Webecos en Corrective Cosmetics

DE EERSTE HELFT VAN HET JAAR LIGT AL BIJNA WEER ACHTER ONS. ALS U DE ACTUALITEITEN IN ONZE BRANCHE EEN BEETJE VOLGT (EN DAT 

DOET U NATUURLIJK), DAN ZULT U GEMERKT HEBBEN DAT ER NOGAL HET EEN EN ANDER LOOS IS IN DE WERELD VAN DE BEAUTYSALONS…

ALLES 
voor een 

GOED VERHAAL

Jan Zwoferink
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O P E N I N G

JONGE TWENTSE BEAUTYONDERNEMERS 
MAKEN DROOM WAAR IN MONACO

HOE VER JE ALS SALONEIGENAAR 

KUNT KOMEN WANNEER JE DE 

LAT VOOR JEZELF HOOG LEGT 

EN DE KANSEN PAKT WAN-

NEER DEZE ZICH VOORDOEN IS 

ONLANGS MAAR WEER EENS 

BEVESTIGD DOOR ZAKENPART-

NERS EDUARD MEIJERINK (29) 

EN KYLIE JONES (28). ZIJ WAREN 

AL DE EIGENAARS VAN DE SUC-

CESVOLLE KAP- EN BEAUTYSALON 

‘VELVET MONKEY’ IN ALMELO EN 

OPENEN MEDIO SEPTEMBER EEN 

VESTIGING IN MONACO.

De beauty cabin straalt rust, luxe en een wellness-gevoel uit
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Monaco is een mini-vorstendom aan de Middellandse Zee en is natuurlijk 
vooral bekend als luxueuze zonbestemming voor de ‘rich & famous’ en door 
de stad Monte Carlo. Over het grote contrast met Almelo maken Eduard en 
Kylie zich echter geen zorgen, integendeel. “De klanten van Velvet Monkey 
komen uit Almelo, maar ook van ver daarbuiten. De behandeling van veel 
verschillende type mensen zijn we dus wel gewend, ook wanneer zij hoge 
eisen aan de behandeling stellen en uitsluitend voor het hoogste kwaliteits-
niveau gaan. Uiteindelijk is dat toch waar onze klanten voor komen; een 
versterking van hun imago en daardoor ook van hun zelfvertrouwen”, vertelt 
Eduard. 

CONNECTIE
“De connectie met Monaco en Monte Carlo is tot stand gekomen doordat 
Velvet Monkey werd bezocht door een zakenvrouw die in die stad woont. 
Door het contact met haar zijn we ook in Monaco zelf gaan werken. In eerste 
instantie vlogen we om de paar weken naar Monaco om de zakenvrouw en 
haar vriendinnen te behandelen, maar op een bepaald moment hadden we 
zoveel klanten dat we vier dagen per maand in Monaco waren. Dit was voor 
ons een perfect.”

▲ Thirty Nine by Velvet Monkey is gevestigd aan Avenue Princesse 

Grace 39, Monte Carlo

◀ Eduard Meijerink en Kylie Jones: “We hebben een scherp oog 

voor de individuele stijl van onze klanten. Met onze passie, tech-

nische skills en ervaring streven we ernaar om deze nog verder te 

versterken” 

◀◀ Beauty, lifestyle, culture, wellness en health; bij Thirty Nine is dit 

allemaal geïntegreerd. Een goed voorbeeld hiervan is het Health

Café

TOTAALCONCEPT
“In september openen we Thirty Nine by Velvet Monkey aan 
Avenue Princesse Grace, nummer 39. De salon wordt onderdeel 
van een luxe memberclub die volledig gericht is op wellness, 
beauty, health, lifestyle en culture. Deze aspecten zijn allemaal 
op een slimme manier met elkaar geïntegreerd en ook de hele 
routing is hierop afgestemd.”

“Een totaalconcept als dit past helemaal bij deze tijd en we heb-
ben al eens verder gedacht, bijvoorbeeld aan de opening van 
een soortgelijke vestiging in Azië. Dat zijn echter dromen voor 
de toekomst. Voorlopig richten we ons volledig op de vestigin-
gen in Almelo en Monaco.”

Meer informatie:
www.39byvelvetmonkey.com

http://www.39byvelvetmonkey.com/
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Medik8 Professional is marktleider op het 
gebied van innovatieve producten voor
professionals. Voortdurend lopen we voorop 
met de nieuwste producten en technieken met 
bewezen resultaten.

Onze missie: Effectief - samen met u - werken 
aan huidverbetering. Zo kunnen we iedereen 
een mooie huid bieden!
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HAL 1 stand D021

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

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

Kies ook voor de winnaar!

Het exclusieve merk 
voor professionals

Meer informatie?  
 
DR. GRANDEL B.V., NL  
Gratis servicenummer: 00800 00 85 63 50  
schoonheidssalon@grandel.nl  
www.grandel.com     
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Afgelopen twee maanden heeft nagenoeg heel Nederland weer genoten van zijn 
welverdiende vakantie. Dat viel ook mij ten beurt. Zoals gebruikelijk heb ik ook dit 
jaar weer getracht een beetje een inspirerende bestemming te vinden en dat werd 
uiteindelijk het land van de rijzende zon, ofwel Japan. Zeker qua automatisering 
gebeurt het toch voornamelijk op twee plekken in de wereld en dat is naast Silicon 
Valley bij deze verre oosterburen. 

Eenmaal aangekomen in Tokyo was gelijk duidelijk dat we in een andere wereld 
stapten. Hoe is het mogelijk dat in een stad van bijna 14 miljoen (!) inwoners zo 
veel orde heerst. Alles gaat super strak en er is geen herrie en geen chaos, maar 
bijvoorbeeld ook geen rommel en zelfs geen graffiti. Ik ben in veel metropolen 
geweest en eigenlijk is dat wat ze allemaal gemeen hebben, herrie en chaos. 
Tokyo niet, het lijkt alsof er een kussen op de stad gedrukt wordt, zo rustig is het 
qua geluid.

