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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

CAVIAR GOLD | GOUD KUST CAVIAR

MALU WILZ verlegt met de Caviar Gold treatment de grenzen en biedt u als 

schoonheidsspecialist unieke producten, voor zowel de verkoop, alsook voor 

behandeling in de salon. 

De gouddeeltjes in deze nieuwe productlijn van MALU WILZ Caviar Gold schitteren 

op de huid en creëren met hun reflecterende karakter de mogelijkheid lijntjes en 

rimpels te vervagen. Nieuwe doordachte werkstofcomplexen in verbinding met de 

unieke kaviaar-extracten regenereren de veeleisende huid en hebben zichtbaar 

verjongende eigenschappen. De proteïnes, peptiden en essentiële aminozuren in 

de kaviaar zijn belangrijk biomateriaal en ondersteunen de activiteit van de fibro-

blasten. Daardoor wordt de afbraak van de collagene vezels tegengegaan, de cel 

functie geactiveerd en het repairsysteem van de huid ondersteund. 

CAVIAR GOLD | GOUD KUST CAVIAR

SALON
VERBETERAAR

http://www.webshopmaluwilz.nl/
http://www.haparko.nl/
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Afgelopen maand was ik te gast bij een seminar waar verschillende (top)ondernemers uit de Uiterlijke 
Verzorging-branche en andere sectoren spraken over hun mislukte projecten uit het verleden, waar zij uit-
eindelijk alleen maar sterker door geworden zijn. Die specifieke insteek - waarbij ‘falen’ dus aan de basis 
ligt van latere successen - leverde tijdens de themamiddag in Rotterdam verrassende verhalen en inzichten 
op. Mari van de Ven bijvoorbeeld benadrukte dat hij zijn huidige status van gevierd celebrity-visagist, kap-
per en tv-persoonlijkheid waarschijnlijk nooit had bereikt zonder een jeugd waarin hij hard moest vechten 
om trouw aan zichzelf te blijven en om geaccepteerd te worden door zijn omgeving. Ook een episode in 
zijn leven waarin een ‘fout’ management hem financieel veel schade toebracht is een belangrijk leermo-
ment geweest. “Ik had natuurlijk liever gewild dat ik dit niet had meegemaakt, maar aan de andere kant is 
het wel iets dat me nu nooit meer zal overkomen. Het is dus een harde, maar zeer wijze les geweest die 
me tot een betere ondernemer heeft gemaakt”, concludeerde Mari, wiens lef om dit persoonlijke verhaal 
met de zaal te delen bewonderenswaardig is. 

Een rode draad die zich gaandeweg de middag duidelijk aftekende, was dat alle sprekers benadrukten dat 
het vele malen beter is om eens iets nieuws te proberen en met je hoofd tegen de muur te lopen dan om 
passief te zijn en nooit af te wijken van de weg die je jaren geleden ooit bent ingeslagen. Ik vond dat een 
zeer inspirerende gedachte. Per slot van rekening is succes niets anders dan één keer vaker opstaan dan 
dat je gevallen bent. Met andere woorden: de vraag of je faalt of succesvol bent met een nieuw project is 
minder relevant dan de vraag of je dit nieuwe initiatief überhaupt bent gestart en welke lessen je trekt uit 
onvoorziene omstandigheden of tegenslag.

Nog een interessant inzicht dat tijdens het seminar uitgebreid aan bod kwam is dat het geen schande is 
om ergens de stekker uit te trekken. Je hebt het geprobeerd met alles dat je in je hebt, het is niet gelukt en 
dus stop je ermee en richt je je aandacht op iets nieuws. Dat kun je doen met opgeheven hoofd, want je 
hebt in ieder geval een dappere poging gedaan, bent er volledig voor gegaan en hebt initiatief getoond. 
En denk ook niet te snel dat klanten een bepaalde dienst of een bepaald concept gaan missen, want dat 
valt in de praktijk waarschijnlijk reuze mee. Mocht er toch een oplettende klant zijn die hierover begint, 
dan dien je als ondernemer over voldoende flexibiliteit te beschikken om hier je voordeel mee te doen. 
De opening voor een (adviserend) gesprek is in zo’n situatie namelijk levensgroot en biedt volop kansen 
om de aandacht te verleggen naar een nieuwe en (ver)beter(d)e service. Want dat is waar het uiteindelijk 
allemaal om draait: beter worden. En jezelf of je salon naar een hoger plan tillen zonder je hoofd een keer 
stoten is eenvoudigweg niet realistisch. Dus: doe, probeer, test, experimenteer en daag jezelf uit, maar blijf 
vooral niet stilstaan omdat het zo comfortabel is.

Alvast hele mooie feestdagen toegewenst en de aller-
beste wensen voor 2017!

Hoofdredacteur ‘De Beautysalon’
j.kennis@gpmedia.nl 

De Visie

Jos Kennis

“SUCCES IS NIETS ANDERS DAN 
ÉÉN KEER VAKER OPSTAAN 
DAN JE GEVALLEN BENT”
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P. 10 INTERVIEW 
In een interview met José Zuur-Schneider (Sales Manager), Bernice van der Pijl (Marketing Manager) en Hetty van ’t Net (Accountmanager) kijken we naar de ont-
wikkeling die Mineral Skin Cosmetics in de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt, maar wordt ook gesproken over nieuwe ontwikkelingen zoals de rebranding 
van Mineral Care, uitbreiding van het educatieprogramma en uitbreiding van de Xminerals-lijn.

P. 15 UPDATE BEAUTYBEURZEN
Beauty Trade Professionals en Jaarbeurs hebben hun samenwerking hernieuwd, waardoor er een einde is 
gekomen aan de versnippering van de beautybeurzen. Vanaf komend voorjaar is er dus weer één grote voor-
jaarsbeurs en één grote najaarsbeurs in Utrecht.

15P. 31 ONLINE 
BOEKINGSPLATFORMS 
De redactie van De Beautysalon dook 
in de wereld van online boekingsplat-
forms en legde schoonheidsspecialisten 
de vraag voor hoe zij tegen deze plat-
forms aankijken en in hoeverre deze van 
belang zijn voor hun onderneming.

14

P. 19 TRAININGSDAGEN REVIDERM
Altijd al meer willen weten over Reviderm, microderma-
brasie of SkinNeedler? Dan bieden Care Cosmetics en MBC 
Cosmetics uitkomst. Zij nodigen u begin 2017 uit voor 
kennismakingstrainingen op al deze gebieden. En die zijn 
helemaal gratis te bezoeken!

D e  B e a u t y s a l o n  n r  6  2 0 1 6
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P. 47 
NIEUW BEAUTYMERK: 
AMBITION
Sinelco International legt de lat hoog 
met het nieuwe beautymerk Ambition. 
De uitgebreide nagellakcollectie was 
al beschikbaar en in januari 2017 
wordt hier een complete skincarelijn 
aan toegevoegd. 