’s Morgen gaan miljoenen mensen naar hun werk, voornamelijk via openbaar 
vervoer. Ze sorteren keurig in een rijtje voor, bij het juiste streepje op de vloer en 
gaan pas naar binnen als iedereen uitgestapt is. Respect voor de ander zit sowieso 
diep in hun cultuur. Het is buigen, buigen en nog eens buigen. Zelfs de conducteur 
die een coupé binnenstapt of verlaat. Openbaar vervoer wat overigens ondanks de 
grote drukte, 100% perfect loopt. Het maakt niet uit of je in een boemel zit of in 
een supersnelle kogeltrein meer dan 1000 kilometer reist, het komt op de minuut 
nauwkeuring op de plaats van bestemming aan, altijd! En ja ook daar hebben ze 
herfst, dus blaadjes op de rails en zelfs strenge winters. De gemiddelde vertraging 
gemeten op 160.000 ritten is twaalf seconden waarvoor ze een diepe spijt betui-
gen en het aantal ongelukken met de supersnelle kogeltreinen sinds 1964 is nul. 
Als je dit ervaart, dan is het moeilijk onze NS en het door hen gevoerde beleid 
nog serieus te nemen. 

Ook wel handig is de dresscode van de werknemers, deze is bij voorkeur zwarte 
broek of rok, witte bloes. Zeker hebben ze daarnaast een bijzondere mode-smaak, 
maar als er gewerkt moet worden dan graag in het uniform van de zogeheten ‘sala-
rymen’. Wat tevens opvalt, is dat er niet of nauwelijks gepraat, laat staan gelachen 
wordt. Als je dan toch iemand iets vraagt, blijkt dat er heel weinig Engels gespro-
ken wordt. Zeg maar het gevoel dat je krijgt als je een gemiddelde Fransman in het 
Engels aanspreekt, wat in dit geval nog iets erger is omdat je ook niets kan lezen. 

Gelukkig levert deze taalbarrière qua eten geen enkel probleem op. Japanners heb-
ben zoals wij in Europa inmiddels heel goed weten een voorliefde voor namaken 
en hebben zo ook een ware kunst gemaakt van het namaken en etaleren van alles 
wat ze serveren. Dit wordt werkelijk zo knap gedaan dat je honger krijgt van deze 
plastic hoogstandjes. 

Naast hun voorliefde voor namaken, hebben ze er ook een voor automatiseren. 
Van kleine gadgets tot een grote robotindustrie. In de categorie klein zie je de deu-
ren van de taxi zelf open en dicht gaan en hebben ze in veel restaurants de ober 
vervangen voor een touch panel PC waarop je heel gemakkelijk je bestelling door-

geeft die met een beetje geluk 
zelfs met de lopende band bij 
je tafeltje komt. Ook een echte 
topper is de automatisering van 
de toilet. In heel Japan vind 
je toiletten die een gevarieerd 
programma hebben om het u 
als man of vrouw naar de zin 
te maken. De bril kunt u instel-
len op de door u gewenste temperatuur en na  ‘de daad’ kunt u kiezen voor meer 
wasprogramma’s dan op mijn vaatwasser thuis. Ook het drogen is daarbij geregeld, 
zodat het begrip ‘wassen drogen’ ineens een hele andere betekenis krijgt. Voor 
degene die gewild of ongewild geluid maakt tijdens dit bezoek, zijn er bovendien 
geluidseffecten aan te roepen om dit te verbloemen, heel populair bijvoorbeeld 
‘the flush’ (geluid van spoelen zonder te spoelen). 

In de categorie groot bevindt zich natuurlijk de robotisering. Geen land ter wereld 
is zo ver met robots. Naast de industrie-robot, zien we steeds meer social-robots 
(voor eenzaamheid en zorg), guard-robots (voor militaire doeleinden), animal-
robots (om te voorkomen dat je thuis moet zijn en vier rondjes per dag moet lopen) 
en natuurlijk de sex-robots (voor diegenen die hun man of vrouw echt zat zijn na 
de vakantie).  Totaal zijn er daar nu al 500.000 robotwerknemers aan het werk, wat 
er binnen afzienbare tijd meer dan 1 miljoen worden, met een geschatte jaarlijkse 
omzet van 70 miljard dollar. 

Tegen de tijd dat wij allemaal vervangen zijn door robots is gelukkig het favoriete 
vervoersmiddel voor ouderen ook beter geautomatiseerd en wat hipper gestyled. 
De eerste aanzet daartoe is in Toyota-city in elk geval al gedaan. 

Al met al was het inderdaad weer een inspirerende trip. Enigszins vermoeid van 
alle indrukken stapten we weer in het vliegtuig dat, geloof het of niet, daadwerke-
lijk uitgezwaaid werd door het grondpersoneel, gevolgd door een diepe buiging 
en op tijd vertrok. 

Eenmaal in Europa had de tussenvlucht van KLM-Airfrance 1,5 uur vertraging, was 
overduidelijk dat het grondpersoneel aldaar het allerminst boeide en ging het in 
Amsterdam vervolgens hopeloos mis met de transfer naar de parkeerplaats. Het 
was duidelijk, we waren weer thuis. 

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

RIJZENDE ZON 
&HIGH TECH 
AUTOMATISERING

Patrick Klappe

De ‘next generation’ scoot-

mobiel ziet er wat hipper uit 

dan we in Nederland gewend 

zijn! ▶

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

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

NIST VAN VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON. IN DEZE UITGAVE BLIKT PATRICK TERUG OP ZIJN VAKANTIE IN HET STRAK GEORGANISEERDE JAPAN. 
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Maria Galland, de expert voor professionele anti-ageing 
huidverzorging, heeft een doelgericht programma ont-
wikkeld om de conditie van de rijpere huid te activeren: 
ACTIV’AGE. Intensieve producten voor huidverzorging, in-
novatieve behandelingen en professionele lifestyle tips 
vullen elkaar aan, zodat de huid lang mooi en gezond blijft.

www.activage.maria-galland.com

Maria Galland NV | Kareelovenlaan 1 | B-1140 Brussel | Tel. 0032-(0)2-726 21 45 

ACTIVEREND SCHOONHEIDSPROGRAMMA

B L I J  M E T  H E T  L E V E N .  B L I J  M E T  M I J N  L E E F T I J D .

http://www.activage.maria-galland.com/


QUEEN OF THE NIGHT

Een zelfbewuste uitstraling begint bij een goede basis. Deze wordt gecreëerd met de twee 
nieuwe foundations Velvet Touch Foundation en High Cover Foundation. Deze zorgen voor een 
prachtige glans op het gezicht en lichaam. Daarnaast zorgt de highlighter Drops Of Crystal voor 
glamoureuze, fonkelende accenten.  