P. 39 FREE PUBLICITY VOOR JE SALON
Journalist en PR-deskundige Stephanie Aukes legt uit dat iedere 

schoonheidsspecialist gratis publiciteit kan krijgen, zolang je de media 

maar actief benadert en zelf nieuwswaarde creëert. 

P. 20 COVERSTORY NOUVITAL COSMETICS
Nouvital Cosmetics behoort tot het (zeer) selecte gezelschap van Nederlandse bedrij-
ven die in eigen huis professionele cosmetica ontwikkelen en produceren. In een 
interview met Rogier Mulder worden de Nouvital-filosofie en de nieuwe ontwikke-
lingen voor 2017 besproken. 

20

P. 40 COSMOPROF WORLDWIDE 2017
Cosmoprof Worldwide in de Italiaanse stad Bologna is 
de belangrijkste cosmeticavakbeurs ter wereld. Voor de 
aankomende vijftigste editie zet de organisatie alles op 
alles om hier de beste editie ooit van te maken.

39



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/


i n t e r i e u r

“Vanuit het nieuwe pand aan de Hulsenweg 14 gaan we de gehele Benelux bedienen”, vertelt Managing Director 
Kurt Thomassen. “De verhuizing is een mooie stap in de verdere professionalisering van Gharieni Nederland. Zo is 
het nieuwe pand vele malen groter dan het huidige, wordt de showroom vergroot tot ongeveer zeshonderdvijftig 
vierkante meter en beschikken we ook over meer kantoorruimte. Het nieuwe bedrijfspand biedt dus volop mogelijk-
heden om groei van Gharieni in de Benelux verder uit te bouwen en onze klanten te demonstreren wat er met het 
Gharieni-assortiment allemaal mogelijk is.”

Meer informatie:

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

De Ballerine en Vitalité zijn ergonomisch gevormd, wat zorgt voor een optimale 
werkhouding waardoor werkgerelateerde blessures worden voorkomen. Ook de klant 
profiteert, meldt Libra Design, omdat die door het perfect gevormde zachte kussen de 
verwennerij krijgt waarvoor hij of zij komt.

Libra Design ontwerpt en construeert al haar producten zelf in het Friese Makkinga 
en dit geldt ook voor de motoren die de verschillende functies aansturen. “De kennis 
binnen ons bedrijf op het gebied van behandelstoelen en massagebanken garandeert 
u met zekerheid vele jaren onbezorgd werkplezier”, vervolgt het bedrijf. “Wij ver-
nieuwen onze producten voortdurend. Verwarming, stroomvoorziening door middel 
van accu’s en een ruime kleurkeuze van het kunstleer zijn enkele ontwikkelingen van 
de laatste tijd.” 

Op de behandelstoelen geeft Libra Design twee jaar garantie en op 
de motoren zelfs vijf jaar.

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

GHARIENI NEDERLAND KONDIGT 
            VERHUIZING AAN

LIBRA DESIGN VERGROOT EFFECT 
VAN BEHANDELING

GHARIENI NEDERLAND LAAT WETEN DAT HET IN MAART 2017 VERHUIST NAAR EEN NIEUW EN RUIMER PAND, DAT 

GEVESTIGD IS OP HETZELFDE BEDRIJVENTERREIN IN NEDERWEERT ALS WAAR DE INTERIEURSPECIALIST NU IS GEVESTIGD.

“HARMONIE TUSSEN MENS EN MATERIE”: DAT IS HET MOTTO VAN LIBRA DESIGN EN ILLUSTREERT PERFECT WAT DE PRODUCENT MET 

HAAR BALLERINE-BEHANDELSTOEL EN VITALITÉ-MASSAGEBANK WIL BEREIKEN. WANT, LAAT HET BEDRIJF IN EEN PERSBERICHT WETEN: 

“BIJ EEN VOLLEDIGE ONTSPANNING ZAL HET EFFECT VAN UW BEHANDELING EXTRA WORDEN VERGROOT.”

Behandelstoel ‘Ballerine’ ▶

D e  B e a u t y s a l o n  n r  6  2 0 1 6 7
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LIP CONTOUR FILLER CREAM 

        VAN Dr. Spiller

Teveel zon, roken en het alledaagse gebruik van de mimiekspieren zijn belangrijke veroorzakers 
van rimpels rondom de mond. De nieuwe lipfiller-crème van Dr. Spiller op basis van kokosolie 
heeft een opbouwende werking door middel van oligopeptides, waardoor fijne lijntjes snel ver-
vagen en de lipcontour verbeterd wordt. 

De kokosolie in de crème geeft niet alleen een zijdezachte structuur, maar heeft ook een aange-
name geur. Een andere belangrijke werkzame stof is de soja proteïne, een eiwit dat zorgt voor het 
behouden van de elasticiteit van de huid. Daarnaast herstelt de zonbeschadigde huid sneller door 
de toevoeging van beta glucan. Met de hyaluronfiller belooft Dr. Spiller een snel en zichtbaar 
resultaat en daardoor een frisse en gezonde uitstraling. 

Meer informatie:
Florint
Tel. 0343-414550
www.florint.nl

RONDOM DE MOND NEEMT HET ONDERHUIDSE BINDWEEFSEL AF NAARMATE WE 

OUDER WORDEN. DE NIEUWE LIP CONTOUR FILLER CREAM VAN DR. SPILLER RICHT 

ZICH SPECIFIEK OP DIE VERVELENDE LIJNTJES RONDOM DE LIPPEN. VEROUDERING 

IN DE REST VAN HET GEZICHT KAN VOORKOMEN WORDEN DOOR HET SUCCES-

VOLLE CELLTRESOR ULTIMATE PEPTIDE SERUM, DAT VOOR DE FEESTDAGEN IN EEN 

NIEUW JASJE GESTOKEN WORDT…

CELLTRESOR 
THE CHRISTMAS EDITION
Het is alweer een tijdje geleden dat het merk Dr. 
Spiller het Celltresor Ultimate Peptide Serum lanceer-
de. Dit succesvolle product is samengesteld door een 
team van experts en onlangs nog bekroond tot ‘beste 
cosmetische productinnovatie’ bij de Europese Health 
& Spa Award. Het serum geeft de huid impulsen 
waardoor de intrinsieke en excentrieke voortgang van 
huidveroudering wordt tegengegaan. 

Met het succesvolle product wordt het bindweefsel 
versterkt, de dichtheid van de huid neemt toe en de 
epidermis wordt beter ondersteund. De veerkracht 
en elasticiteit in de huid verbetert, waardoor diepe 
rimpels verminderen en de gelaatscontouren verste-
vigd worden. Speciaal voor de winterse feestdagen 
presenteert Dr. Spiller nu Celltresor The Christmas 
Edition in een speciale cadeauverpakking. Het pro-
duct verschijnt in een minivariant en is rondom de 
feestdagen verkrijgbaar. 

h u i D V e r z o r g i n g
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RIMPELS

KRAAIENPOOTJES

SLECHTE 
HUIDSTRUCTUUR

SLAPPE HUID

ZONNESCHADE

ATROPHISCHE LITTEKENS 
EN STRIAE

RIMPELS ROND
BOVENLIP

INTELLIGENTER.
EFFECTIEVER.
INNOVATIEVER.

BAANBREKENDE INNOVATIEVE 
MICRO NEEDLING

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

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

WILT U OOK 3X MEER OMZET?

VRAAG MEER INFORMATIE AAN OF MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK MET ONZE ADVISEUR 
VOOR EEN DEMONSTRATIE OF SCHRIJF U NU GRATIS IN VOOR EEN TWEEDAAGSE TRAINING 
OP 19 EN 20 JANUARI 2017 TE ALKMAAR.

NU AL VANAF 

€ 85,- 
PER MAAND*

*MET FINANCIERING 

OP AFBETALING

Dé inrichting specialist voor 
Beauty, Pedicure, Spa en Wellness.

Behandelstoel 

SL XP 4
Wellnessbank 

MLR

Behandelstoel 

MLW F1
Wellnessbank 

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

Volg ons via 
Facebook
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Gratis Smart-Thermo verwarming(*) op uw behandelstoel of wellnessbank!

(*) enkel geldig op full elektrische modellen met 4 motoren // actie geldig t/m 31.12.2016. Transport- en installatiekosten: €100,-

Gratis Smart-Thermo 

Gharieni Nederland BV • Bronsstraat 5 • NL-6031TS Nederweert

(*) enkel geldig op full elektrische modellen met 4 motoren // actie geldig t/m 31.12.2016. Transport- en installatiekosten: €100,-

Behandelstoel 

MLW F1
Gharieni Nederland BV • Bronsstraat 5 • NL-6031TS Nederweert
Tel.: 0495-633036 • Fax.: 0495-626663
www.gharieni.nl • info@gharieni.nl

(*) enkel geldig op full elektrische modellen met 4 motoren // actie geldig t/m 31.12.2016. Transport- en installatiekosten: €100,-

MLW F1MLW F1
Gharieni Nederland BV • Bronsstraat 5 • NL-6031TS Nederweert
Tel.: 0495-633036 • Fax.: 0495-626663
www.gharieni.nl • info@gharieni.nl

(*) enkel geldig op full elektrische modellen met 4 motoren // actie geldig t/m 31.12.2016. Transport- en installatiekosten: €100,-

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

(*) enkel geldig op full elektrische modellen met 4 motoren // actie geldig t/m 31.12.2016. Transport- en installatiekosten: €100,-

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

MLW F1MLW F1MLW F1MLW F1
Behandelstoel 

MLW F1

mailto:INFO@mbc-cosmetics.nl
http://www.reviderm.nl/
mailto:info@gharieni.nl
http://www.gharieni.nl/
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“WE HEBBEN EEN hartstochtelijke  
       drang  OM TE VERNIEUWEN”

DIT JAAR BESTOND MINERAL SKIN COSMETICS TWINTIG 
JAAR. HOE IS DIT GEVIERD?
“Dat hebben we op vele manieren gedaan. Tijdens de ‘Cash & Carry’ op 3 sep-
tember bijvoorbeeld was er aandacht voor het jubileum en in het afgelopen jaar 
was er iedere maand één van onze bestsellers in aanbieding.  Verder hebben we 
in de digitale nieuwsbrief iedere maand een interview met één van onze déposi-
tairs geplaatst en zijn er veel leuke acties op social media gehouden.” 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE MIJLPALEN IN DE AFGELOPEN 
TWINTIG JAAR GEWEEST?
“De ontwikkeling en introductie van ons private label Xminerals in 2014 is een 
belangrijke stap voor Mineral Skin Cosmetics geweest. De lijn bestaat uit synerge-
tische producten op basis van Dode Zee-mineralen, welke zijn gecombineerd en 
verrijkt met natuurlijke, aromatische plantenextracten. De formules bevatten tevens 
geavanceerde anti-ageing werkstoffen, waaronder peptiden, ‘super fruits’ zoals gra-
naatappel, hoogwaardige antioxidanten, hyaluronzuur en essentiële aminozuren.”

“Andere belangrijke mijlpalen waren de reizen naar Israël met onze klanten. 
Deze zijn gehouden in 2005, 2007, 2009 en 2011 en boden ons de gelegenheid 
om hen te laten zien hoe de producten ontwikkeld en geproduceerd worden. We 
denken met veel plezier aan deze reizen terug omdat ze leerzaam èn gezellig 
waren.”

KORTGELEDEN IS BEKENDGEMAAKT DAT ER VOORTAAN 
WEER TWEE GROTE BEAUTYBEURZEN PER JAAR IN UTRECHT 
WORDEN GEORGANISEERD. IS MINERAL SKIN COSMETICS 
HIER AANWEZIG?
“In het verleden stonden we altijd op beide beurzen. Uit onderzoek bleek echter 
dat onze klanten één keer per jaar een beurs voldoende vonden. Hun voorkeur 
gaat uit naar de voorjaarsbeurs, dus hier is Mineral Skin Cosmetics komend jaar 
present als exposant. Verder zijn we van mening dat het voor alle partijen goed 
is dat de beurs weer plaatsvindt in Utrecht, want de verdeeldheid in de markt 
was voor niemand goed.”

VANWEGE HET TWINTIGJARIG BESTAAN WAS 2016 EEN BIJZONDER JAAR VOOR MINERAL SKIN COSMETICS UIT NIJKERK. IN DE AFGELOPEN 

DERTIEN JAAR IS MINERAL SKIN COSMETICS AANGESTUURD DOOR EEN HECHT TEAM BESTAANDE UIT DRIE VROUWEN, DIE ELK OVER RUIME 

PRAKTIJKERVARING IN DE BEAUTYBRANCHE BESCHIKKEN DOORDAT ZE ALLEMAAL EEN EIGEN SALON HEBBEN GEHAD (OF NOG STEEDS 

HEBBEN). IN EEN INTERVIEW MET JOSÉ ZUUR-SCHNEIDER (SALES MANAGER), BERNICE VAN DER PIJL (MARKETING MANAGER) EN HETTY VAN 

’T NET (ACCOUNTMANAGER) KIJKEN WE NAAR DE ONTWIKKELING DIE MINERAL SKIN COSMETICS IN DE AFGELOPEN TWINTIG JAAR HEEFT 

DOORGEMAAKT, MAAR WORDT UITERAARD OOK GESPROKEN OVER NIEUWE ONTWIKKELINGEN ZOALS DE REBRANDING VAN MINERAL 

CARE, UITBREIDING VAN HET EDUCATIEPROGRAMMA EN UITBREIDING VAN DE XMINERALS-LIJN.
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ZIJN ER - NAAST DE BEURSDEELNAME - VOOR KOMEND 
JAAR OOK AL ANDERE ACTIVITEITEN GEPLAND?
“Ja. In het educatieprogramma zijn nieuwe trainingen opgenomen, waaronder 
een commerciële training en een Shiatsu-massage-training. Daarnaast wordt in 
2017 de nieuwe GIGI-huidverbeteringslijn op basis van vitamine C geïntrodu-
ceerd en staat de rebranding van Mineral Care op het programma. De product-
formules worden verbeterd met behulp van de nieuwste technologieën en de 
verpakkingen krijgen een frisse, nieuwe en eigentijdse uitstraling.” 
“Verder wordt ons private label Xminerals komend jaar uitgebreid met twee 