OGEN & LIPPEN
Verder bestaat de collectie uit vier nieuwe kleuren oogschaduw en twee oogpoeders, waarmee 
expressieve ogen gecreëerd worden. De lippen worden komend seizoen aangezet met de True 
Matt Lipstick, die verkrijgbaar is in twee verschillende kleuren. Deze lipstick geeft de lippen een 
matte finish met een intensieve dekking. De Sheer Gloss zorgt daarentegen voor verleidelijke 
lippen met een vleugje kleur en een prachtige glans. 

NAGELS: PARIS CHIC
Wat de nagels betreft, vult Malu Wilz de Queen of the Night-collectie aan met nieuwe nagel-
lakkleuren onder de naam ‘Paris Chic’. 

DE TIJDLOZE ELEGANTIE DIE DE HUIDIGE MODEWERELD DOMINEERT, IS BIJ MALU 

WILZ NIET ONOPGEMERKT GEBLEVEN. HET BEAUTYMERK HEEFT DEZE TREND VER-

TAALD IN DE NIEUWE HERFST/WINTER-COLLECTIE ‘QUEEN OF THE NIGHT’. DE 

PRODUCTEN BESTAAN UIT UITDRUKKINGSVOLLE EN VERLEIDELIJKE KLEUREN OM EEN 

MODIEUZE, VROUWELIJKE LOOK TE CREËREN.  

DISPLAY
De Queen of the Night-display bevat van alle producten 
vier verpakkingen. De testers en de display worden bij 
aanschaf van de totale inhoud gratis meegeleverd. De prijs 
van de display inclusief producten is € 266,60 (ex. btw). 

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

DEBORAH MILANO

Bijzonder aan de make-up van Deborah Milano is dat deze in 
eigen huis wordt ontwikkeld en geproduceerd, waardoor altijd 
snel wordt ingespeeld op nieuwe trends en technologieën. 
Verder is Deborah Milano speciaal ontwikkeld voor de aller-
giegevoelige huid. De minerale make-up is dus hypoallergeen, 
opthalmologisch en bijzonder geschikt voor de probleemhuid. 
Behalve de focus op kwaliteit, is er ook een sterke focus op 
fashion en alle verpakkingen verwijzen dan ook duidelijk naar 
de modestad Milaan.

Een compact assortiment in combinatie met geadviseerde 
verkoopprijzen van € 4,95 tot € 14,95 maakt dat het merk 
bereikbaar is voor een brede doelgroep. Tijdens de beurs in 
Venray informeert het team van Snel Import je graag over de 
beschikbare presentatiemogelijkheden in de salon, trainingen 
en de gepersonaliseerde promoties. Hiervoor kun je ook con-
tact opnemen met:

Snel Import
Tel. 071-4081517
www.snelimport.nl 

TIJDENS DE KOMENDE VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING 

VENRAY (15 T/M 17 OKTOBER) LAAT SNEL IMPORT BEURSBE-

ZOEKERS GRAAG KENNISMAKEN MET DEBORAH MILANO. 

AL VIJFTIG JAAR MAAKT DIT ITALIAANSE MAKE-UPMERK 

SCHOONHEID TOEGANKELIJK VOOR ALLE VROUWEN.

M A K E - U P
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http://www.snelimport.nl/
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E V E N T

TOEN DE CALIFORNISCHE MICHELLE DOAN EEN TWINTIGER WAS, 

LACHTE HET LEVEN HAAR TOE. ZE WAS JONG, KNAP, INTELLIGENT 

EN AL OP JONGE LEEFTIJD SUCCESVOL ALS MODEONTWERPER. 

TOCH WAS ER ÉÉN PROBLEEM DAT HAAR GELUK IN DE WEG STOND: 

HARDNEKKIGE ACNÉ EN EEN HUID DIE OVERGEVOELIG BLEEK VOOR 

TAL VAN INGREDIËNTEN DIE VERWERKT WORDEN IN DE MEESTE COS-

METICAPRODUCTEN. OM DEZE PROBLEMEN OP TE LOSSEN, STARTTE 

MICHELLE NA JAREN VAN ONDERZOEK HAAR EIGEN EN 100% 

VEGANISTISCHE MAKE-UPLIJN EMANI. IN NEDERLAND WORDT DEZE 

SINDS KORT VERTEGENWOORDIGD DOOR FLORINT. TER INTRODUC-

TIE ORGANISEERDE HET BEDRIJF VAN CONNE, KIE EN CATALIJNE VAN 

GRONINGEN EEN INFORMATIEF EVENT IN AMERSFOORT, WAAR-

VOOR MICHELLE SPECIAAL NAAR NEDERLAND WAS GEKOMEN. DE 

WERKING VAN DE PRODUCTEN WERD TIJDENS DE BIJEENKOMST 

GEPRESENTEERD DOOR EEN TEAM VAN VISAGISTEN, ONDER WIE 

CELEBRITY-VISAGIST TOM SEBASTIAN.

De Amerikaanse Michelle Doan is de oprichter en CEO 

van Emani. Speciaal voor de introductie in Nederland 

was zij te gast tijdens het event in Amersfoort

In Amersfoort was er volop belangstelling voor de 

demonstraties, waarbij werd getoond dat de Emani 

make-up werkt als huidverzorging 

Topvisagist Tom Sebastian en Conne van Groningen 

benadrukken tijdens het Emani-event dat het merk zelfs 

geschikt is voor de meest problematische huid

Michelle Doan: 
“EMANI STREEFT ERNAAR DAT MENSEN ER GOED UITZIEN, 

OOK WANNEER ZE HUN MAKE-UP VERWIJDEREN”
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voor mij had met veelvoorkomende ingrediënten die de acné in stand houden 
en die ik dus moest vermijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om petrochemische 
en dierlijke ingrediënten alsmede gluten, parabenen en talk. Ik heb hard gezocht 
naar een make-upmerk dat vrij was van deze ingrediënten, maar kon dit nergens 
vinden. Zelfs de meest vooraanstaande merken bleken niet aan deze eis te vol-
doen.”