spraakmakende nieuwe producten. Voor de verdere ontwikkeling van Xminerals 
maken we dankbaar gebruik van de input van onze klanten. We hebben hen 
gevraagd wat zij graag toegevoegd willen zien en die rondvraag heeft hele inte-
ressante suggesties opgeleverd. We vinden het zeer belangrijk dat onze klanten 
meedenken en meebeslissen. Per slot van rekening zijn zij degenen die dagelijks 
met de producten werken en als geen ander weten zij wat de wensen van hun 
klanten zijn.”

HET PORTFOLIO VAN MINERAL SKIN COSMETICS BESTAAT UIT 
MINERAL CARE, XMINERALS, GIGI COSMETICS EN ULTIMA 
SKIN CARE. ZIJN JULLIE VOOR DIT MOMENT TEVREDEN 
OVER DIT MERKENPAKKET OF IS HET WAARSCHIJNLIJK DAT 
DIT OP TERMIJN VERDER WORDT UITGEBREID?
“Op dit moment zijn we heel tevreden over ons merkenpallet en binnen de mer-
ken gaan we zeker uitbreiden. Tegelijkertijd is het zo dat we altijd open staan voor 
merken die echt innovatief en onderscheidend zijn. Voor de toekomst is het dus 
zeker niet uitgesloten dat het assortiment verder wordt uitgebreid.”

EEN BELANGRIJK KENMERK VAN MINERAL CARE IS DAT 
DE PRODUCTEN MINERALEN UIT DE DODE ZEE BEVATTEN. 
WORDEN DE PRODUCTEN OOK DAADWERKELIJK IN ISRAËL 
GEPRODUCEERD?
“Ja. De cosmetica wordt in Israël geproduceerd onder de strenge controle van 
Dead Sea Works. Dit staatsbedrijf heeft het exclusieve recht om mineralen uit het 
Israëlische gedeelte van de Dode Zee te winnen en deze te verspreiden onder de 
cosmeticafabrikanten. Dit gebeurt zo duurzaam en ecologisch verantwoord als 
mogelijk is.”

WAT MAAKT DE DODE ZEE-MINERALEN EIGENLIJK TOT EEN 
EFFECTIEF INGREDIËNT IN HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN? 
“De Dode Zee bevat maar liefst 35 verschillende heilzame mineralen, spoorele-
menten en uitzonderlijk voedingsrijke algen. Deze honderd procent natuurlijke 
ingrediënten hebben tal van therapeutische en huidverbeterende eigenschappen. 
Je mag dan denken aan het hydrateren, voeden, remineraliseren en vitaliseren van 
de huid. Verder stimuleren Dode Zee-mineralen de stofwisseling van de huidcel-

len en verbeteren ze het vermogen van de huid om vocht langer vast te houden.”

“Er is geen plek ter wereld waar je zo’n hoge concentratie vindt van mineralen 
die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren dan de Dode Zee. 
Dit geldt in het bijzonder voor mineralen die nodig zijn voor het celmetabolis-
me. Dode Zee-mineralen kunnen verlichting brengen bij eczeem, psoriasis, in 
het geval van een (extreem) droge of juist vette huid en ook bij tal van andere 
huidproblemen. Deze resultaten zijn mogelijk doordat de Dode Zee-mineralen 
het hygroscopisch (vochtaantrekkend en –vasthoudend) vermogen van de huid 

verbeteren, de mineralen een groot exfoliërend vermogen hebben en ze het rege-
neratievermogen van de huid versterken.”

KUNNEN JULLIE VERDUIDELIJKEN HOE MINERAL SKIN 
COSMETICS SCHOONHEIDSSPECIALISTEN ONDERSTEUNT MET 
EDUCATIE?
“Potentiële klanten nodigen we altijd uit voor een gratis productinformatiedag 
in onze trainingspraktijk in Nijkerk, die bestaat uit een theorie-ochtend en een 
praktijkmiddag. Tijdens deze dag gaan we dieper in op de specifieke kenmerken 
van onze productlijnen en wordt ook de herkomst, het gebruik en de werking van 
de ingrediënten besproken.”
“Voor bestaande klanten organiseren we regelmatig ‘refreshment’-trainingen, 
waarbij we dieper ingaan op de diverse behandelmogelijkheden en de manier 
waarop producten gecombineerd kunnen worden. Deze trainingen geven we in 
Nijkerk, maar ook op locatie. Andere trainingen die we aanbieden zijn Shiatsu-
trainingen door Ronald Riksen, verkooptrainingen door Frank Berghuis en bind-
weefselmassage-trainingen door Annie Spreeuwenberg.”

IS EEN BEPAALD DOEL DAT JULLIE IN DE KOMENDE JAREN 
MET MINERAL SKIN COSMETICS WILLEN BEREIKEN?
“Vanzelfsprekend willen we de goede band met onze dépositairs continueren 
door hen op verschillende manieren te blijven ondersteunen en hen mogelijk-
heden te bieden om zich verder te ontwikkelen. Dit doen we door lezingen 
en trainingen te organiseren en door onze klanten te informeren over nieuwe 
brancheontwikkelingen. Uiteraard ondersteunen we onze klanten ook vanuit 
onze hartstochtelijke drang om te blijven vernieuwen op productniveau. Door 
nieuwe mogelijkheden en technologieën op het gebied van productontwikkeling 
toe te passen streven we ernaar om voorop te blijven lopen, waardoor we ook 
in de komende twintig jaar een vooruitstrevende en betrouwbare partner voor de 
schoonheidsspecialist zijn.”  

Meer informatie: 
Mineral Skin Cosmetics
Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk, Tel. 033-2464532
www.mineralskincosmetics.nl 

“WE VINDEN HET ZEER BELANGRIJK DAT ONZE KLANTEN MEEDENKEN EN MEEBESLISSEN. 

PER SLOT VAN REKENING WERKEN ZIJ DAGELIJKS MET DE PRODUCTEN EN WETEN ZE ALS GEEN 

ANDER WETEN WAT DE WENSEN VAN HUN KLANTEN ZIJN”

http://www.mineralskincosmetics.nl/


    



STRALEND WAKKER WORDEN 
          MET MALU WILZ

De Good Night Cream & Mask is een 2-in-1-verzorging die de huid herstelt gedurende de nacht. 
Dankzij de ingrediënten hyaluronzuur, avocado- en jojoba-olie wordt de huid voorzien van vol-
doende vocht. Daarnaast geeft coffeïne de huid nieuwe energie, waardoor deze er zichtbaar uitge-
rust uitziet. Ook droogterimpeltjes worden gedurende de nacht minder. 

GEDURENDE DE DAG IS HET BELANGRIJK DAT DE HUID BESCHERMD WORDT TEGEN 

INVLOEDEN VAN BUITENAF. ’S NACHTS IS HET TIJD VOOR REGENERATIE. MALU WILZ 

HEEFT DAAROM GOOD NIGHT SECRETS ONTWIKKELD. DIT ZIJN PRODUCTEN DIE 

ERVOOR ZORGEN DAT DE HUID ER ’S MORGENS UITGERUST, FRIS EN STEVIG UITZIET.

Naast een verzorgende crème bevat de productenserie 
ook ampullen. Deze bevatten pure werkstoffen en zijn 
perfect op de huid afgestemd. De Good Night Ampullen 
bestaan onder andere uit kamille dat aan de kust op 
een zoutrijke voedingsbodem groeit en zorgt voor een 
ontspannende mimiek. Lavendel-extract vermindert rim-
pels en verspreidt een aangename geur. Verder wordt de 
veeleisende huid gekalmeerd en gehydrateerd dankzij 
teunisbloemolie. 

De Good Night Secrets-collectie bevat ook een slaap-
masker en een 2-in-1 lippenbalsem, die ’s nachts als 
masker en overdag als lippenbalsem gebruikt kan wor-
den. Tot slot is er een verkoopdisplay beschikbaar om de 
producten op een professionele manier te presenteren.  

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

LUXE VERWENNERIJ VAN 
               MILA D’OPIZ 

HOEWEL DE WINTER ALTIJD DE GEZELLIGSTE PERIODE IS VAN HET JAAR, HEEFT DE CONDITIE VAN DE 

HUID HET IN DEZE PERIODE ZWAAR TE VERDUREN. OM TOCH TE KUNNEN STRALEN TIJDENS DE DONKE-

RE WINTERMAANDEN BIEDT HET ZWITSERSE BEAUTYMERK MILA D’OPIZ EEN UITGEBREIDE EN LUXE SKIN-

CARE-COLLECTIE. IDEAAL VOOR IEDEREEN DIE ZICHZELF OF EEN ANDER WIL VERWENNEN.

De Skin Whisperer is een crème met vier stamcelextracten en een krokus-extract dat de weerstand van de huid verbetert 
en het verouderingsproces vertraagt. Een andere crème binnen de collectie bevat kaviaar en arganolie en wordt Luxury 
Caviar genoemd. Het product stimuleert vooral de vernieuwing en revitalisering van de huid. De White Truffle Mask is 
een intensief regenererend en hydraterend masker met truffel als hoofdbestanddeel. Truffels zijn rijk aan sporenelemen-
ten, mineraalstoffen en aminozuren, wat allemaal bijdraagt aan een stevigere en zachtere huid. Speciaal voor de droge 
huid is de Skin Refine Softening Tonic ontwikkeld. Deze tonic bevat vochtigheidsconcentraat waardoor de huid langdu-
rig en snel wordt gehydrateerd.

Meer informatie:
Mikos, tel. 010-4420366, www.mikos.nl 

h u i D V e r z o r g i n g
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GRATIS OPLEIDING TOT 
      SANASLANK DIEETCOACH!

In combinatie met de verkoop van eiwitrijke en koolhydraatarme producten 
kan dit zeker bijdragen aan het succes van jouw salon. SanaHealthProducts is, 
onder de merknaam SanaSlank, al dertien jaar actief in de markt. De jarenlange 
ervaring, gediplomeerde medewerkers, professionele opleiding  en het per-
soonlijke contact maken dat al tweehonderd andere bedrijven in Nederland en 
België je voor gingen en zijn gaan werken met een van de acht concepten van 
SanaHealthProducts. 

Meld je vandaag nog aan bij SanaHealthProducts en het bedrijf geeft je alle 
uitleg over de mogelijkheden, de verkoop van de eiwitrijke en koolhydraatarme 
producten en de gratis opleiding. 

Kijk voor meer informatie op www.sanahealthproducts.nl of neem contact op 
via info@sanahealthproducts.nl

OVERGEWICHT BLIJFT EEN GROEIEND PROBLEEM IN NEDERLAND. 

STEEDS MEER MENSEN HEBBEN EEN ONGEZOND GEWICHT EN EEN 

TE HOGE BMI. DIT BRENGT VEEL RISICO’S VOOR DE GEZONDHEID 

MET ZICH MEE. ALS DIEETCOACH KUN JE MENSEN HELPEN IN HUN 

STRIJD TEGEN OVERGEWICHT. SAMEN WERK JE AAN EEN GEZONDE 

LEEFSTIJL MET MINDER KILO’S. 

PARTYPROOF LIPPEN MET 
   MAKE-UP STUDIO
MET DE FEESTDAGEN VOOR DE DEUR WORDT HET WEER TIJD OM NA TE DENKEN 

OVER EEN SCHITTERENDE LOOK. MAKE-UP STUDIO HELPT VROUWEN HIER EEN 

HANDJE BIJ DOOR TE LATEN ZIEN HOE JE MET TWEE PRODUCTEN UIT ASSORTIMENT GORGEOUS GLITTER LIPS 

KUNT MAKEN. KLANTEN ZIJN DUS SLECHTS TWEE STAPPEN VERWIJDERT VAN PRACHTIGE PARTY-LIPPEN. 

Naast Make-up Studio zijn ook verschillende celebrities groot fan van glitterlippen. Zo werd niet alleen Naomi Campbell bij de 
MTV VMA’s van 2016 gespot met deze party-lippen, maar ook Bella Hadid op de catwalk bij Versace en Rihanna op de cover 
van W Magazine. Met de Paint Gloss lipgloss en Cosmetic Glimmer Effects van Make-up Studio kunnen klanten deze look ook 
eenvoudig zelf creëren. 

GORGEOUS GLITTER LIPS
De eerste stap is het kiezen en aanbrengen van een kleur lipgloss uit de Paint Gloss-serie. Het product zorgt voor een dekkend 
laagje met een glanzend finish. Het heeft het effect van een lipstick, maar is ook de perfecte basis voor het aanbrengen van glit-
ters. Daarna dient een kleur glitter uit de Cosmetic Glimmer Effects-serie aangebracht te worden op de glossy lippen. Je klanten 
zijn binnen no-time klaar om te feesten!