TIJDENS BEAUTYSPOT.NL LIVE EDITION IS FLORINT TE VINDEN 

IN STAND 01.C018. HET TEAM VAN FLORINT LAAT U HIER 

GRAAG ZELF ERVAREN WELKE RESULTATEN MET EMANI BEREIKT 

KUNNEN WORDEN!

Zo’n zestig schoonheidsspecialisten en verschillende vakmedia waren op zon-
dag 10 juli present in ‘Het Oude Magazijn’ in Amersfoort, waar het introductie-
event van Emani Vegan Cosmetics plaatsvond. Tijdens deze zonovergoten dag 
werd iedereen ontvangen met welkomstwoorden van Tom Sebastian, Conne van 
Groningen en Michelle Doan. 

DE HUID ALS UITGANGSPUNT
Catalijne en Kie ontdekten Emani afgelopen voorjaar tijdens Cosmoprof 
Bologna, de belangrijkste en grootste cosmeticabeurs ter wereld. “Op de beurs 
staan duizenden make-upmerken uit de hele wereld en vele hiervan hebben we 
bekeken”, vertelt Catalijne. “Emani sprong er echt uit vanwege het huidverzor-
gende aspect. Doordat het merk de huid en niet de producten als uitgangspunt 
neemt, worden geweldige resultaten behaald. Een belangrijk bijkomend voor-
deel is dat deze filosofie nauw aansluit bij onze verzorgingslijn Dr. Spiller. Wat 
dat betreft vullen de merken elkaar prachtig aan.”

VOORLOPER
In zijn presentatie benadrukte Tom Sebastian dat de filosofie van Emani hele-
maal van deze tijd is: “Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van decora-
tieve cosmetica van het laatste decennium waren het verbieden van dierproeven 
en – enkele jaren geleden – de opkomst van ‘groene’ cosmeticamerken. Emani 
gaat nu een stap verder door 100% veganistische make-up aan te bieden, waar 
dus helemaal geen ingrediënten van dierlijke oorsprong meer in verwerkt zijn. 
Wat dat betreft sluit Emani mooi aan op de tijdgeest en de wens van kritische 
consumenten. Het merk mag dan ook beschouwd worden als een voorloper 
op het gebied van duurzame en milieuvriendelijke make-up die ook geschikt is 
voor mensen met een zeer gevoelige huid.”

INGREDIËNTEN
Over de oprichting van Emani vertelt Michelle Doan dat zij eigenlijk al alles had 
geprobeerd om van haar acné af te komen en dit zonder het gewenste resultaat. 
“Op een goede dag kwam ik bij een schoonheidsspecialist terecht die een lijst 

“Zonder een groot budget of connecties in de cosmeticaindustrie ben ik toen op 
kleinschalige wijze mijn eigen make-up gaan maken. Emani was geboren en de 
lancering was zeer succesvol, ook omdat veganistische celebrities het merk gin-
gen gebruiken wat veel media-aandacht tot gevolg had. Inmiddels is het merk 
actief in 22 landen.”

TROUW AAN KERNWAARDEN
“De belangrijkste missie van Emani is dat het merk ernaar streeft dat mensen 
er goed uitzien, ook wanneer ze hun make-up verwijderen. Om dit te bereiken 
houden we streng vast aan onze filosofie van veganistische, niet-comedogene 
en niet-toxische ingrediënten. Nieuwe producten worden zeer uitvoerig getest 
om er absoluut zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor mensen met een pro-
bleemhuid. Nu Emani wereldwijd zo snel groeit, is mijn belangrijkste taak om 
trouw te blijven aan deze kernwaarden. De kwaliteit van de producten staat dus 
boven alles en ik vind dit veel belangrijker dan een snelle groei van het aantal 
landen waar Emani actief is of een snelle vergroting van het assortiment. In 
Florint heb ik een partner gevonden die deze strategie omarmd heeft, waarmee 
de basis van een succesvolle lancering op de Nederlandse markt is gelegd.”

Bent u geïnteresseerd in veganistische make-up? Dan is het goed om te weten 
dat Florint een Emani-brochure ontwikkeld heeft waarin de werking van de pro-
ducten wordt uitgelegd en waarin precies staat omschreven welke ingrediënten 
de producten bevatten. 

Voor meer informatie neem je contact op met: 
Florint
Tel. 0343-414550
www.florint.nl
www.emani.com

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

FNV MOOI DAG OP 3 OKTOBER
Na zes succesvolle edities belooft het evenement ook dit 
jaar weer een leuk en leerzaam dagje uit te worden met 
collega’s uit de complete uiterlijke verzorgingsbranche. 
Het programma staat vol met nieuwe inzichten, boeiende 
thema’s, interessante ontmoetingen en inspirerende pre-
sentaties. Zo zijn niet alleen Mari van de Ven en Marijke 
Helwegen aanwezig, maar is er ook een markt met mooie 
producten en leuke kortingen. Verder zijn er verschillende 
netwerkmogelijkheden en is er ruimte om informatie en 
advies in te winnen over zaken als werk en inkomen.

Ieder jaar wordt de FNV Mooi Dag georganiseerd op een 
bijzondere locatie. Dit jaar zijn bezoekers welkom bij the-
ater Spant! in Bussum, midden in het Gooi. De FNV Mooi 
Dag wordt mede mogelijk gemaakt door het CvAE en het 
O&O Fonds.

Meer informatie:
www.fnvmooidag2016.nl

WAT ZIJN DE NIEUWSTE TRENDS KOMEND SEIZOEN EN WELKE RECENTE ONTWIK-

KELINGEN ZIJN ER BINNEN DE UITERLIJKE VERZORGINGSBRANCHE? ONTDEK HET 

ZELF TIJDENS DE ZEVENDE EDITIE VAN DE FNV MOOI DAG OP MAANDAG 3 OKTO-

BER IN THEATER SPANT! IN BUSSUM.