Meer informatie:
Make-up Studio
Tel. 075-6703267
www.make-upstudio.nl

http://www.sanahealthproducts.nl/
mailto:info@sanahealthproducts.nl
http://www.make-upstudio.nl/
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De ontstane situatie van de twee vakbeurzen werd door zowel Jaarbeurs, leveranciersvereniging. 
Beauty Trade Professionals (BTP), diverse marktpartijen als ook door vele schoonheidsspecialisten 
als ongewenst en verwarrend ervaren. Naar aanleiding hiervan zijn de marktpartijen met elkaar 
in gesprek gegaan over een mogelijke hernieuwde samenwerking met een heldere doelstelling: 
een einde maken aan de versnippering en één kwaliteitsplatform creëren voor de professionals in 
de beautybranche - online en offline.

JAARBEURS STOPT MET ACTIVITEITEN PERSONAL CARE
Als direct gevolg van een proces dat twee jaar geleden is gestart bij Jaarbeurs, heeft de organisa-
tor kritisch gekeken naar de sectoren waarin zij met beurzen en events een strategische positie 
wil innemen. Personal care behoort voor Jaarbeurs inmiddels niet meer tot de speerpunten. 
“Daarbij hebben we gekeken naar het financiële plaatje, alsook naar de continuïteit van mooie 
vakevenementen voor de branche waar het om gaat. Wanneer er sterke marktpartijen zijn binnen 
een markt, laten we het graag aan hen over. BTP kan en wil de organisatie van de vakbeurzen 
in het voorjaar en najaar zelfstandig organiseren, wij faciliteren daarbij in een hoogwaardige 
locatie voor het evenement”, schetst Pieter Simons, bij Jaarbeurs verantwoordelijk voor de busi-
ness-to-business beurzen.

BTP ZET VAKBEURZEN VOORT 
Beauty Trade Professionals is erg tevreden dat er nu een einde is gekomen aan de versnippering
in de markt en maakt zich op voor de voorjaarbeurs Beauty Trade special, die op 25, 26 en 27
maart 2017 plaatsvindt in Jaarbeurs te Utrecht. “De schoonheidsspecialisten, nagelstylisten en 
andere professionals in de beautybranche zijn gebaat bij de stappen die nu gezet zijn. Kwaliteit en
hoogwaardige informatievoorziening voor hen is hiermee gewaarborgd”, laat Frank Slangen 
namens het bestuur weten. 

BEAUTYSPOT.NL 
De leveranciersvereniging zal naast het organiseren van de populaire voorjaarsbeurs en najaars-
beurs ook zorg gaan dragen voor het online platform beautyspot.nl. “De doelstellingen van zowel 

Einde versnippering beautybeurzen 

     DOOR HERNIEUWDE SAMENWERKING 
                    BTP EN JAARBEURS

VANAF KOMEND VOORJAAR IS ER WEER ÉÉN GROTE 

VOORJAARSVAKBEURS EN ÉÉN GROTE NAJAARS-

VAKBEURS VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTEN, 

NAGELSTYLISTEN, VISAGISTEN EN ANDERE BEAUTY 

PROFESSIONALS. DE MARKTVERSNIPPERING DIE WAS 

ONTSTAAN MET TWEE APARTE VOORJAARSBEURZEN 

IN UTRECHT EN IN DEN BOSCH KOMT DAARMEE 

TOT EEN EIND. BEAUTYBEURSBEZOEKERS KUNNEN 

VANAF NU DE PROFESSIONELE MERKEN EN PRODUC-

TEN WEER VINDEN OP EEN VERTROUWDE LOCATIE: 

DE JAARBEURS IN UTRECHT.

de vakbeurzen als van beautyspot.nl zijn sterk gericht op een 
breed aanbod van kwalitatieve leveranciers die professionals 
in de brede beautybranche met plezier ondersteunen bij 
hun groei in vakkennis en bij hun aanbod van innovatieve 
en effectieve schoonheidsverzorging voor de consument”, 
benadrukt Slangen.

Meer informatie:
www.beautytradespecial.nl 

Voorjaarsbeurs Beauty Trade special vindt van 25 tot en met 27 maart 2017 plaats in Jaarbeurs Utrecht

http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://beautyspot.nl/
http://www.beautytradespecial.nl/


BodySculpting Concept:
         GEGARANDEERDE RESULTATEN 
                     DOOR JUISTE AANPAK

Het gezondheidsconcept van BodySculpting bestaat uit een combinatie 
van behandelingen, gezonde voeding, BodySculpting Lifestyle-producten, 
advies op maat en motivatie om een effectief resultaat aan de klant te 
garanderen. Dit succesvolle concept is enorm gegroeid en er zijn in 
Nederland inmiddels eigen salons en tientallen franchisesalons geopend 
waar klanten terecht kunnen.

BODYSCULPTING SAMENSTELLING
Het afslanksysteem bestaat uit acht verschillende programma’s voor onder 
andere algeheel afslanken, behandelen van cellulitis, vetophopingen, 
huidversteviging en lymfedrainage. Een belangrijk onderdeel van het 
concept is het BodySculpting Lifestyle Program, de Detox-kuren en Body Wraps die bijdragen aan een 
gezond lichaam. Voor elke klant kan een individueel programma samengesteld worden om het gewenste 
resultaat te bereiken. Zo is er genoeg keuze om aan de behoeften van de consument tegemoet te komen.

APPARATUUR
Infra Slimming is een van de beste  methodes voor figuurcorrectie, afslanken, huidverstrakking en celluli-
tis vermindering. Het apparaat combineert de BodySculpting- behandeling met InfraRed waardoor er nog 
meer resultaat behaald wordt en de behandeling voor nog meer doeleinden inzetbaar is. 

CAVITATIE
De BodySculpting Cavitatie is een zeer geavanceerd apparaat dat laag frequent ultrageluid uitzendt speci-
aal voor het lokaal verwijderen van vetcellen en dat tegelijkertijd de BodySculpting behandeling uitvoert. 
Het is een alternatief voor liposuctie, maar zonder een chirurgische ingreep.

RF FACIAL LIGHT MASK
De Radio Frequentie-behandeling is een methode voor huidverjonging, huidverbetering en huidverstevi-
ging. Het is bewezen dat deze behandeling rimpels glad maakt en gezichtscontouren herstelt. Na deze 
behandeling wordt een masker naar keuze aangebracht in combinatie met blauw, oranje of rose licht van 
het Facial Light Mask. De Chrome Frequency Light brengt de werkstoffen diep in de huidlaag en zorgt 
voor een ontspannende behandeling. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Bodysculpting Concept biedt? Neem dan contact op met:

BodySculpting Concept
Monique Bos
Tel. 06-21505388
info@bodysculpting-concept.nl
www.bodysculpting-concept.nl

NIET VOOR IEDEREEN IS AFSLANKEN EEN GEMAKKELIJK PROCES. 