SAMEN WERKEN, LEREN EN GROEIEN

BS Trainingen is een initiatief van Henrike Serlier en Janneke Brouwer en 
organiseert drie soorten trainingen, namelijk ‘Ter Zake’, ‘Stand van Zaken’ 
en ‘Salon Coaching Traject’. Bij ieder educatieprogramma staat samen wer-
ken, samen leren en samen groeien centraal. 

TER ZAKE
De training ‘Ter Zake’ heeft als doel om samen met ondernemers zoveel 
mogelijk bedrijven te helpen om te groeien. De trainingen zijn inspirerend, 
direct uitvoerbaar en geven handvaten voor een succesvolle onderneming. 
Het programma is vooral gericht op groeiende of vernieuwende onderne-
mers die kennis willen vergaren en delen, actief willen samenwerken om 
de uitstraling van hun bedrijf te verbeteren en meer klanten willen binden. 
Naast vaste, deskundige sprekers komt er iedere training een gastspreker 
aan het woord die vertelt over zijn of haar ervaringen. Na deze training 
houdt BS Trainingen contact om de betreffende bedrijven nog succesvoller 
te maken. De eerstvolgende ‘Ter Zake’-trainingen vinden plaats op 12, 13, 
20 en 26 september, 3, 11, 18, 24, 27 en 31 oktober, 7 en 9 november en 
8 december.  

Meer informatie is beschikbaar op www.bstrainingen.nl

SPARREN MET ANDERE BEAUTYONDERNEMERS? ERVAREN OF JE OP DE JUISTE ONDERNEMERSWEG ZIT? OF WIL JE GEWOONWEG ANDE-

RE ONDERNEMERS LEREN KENNEN? DAN BEN JE BIJ BS TRAININGEN AAN HET GOEDE ADRES. DE TRAININGEN ZIJN GERICHT OP BEWUST 

EN POSITIEF ONDERNEMERSCHAP EN HELPEN BEDRIJVEN UIT DE SCHOONHEIDSBRANCHE OP WEG NAAR EEN WINSTGEVENDE ONDER-

NEMING. 

http://www.fnvmooidag2016.nl/
http://www.bstrainingen.nl/


BEAUTY LIVE 2016
19 en 20 november 2016

van 10.00 tot 18.00 uur

www.messekalkar.de • gianna.koster@messekalkar.de • Tel. +49 (0) 2824/910-124

Vakbeurs voor cosmetica, 
wellness, manicure, pedicure 
en kappersbenodigdheden

·  Grensoverschrijdende beurs
·  Meer dan 6000m² beursoppervlakte
·  Platform om uw netwerk te onderhouden 

en uit te breiden

mailto:gianna.koster@messekalkar.de
http://www.messekalkar.de/
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B E D R I J F S R I S I C O ’ S  &  P R E V E N T I E

EEN VASTE RUBRIEK IN VAKTIJDSCHRIFT DE 

BEAUTYSALON IS ‘BEDRIJFSRISICO’S EN PREVENTIE’, 

DIE GEMAAKT WORDT IN SAMENWERKING MET 

INTERPOLIS. HET DOEL VAN DEZE RUBRIEK IS OM 

JE MEER BEWUST TE MAKEN VAN DE RISICO’S DIE 

HET VAK VAN SCHOONHEIDSSPECIALIST MET ZICH 

MEEBRENGT. IN DEZE UITGAVE KIJKEN WE NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN DIE SALONS HEBBEN OM DE KANS 

OP INBRAAK, DIEFSTAL OF EEN OVERVAL ZO KLEIN 

MOGELIJK TE MAKEN. WE DOEN DIT SAMEN MET 

ANTOINE VAN EIJCK, DIE ALS RISICO- EN PREVENTIE-

ADVISEUR BIJ INTERPOLIS GESPECIALISEERD IS IN DE 

BEAUTYBRANCHE.

TIPS TER VOORKOMING VAN INBRAAK
“Inbraak voorkomen schoonheidsspecialisten met een goede combinatie van sloten en een 
degelijk alarmsysteem”, benadrukt Antoine van Eijck. “Voor salons is dat nodig omdat ze vaak 
dure cosmetica en apparatuur hebben staan. Ik raad sloten met minimaal twee SKG-sterren 
aan. Dat zijn sloten die de inbreker minimaal drie minuten buiten de deur houden. Dat lijkt 
weinig, maar is in de praktijk vaak genoeg om de inbreker af te schrikken. Verder is het voor 
salons raadzaam om over een deugdelijk alarmsysteem met doormelding te beschikken, con-
form de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI).”

TIPS TER VOORKOMING DIEFSTAL
Diefstal uit de salon kan volgens Antoine van Eijck het beste voorkomen worden door een 
camera in de zaak te hangen. Maar hij geeft meteen aan dat de klant daardoor het gevoel kan 
hebben in zijn of haar privacy aangetast te worden. “Als er meerdere personeelsleden in de 
salon werken, kan ervoor gezorgd worden dat er altijd iemand aanwezig is om een oogje in 
het zeil te houden. Hoe diefstal het beste voorkomen kan worden, is dus erg afhankelijk van de 
specifieke situatie.”

TIPS TER VOORKOMING VAN EEN OVERVAL
“De beste remedie tegen een overval is om zo min mogelijk geld in de salon te hebben. Want 
overvallers zijn altijd uit op cash geld”, vervolgt Antoine. “Dat kan door klanten aan te moedi-
gen om elektronisch te betalen. Er zijn al salons en winkels die alleen betaling per pin accepte-
ren. Om overvallers te ontmoedigen hebben ze buiten een bord opgehangen met de tekst: uit-
sluitend met pin betalen. Ik snap dat sommige saloneigenaars omzetdaling vrezen als ze cash 
betalingen in de ban doen. Maar ze kunnen eens bij hun klanten informeren hoe die tegenover 
pinbetalen staan. Tast het gewoon eens af bij je klanten en neem daarna pas een beslissing.”

TIPS VOOR DE BESTE VERZEKERING
In een Kasgelddekking is het risico op overval meegenomen. Die dekking raadt Antoine onder-
nemers in de beautybranche dan ook aan. Inbraak is bij Interpolis in de ‘Uitgebreide Gevaren 
Dekking’ meegenomen. Het maakt voor de dekking van cash geld veel uit of een salon een 
vrije doorgang naar een woonhuis heeft of  dat het een zelfstandig pand is, dat na werktijd 
wordt verlaten. Antoine van Eijck adviseert salonhouders dan ook dringend om hun polisvoor-
waarden er op na te slaan, wat veel problemen kan voorkomen mocht zich een keer een inci-
dent voordoen. 

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

PREVENTIE KAN INBRAAK, DIEFSTAL OF 
OVERVAL VOORKOMEN

Antoine van Eijck

http://www.interpolis.nl/zakelijk
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de beautysalon
JUBILEUM
MINERAL SKIN COSMETICS

REPORTAGE 
MAKE-UP ARTIST OF THE YEAR

COVERSTORY 
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BEURS
SP EC IAL

DE VOLGENDE EDITIE VAN 

DE BEAUTYSALON 

VERSCHIJNT OP 28 OKTOBER

VOOR ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 

MANDY SPONSELEE: T  024-3246146  E  M.SPONSELEE@GPMEDIA.NL

 

Samen naar een 
gezonde leefstijl!

Overgewicht blijft een 
groeiend probleem in 

Nederland, als dieetcoach kun 
je mensen helpen in hun strijd 

tegen de kilo’s. 

In combinatie met de 
verkoop van eiwitrijke en 

koolhydraatarme 
producten is dit DE 

succesformule voor jouw 
salon! Al 200 andere 

bedrijven in Nederland en 
België gingen je voor.

Meld je vandaag nog aan bij 
SanaHealthProducts en wij 
geven je alle uitleg over de 

mogelijkheden en onze 
8 verschillende concepten. 

Neem contact met ons op! 
info@sanahealthproducts.nl 

of
0229-304200.

SanaSlank is onderdeel van SanaHealthProducts
- SanaSlank – Medislank – SanaSlankSport – SuperslankBox – Vitaslank – NewINShape- SanaBeauty- SanaVitamins -

mailto:M.SPONSELEE@gpmedia.nl
mailto:info@sanahealthproducts.nl
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V A K B E U R Z E N

VAKBEURS UV 
VENRAY 

Evenementenhal heeft samen met enthousiaste partners flink geïnvesteerd in 
de ambiance, de service en het programma van de beurs. Zo krijgen de zes 
branches (schoonheidsspecialisten, kappers, visagisten, masseurs, pedicures 
en nagelstylisten) ieder een eigen demoplein waar exposanten demonstraties 
en workshops geven. 

POSITIEVE TREND
Niet alleen in Venray doet de vakbeurs het goed. In Gorinchem kwamen 
er ruim duizend bezoekers meer dan het jaar ervoor en in Hardenberg was 
ook  het exposantenveld gegroeid ten opzichte van 2015.

Meer informatie:
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Venray
Tel. 0523-299898
www.evenementenhal.nl/uv-venray16

EVENEMENTENHAL WIL VAN DE VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING 

VENRAY (15 T/M 17 OKTOBER) DE GROOTSTE BEAUTY-INKOOP-

BEURS VAN ZUID-NEDERLAND MAKEN. “DEZE AMBITIE IS HAAL-

BAAR. ER HEERST VEEL VERTROUWEN IN DEZE TITEL EN HET 

EXPOSANTENVELD GROEIT INGRIJPEND. WE HEBBEN NU AL EEN 

RECORDAANTAL INSCHRIJVINGEN”, ALDUS GINY HURINK NAMENS 

EVENEMENTENHAL.

COSMETICA 
HANNOVER 

Bedrijven op het gebied van cosmetica, nagel-, voetverzorging, permanente 
make-up, wellness en accessoires zijn aanwezig in Hannover. Speciale aan-
dacht is er voor de voeten met lezingen van Dr. Alexander Risse en Prof. Dr. 
Axel Bremer over de anatomie van de voet en voetproblemen. Verder zijn er 
make-up-shows van Malu Wilz en Ivan Saputera.

Nagelspecialisten gaan bij de Nail Contest-stand de strijd met elkaar aan 
onder het thema ‘I Love Colours’. Nieuw is de ‘Schüler-Talk’, waar profes-
sional Aylin Kizilkaya de nieuwe generatie beautyspecialisten alle kennis 
rondom hair removal bijbrengt.

Meer informatie:
Cosmetica Hannover
Tel. +49 (0)7225 916159
www.cosmetica.de/cosmetica-hannover/

OP 17 EN 18 SEPTEMBER STRIJKT BEAUTY-BEURS COSMETICA NEER 

IN HANNOVER. OP DE 11.500 M² VAN DE BEURSHAL PRESENTEREN 

470 BEAUTY-EXPOSANTEN ZICH. NEDERLANDSE PROFESSIONALS 

ZIJN ZEER WELKOM: DE TOEGANG IS VOOR HEN ZELFS GRATIS.

http://www.evenementenhal.nl/uv-venray16
http://www.cosmetica.de/cosmetica-hannover/
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S A L O N  X :  S C H O O N H E I D S S A L O N  M O M E N T S ,  A S T E N

CARLA FARO-STRAUSS IS EEN ZEER ERVAREN SCHOONHEIDSSPECI-

ALISTE, DIE IN 1999 HAAR SALON 'MOMENTS' AAN HUIS STARTTE 

EN DAARVOOR AL TIEN JAAR ERVARING HAD OPGEDAAN ALS 

SCHOONHEIDSSPECIALISTE IN EEN BEKENDE KAP- EN BEAUTYSA-

LON IN EINDHOVEN. DAT KLANTEN WAARDE HECHTEN AAN KWA-

LITATIEF HOOGWAARDIGE BEHANDELINGEN WAARBIJ HET RESUL-

TAAT VOOROP STAAT, BLIJKT WEL UIT DE AFSPRAKENAGENDA VAN 

'MOMENTS'. DEZE IS NAMELIJK VRIJWEL ALTIJD VOLGEBOEKT EN DAT 

GEDURENDE VIJF DAGEN PER WEEK, INCLUSIEF DE AVONDEN. "HET 

BESTAND AAN HONDERDEN VASTE KLANTEN HEB IK OPGEBOUWD 

DOOR GOED NAAR HEN TE LUISTEREN, HEEL PROFESSIONEEL TE 

WERKEN EN DE JUISTE ADVIEZEN TE GEVEN. IK VERKOOP GEEN 

SPROOKJES. WEL DOE IK ALTIJD WAT IK BELOOF. DAT IS DE BASIS 

VAN HET MOMENTS-SUCCES."