HET VERGT ONDER ANDERE MOTIVATIE, GEZONDE VOEDING, 

EEN PLANNING EN EEN JUISTE AANPAK. HET BODYSCULPTING 

CONCEPT BIEDT KLANTEN EEN VOLLEDIG PAKKET MET GEGARAN-

DEERD EFFECT, ZONDER DAT ZIJ HIERVOOR MEERDERE UREN PER 

WEEK NAAR DE SPORTSCHOOL HOEVEN.  

▲ BodySculpting wordt in Nederland inmiddels aangeboden in 
tientallen salons. Het gezondheids- en afslankconcept bestaat 
uit een combinatie van behandelingen samen met gezonde 
voeding, BodySculpting Lifestyle-producten en advies op maat

a f s l a n K e n
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BodySculpting Concept:
         GEGARANDEERDE RESULTATEN 
                     DOOR JUISTE AANPAK

Na de succesvolle editie van 2016, is het doel van Vakbeurs Uiterlijke Verzorging en Evenementenhal om deze stijgen-
de lijn voort te zetten. “Komende editie biedt een nog groter aanbod voor schoonheidsspecialisten”, aldus Giny Hurink 
namens Evenementenhal. 

Op de beursvloer neemt een groot aantal exposanten gericht op huidverzorging en schoonheidgerelateerde producten 
hun plaats in. Hier kunnen schoonheidsspecialisten laagdrempelig nieuwe producten ontdekken en inkopen. Daarnaast 
is er voor iedere branche een eigen programma waar beautyspecialisten kennis en inspiratie op kunnen doen. Denk aan 
visagisten, pedicures en masseurs die een tal van presentaties, wedstrijden en lezingen kunnen bijwonen. 

Tijdens de komende editie van Vakbeurs Uiterlijke Verzorging wordt er ook plaats gemaakt voor open trainingen. 
Hieraan kunnen schoonheidsspecialisten kosteloos deelnemen en hun kennis over huidverzorging en –verbetering 
in de praktijk vergroten. Op diverse stands van de beurs zijn ook demonstraties bij te wonen om door eigen ogen de 
nieuwste producten en behandelingen waar te nemen en te ervaren. 

Meer informatie: Evenementenhal Gorinchem, tel. 0183-680 680, www.evenementenhal.nl  

VAKBEURS UV GORINCHEM 2017 
IN TEKEN VAN INSPIRATIE EN BELEVING
DE TWAALFDE EDITIE VAN VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING VINDT PLAATS OP 28, 29 EN 30 JANUARI IN 

EVENEMENTENHAL GORINCHEM. NA DE DRUKBEZOCHTE EDITIE VAN VORIG JAAR, GAAT HET CONCEPT ZICH IN 2017 

NOG NADRUKKELIJKER RICHTEN OP GEMOEDELIJKHEID EN AANDACHT VOOR HET INDIVIDU. 

V a K B e u r s
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A d v e r t e n t i e

http://www.evenementenhal.nl/


WWW.ABSOLUTION.NL

La Solution+ Éclat werkt zowel anti-aging als verfraaiend. Het exclusieve serum bevordert het herstel van rusteloze nachten  
en geeft uw huid een boost. Het egaliseert en verfrist uw teint en verzacht fijne lijntjes.

AAbsolution La Solution+ Éclat

Laat uw huid weer stralen
Maak kennis met uw 24/7 beautypartner: La Solution+ Éclat van 

Absolution. De favoriet van visagisten... en iedereen met korte nachten. 
Dit biologische serum herstelt uw huid, egaliseert kleine oneffenheden 

(zichtbaar voor het blote oog!) en geeft u onmiddellijke de ‘glow’  
die u nodig heeft. De perfecte make-up basis.

Absolution_ad240x340_single_nov2016_solutioneclat.indd   1 15-11-16   16:31

http://www.absolution.nl/
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Het door Denise van Wassenberg opgerichte bedrijf vierde die mijlpaal eind februari 
al met zo’n honderdvijftig (oud-)studenten, medewerkers, stagebedrijven en relaties. 
Dat was zo’n succes dat het opleidingscentrum ook in haar 26e levensjaar een Amice 
Event organiseert. Vakkennis vergroten, je netwerk uitbreiden of gewoon nogmaals 
Amice’s jubileum vieren? Schrijf je in voor deze workshopmiddag op 28 januari.       

Na het volgen van een hbo-opleiding uiterlijke verzorging en meerdere jaren zelf voor 
de klas te hebben gestaan, richtte Denise van Wassenberg in 1991 haar eigen oplei-
dingsinstituut op. De naam Amice (vriend, in het Latijn) werd niet voor niets gekozen. 
Het bedrijf moest een vriend zijn die voor iedereen toegankelijk was om zijn droom 
op het gebied van huid- en lichaamsverzorging te realiseren. 

Dat lukte. Waar Van Wassenberg ooit begon met één theorie- en praktijkruimte heeft 
ze inmiddels de leiding over een erkend opleidingscentrum met twaalf leslokalen 
en zo’n 35 medewerkers. Amice biedt ruim vijftig verschillende vak-, mbo3- en 
4-opleidingen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van schoonheids-
verzorging, massages, pedicure, visagie, nagelstyling, sport & vitaliteit en voetreflex. 
De leeftijd van studenten varieert van 16 tot 65-plus. Van Wassenberg: “Ik denk dat 
dát onze kracht is. Voor iedereen die graag het vak wil leren zoeken we een passend 
leertraject.”

Meer informatie:
Amice Opleidingscentrum
Tel. 0342-492876
www.amice.nl

De Reviderm Micodermabrasie-kennismakingstraining staat gepland op 17 januari van 10.00 tot 16.00 
uur. ’s Ochtends leer je wat microdermabrasie inhoudt, wat je ermee kunt doen én wat het verdienmo-
del is. ’s Middags is er tijd voor de praktijk: je ervaart één behandeling en voert er zelf één uit.

De Reviderm SkinNeedler-kennismakingstraining volgt op 23 februari met dezelfde theorie- en praktijk-
indeling. Tussen 10.00 en 16.00 uur krijg je eerst uitleg over Reviderm, wat micro-needling inhoudt én 
wat het verdienmodel is. In de middag staat het ondergaan én uitvoeren van de behandeling centraal. 

Beide trainingsdagen vinden plaats in de Reviderm Academy in Dordrecht. 

Meer informatie:
MBC Cosmetics 
Tel. 072-5715679
www.mbc-cosmetics.nl 

OPLEIDINGSCENTRUM AMICE 
      VIERT 25-JARIG JUBILEUM

REVIDERM-TRAININGSDAGEN 

AMICE, HET BARNEVELDSE OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR HUID- EN LICHAAMSVERZORGING, BELEEFDE IN 2016 HAAR 

25-JARIG JUBILEUM. 