"Net als mijn opa en vader wilde ik eigenlijk fotograaf worden", vertelt Carla. 
"De fotovakschool was echter gevestigd in het verre Den Haag, wat voor mij 
toen praktisch gezien onhaalbaar was. Toch had ik de wens om echt een vak 
te leren en daarom ben ik de opleiding tot schoonheidsspecialist gaan doen. 
Vervolgens heb ik in Eindhoven tien jaar in de salon van Tom Vermeulen 
gewerkt, wat een geweldige leerschool is geweest. Het was bijvoorbeeld 
gebruikelijk dat we zeer regelmatig trainingen volgden en de salon was zeer 
strak georganiseerd. Niets werd aan het toeval overgelaten en er werd strikt 
vastgehouden aan vooraf vastgelegde protocollen.”

GEEN GENOEGEN NEMEN MET DE HELFT
“Het was hard werken, maar in die tijd heb ik wel geleerd dat je de lat voor 
jezelf hoog moet leggen en met de helft geen genoegen moet nemen. Dan 
heb ik het over de uitvoering van behandelingen, maar ook over zaken zoals 
de communicatie met de klant, het bepalen van het huidtype, het voeren van 
adviesgesprekken, productverkoop en ga zo maar door. Anders gezegd: in 
Eindhoven heb ik geleerd dat je veel verschillende vaardigheden onder de 
knie moet hebben om een salon echt professioneel te runnen."

"MALU WILZ DENKT MET ME MEE"
"Na de periode bij Tom Vermeulen heb ik een dochter en een zoon gekregen, 
die inmiddels twintigers zijn en op eigen benen staan. Ik ben toen gedurende 
enkele jaren gestopt met werken, maar miste het vak enorm. Op de dag dat 
mijn zoon zijn eerste schooldag had, ben ik gestart met Moments. Ik was er 
natuurlijk een tijdje uit geweest, dus heb vooraf de nodige trainingen gevolgd 
en me in de nieuwe ontwikkelingen verdiept om weer helemaal 'bij' te zijn. 
Uiteraard was ik ook op zoek naar een geschikt merk en op een vakbeurs 
raakte is overtuigd van Malu Wilz. Het merk was precies wat ik zocht. Het 
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PROFIEL SCHOONHEIDSSALON MOMENTS

BESTAAT SINDS: 1999

TYPE SALON:  EENMANSZAAK AAN HUIS

BELANGRIJKSTE BEHANDELINGEN: BEHANDELING VAN ACNE/

 COUPEROSE/OVERBEHARING  

 (ELEKTRISCH ONTHAREN),   

 (BINDWEEFSEL)MASSAGE,   

 VISAGIE, PERMANENTE MAKE-UP,  

 MANICURE, ANTI-AGEING EN DE  

 SEIZOENSBEHANDELINGEN VAN 

 MALU WILZ

MERKEN:  MALU WILZ, DR. RIMPLER,   

 AQUATONALE

biedt voor ieder huidprobleem een passende productlijn, deze zijn onderling 
uitstekend met elkaar te combineren, het prijsniveau is afgestemd op een brede 
doelgroep en er zijn zeer regelmatig introducties die inspelen op nieuwe ont-
wikkelingen. In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat Malu Wilz en leverancier 
Haparko echt met je meedenken, wat voor mij als ondernemer bijzonder prettig 
werkt."

ELEKTRISCH ONTHAREN VERSUS IPL
Op de vraag wat de specialiteit van Schoonheidssalon Moments is, antwoordt 
Carla: "Ik bied vele behandelingen aan, variërend van anti-ageingbehandelingen 
tot bestrijding van couperose en van bindweefselmassage tot manicurebehan-
delingen. Ook behandeling van acne, visagie en de seizoensbehandelingen 
van Malu Wilz zijn populair bij mijn klanten. Waarmee Moments zich ook 
onderscheidt is elektrisch ontharen. Dat is vele malen arbeidsintensiever dan 
het ontharen met IPL, maar in mijn ogen is het ook veel effectiever. Daar komt 
nog bij dat ik het verwijderen van pigmentvlekjes door middel van IPL niet 
verantwoord vind. Als schoonheidsspecialist ben je per slot van rekening geen 
arts. Behandelen met IPL is iets waar ik niet achter sta en mijn klanten dus ook 
niet aanbied. Ik heb al vaak van gedachten gewisseld met leveranciers van IPL-
apparatuur, maar zij hebben mij nooit kunnen overtuigen van de toegevoegde 
waarde."

KLANTENWERVING
"Eerlijk is eerlijk: ik werk hard en veel. Werkweken van zestig uur zijn geen uit-
zondering, maar dat is niet erg want ik ben zeer gepassioneerd over het vak. Dit 
is denk ik ook de reden dat ik vrijwel altijd een volgeboekte afsprakenagenda 
heb zonder hiervoor te adverteren. De werving van klanten gebeurt grotendeels 
door mond-tot-mondreclame. Daar komt wel bij dat ik een overzichtelijke web-
site heb en actief ben met Facebook. Het verbaast me soms weleens hoe goed 
het posten van nieuwe behandelingen of producten werkt. Het gebeurt regel-
matig dat klanten weken of zelfs maanden nadat het bericht op Facebook is 
geplaatst hiernaar informeren. Een vorm van professionaliteit in het gebruik van 
Facebook is dat ik het Moments-account uitsluitend gebruik voor professionele 
zaken die verband houden met de salon. Ik gebruik dit account bijvoorbeeld 
nooit om berichten te liken van mensen die ik privé ken. Net als in de 'echte' 
wereld is het verstandig om ‘zakelijk’ en ‘privé’ ook in de digitale wereld 
gescheiden te houden. Ook dat is in mijn ogen een vorm van professionaliteit 
en dat is uiteindelijk toch de basis van een succesvolle salon."

Meer informatie: 

Schoonheidssalon Moments
Tel. 0493-691620
www.schoonheidssalonmoments.com

“IK VERKOOP 
GEEN SPROOKJES, 

MAAR DOE WAT 
IK BELOOF”

http://www.schoonheidssalonmoments.com/
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IN IEDERE UITGAVE VAN DE BEAUTYSALON GEEFT DESKA DE VRIES TIPS OP HET GEBIED VAN MARKETING. DESKA IS VIJF JAAR GELEDEN 

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

OPTIMALISEREN VAN HUN MARKETING EN COMMUNICATIE. 

Deska de Vries

Jouw salon bovenaan de zoekresultaten van Google? Lees dan deze marketingtip 
over Google Places, met een makkelijk stappenplan zodat je dit meteen zelf 
kunt inzetten! 

De inzet van Google Places is een goede manier om de zichtbaarheid van jouw 
salon snel en eenvoudig te vergroten op internet. Google Places is de naam voor 
de kaart die je te zien krijgt als je in Google op plaatsnaam zoekt. Bijvoorbeeld 
op ''Schoonheidsspecialiste Alkmaar''. Juist voor de wat kleinere bedrijven is dit 
een goede manier om de website te promoten en het is een gratis dienst, laat 
deze kans dus niet onbenut! 

Volgens Google heeft een op de vijf zoekopdrachten te maken met locatie. 
Wanneer mensen lokaal zoeken, zijn de eerste resultaten vaak Google Places-
pagina's. Een andere goede reden om een Places-vermelding aan te maken of te 
optimaliseren, is dat er bij zoekopdrachten de kaart met lokale bedrijven boven 
de advertenties aan de rechterkant verschijnt. Daarbij verschijnen de lokale ver-
meldingen boven veel organische resultaten (resultaten waarvan Google denkt 
dat deze het meest interessant zullen zijn voor de lezer). 

STAP 1: GA NAAR 'GOOGLE MIJN BEDRIJF'
De eerste stap is om naar Google Mijn Bedrijf te gaan. Klik vervolgens op “Uw 
bedrijf op Google”. Als je al gebruik maakt van de diensten van Google (bijvoor-
beeld door een Gmail-account) kun je hier inloggen met jouw gegevens. Als dit 
nog niet het geval is, dan kun je hier eerst een gratis account aanmaken. 

STAP 2: ZOEK JOUW SALON & VERIFIEER 
Je krijgt nu een scherm te zien waarin je kunt zoeken naar jouw salon. Ook 
wanneer je nog nooit een vermelding hebt aangemaakt, kan jouw salon er wel 
tussen staan. Wanneer je bedrijfsnaam niet voorkomt kun je je bedrijf toevoegen 
door te klikken op ‘deze komen allemaal niet overeen’ . Deze knop zie je pas als 
je zoekt op je bedrijfsnaam. Vervolgens kun je je account verifiëren, dit is heel 
belangrijk, want anders zou iedereen zich als jouw bedrijf voor kunnen doen. 

STAP 3: VUL JOUW BEDRIJFSGEGEVENS IN
Vul je bedrijfsgegevens zo accuraat mogelijk in. Houd goed in de gaten dat alles 
wat je hier neerzet openbaar gemaakt wordt op het internet. Kijk in het kaartje 
of het markeringsbolletje op de juiste plek staat. Je kunt dit eventueel corrige-
ren. Tip: gebruik in je bedrijfsomschrijving bij voorkeur de zoektermen waarop 
je graag gevonden wilt worden (schoonheidssalon, schoonheidsspecialiste, 
plaatsnaam). Hier kun je verder je openingstijden en welke betaalmethodes je 
accepteert invullen. 

Je kunt een aantal foto’s toevoegen, de foto die je als eerste toevoegt is de 
hoofdfoto van je bedrijfsvermelding. Deze foto is als enige zichtbaar wanneer 

je bedrijfsvermelding zichtbaar is in de zoekresultaten van Google of in Google 
Maps. Vergeet niet om bij 'Aanvullende details' de dingen te vermelden die jou 
bijzonder maken. Als je klaar bent, klik dan op Verzenden.

NOG ENKELE TIPS OM GOOGLE PLACES TOT EEN SUCCES 
TE MAKEN:
- Zorg dat een aantal klanten na bezoek aan jouw salon een recensie  
 schrijft. Dit zorgt voor een betere ranking (de plek die jouw website  
 inneemt op Google).
-  Meld je aan als schoonheidssalon 'Stralendmooi' in plaats van alleen  
 'Stralendmooi'. Mensen zullen namelijk zoeken op 'schoonheidssalon'.
-  Vul de gegevens zo volledig mogelijk in. Ook foto's en openingstijden  
 zijn belangrijk. Vooral met de foto's kun je een goede impressie geven  
 van jouw salon aan (potentiële) klanten.
-  Voor de foto's in het Google Places account hanteert Google specifieke  
 normen en eisen. Om jouw online visuele presentatie en Google Places- 
 profiel zo succesvol mogelijk te maken kun je het beste gebruik maken  
 van een Google Trusted Photographer.

Denk je toch hulp nodig te hebben na het lezen van deze tip of wil je gebruik 
maken van de Google Trusted Photographer? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op, wij helpen je graag verder!

BeautyAlliance Nederland
deska@beautyalliance.nl
www.beautyalliance.nl

JOUW SALON 

BOVENAAN 
de zoekresultaten 

VAN GOOGLE?

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

mailto:deska@beautyalliance.nl
http://www.beautyalliance.nl/




Al 20 jaar uw betrouwbare 
partner in beauty!