ALTIJD AL MEER WILLEN WETEN OVER REVIDERM, MICRODERMABRASIE OF SKINNEEDLER? 

DAN BIEDEN CARE COSMETICS EN MBC COSMETICS UITKOMST. ZIJ NODIGEN U BEGIN 

2017 UIT VOOR GRATIS KENNISMAKINGSTRAININGEN OP AL DEZE GEBIEDEN. 

Denise van Wassenberg

e D u C a t i e f
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“Nouvital bestaat inmiddels meer dan tien jaar en heeft altijd als 
doel gehad om een innovatief, vriendelijk geprijsd en daardoor heel 
toegankelijk merk voor de beauty professional te zijn”, vertelt Rogier 
Mulder. “Destijds hadden we er natuurlijk voor kunnen kiezen om 
een merk te importeren, maar mijn familie beschikt over de nodige 
ervaring in het produceren van professionele cosmetica. Vanuit die 
expertise zijn de eerste producten ontwikkeld.”

INTERNATIONAAL NETWERK
“Zelf produceren is soms best ingewikkeld. Je hebt voortdurend te 
maken met veranderende wetgeving, de kwaliteit van de eindproduc-

HET AANTAL NEDERLANDSE BEDRIJVEN DAT IN EIGEN HUIS 

PROFESSIONELE COSMETICA ONTWIKKELT EN PRODUCEERT 

IS OP ÉÉN HAND TE TELLEN. TOT DIT SELECTE GROEPJE 

VAN PRODUCENTEN BEHOORT NOUVITAL COSMETICS, DAT 

WERD OPGERICHT IN 2005 EN OP ENTHOUSIASTE WIJZE 

WORDT GELEID DOOR ROGIER MULDER. NU HET JAAR OP 

Z’N EIND LOOPT, VERTELT ROGIER GRAAG OVER ALLE NIEU-

WE ONTWIKKELINGEN DIE IN 2017 BINNEN ZIJN BEDRIJF 

OP STAPEL STAAN. DIT GELDT ZOWEL VOOR HET EIGEN 

MERK NOUVITAL COSMETICS ALS VOOR DE MERKEN DIE 

HET BEDRIJF ALS DISTRIBUTEUR VERTEGENWOORDIGT OP 

DE NEDERLANDSE MARKT. ZO IS DE SPAANSE HARSLIJN 

STARPIL AAN HET ASSORTIMENT TOEGEVOEGD EN WERD 

AFGELOPEN JAAR GESTART MET DE BEDRIJFSKLEDING VAN 

BUTTERCUPS.

ten moet constant zijn en uiteraard is het van belang om nieuwe ontwikkelingen 
scherp in de gaten te houden. Nouvital heeft bijvoorbeeld veel contacten met 
grondstoffenleveranciers uit de hele wereld, aangezien deze bedrijven gespecia-
liseerd zijn in nieuwe ingrediënten en de toepassing hiervan in cosmetica. Vorig 
jaar hebben we bijvoorbeeld een anti-ageingproduct gelanceerd dat gebaseerd 
is op sneeuwalg. Dit product is voortgekomen uit onze goede contacten in de 
grondstoffenwereld. Deze zijn voor ons dus van groot belang om Nouvital ver-
der te ontwikkelen.”

FRIS, ENERGIEK & CREATIEF
“Het grote voordeel van zelf produceren is natuurlijk dat we volledig vrij zijn om 
onze eigen keuzes te maken. Verder kunnen we snel op nieuwe ontwikkelingen 
inspelen, want we werken met een compact team van elf personen. Samen zijn 
we verantwoordelijk voor de complete keten van ontwikkeling, productie, con-
trole, verkoop en uitlevering. Dit vergt veel inzet, maar het geeft ook ongelofelijk 
veel voldoening. Ik vind het bijvoorbeeld ontzettend leuk om innovaties aan 
onze klanten te demonstreren, ook omdat we hen hiermee tonen dat Nouvital 
een jong en fris bedrijf is dat barst van de energie en de creatieve ideeën.”

DUURZAME RESULTATEN
“Sinds de oprichting van Nouvital is een bereikbaar prijsniveau een belangrijk 
uitgangspunt geweest. Om een indicatie te geven: ons duurste product is de 
Phytocell All Day Cream. Deze heeft een inkoopprijs van € 16,65 en een gead-
viseerde verkoopprijs van € 34,-. Een tweede uitgangspunt van het merk is dat 
we altijd streven naar duurzame resultaten. Zogenaamde ‘boost’-producten die 

“Nouvital Cosmetics 
       BARST VAN DE ENERGIE”

Rogier Mulder: “Zelf produceren 
is soms best ingewikkeld, maar 
het geeft me veel voldoening dat 
we hele ontwikkeling en pro-
ductie in eigen beheer hebben. 
Niets is leuker dan innovaties 
aan onze klanten te tonen!” 
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“Nouvital Cosmetics 
       BARST VAN DE ENERGIE”

een krachtige maar kortdurende werking op de huid hebben kom je in het 
Nouvital-assortiment niet tegen. We streven er altijd naar dat het effect van een 
bepaald product echt in de structuur van de huid wordt opgenomen, waardoor 
het huidverbeterende effect langdurig is. Lukt het bij de ontwikkeling van een 
nieuw product niet om tot duurzame resultaten te komen, dan wordt het dus 
niet geïntroduceerd maar beginnen we weer van voor af aan. En dit doen we 
net zo lang tot het wél is gelukt.”

STARPIL
“Als ik vooruitkijk naar de komende maanden, dan staan er verschillende 
introducties en activiteiten op het programma. We zijn in Nederland bijvoor-

beeld net gestart met het Spaanse harsmerk Starpil. Het assortiment hiervan 
bestaat uit verschillende soorten basishars voor verschillende huidtypen en 
ook voorziet Starpil in speciale harsproducten voor de gevoelige huid. Dit 
zijn synthetische producten zonder bijenwas, aangezien gevoelige huiden dit 
niet altijd goed verdragen. Verder bieden we ook alle producten voor voor- en 
nabehandeling aan en is het belangrijk te vermelden dat het volledige Starpil-
assortiment vrij is van parabenen en kleur- en geurstoffen.”

BUTTERCUPS
“Sinds afgelopen jaar bieden we de salonkleding van het Ierse merk Buttercups 
aan, waarvoor we een aparte website hebben gebouwd; clothing.nouvital-cos-
metics.nl. Onze klanten hebben hier enthousiast op gereageerd, ook vanwege 
de moderne en exclusieve uitstraling van de kleding. In het komende jaar gaan 
we Buttercups meer bekendheid geven, onder andere door de collecties te pre-
senteren op de voorjaarsbeurs in Utrecht.”

UITBREIDING
“Een nieuwtje van heel andere orde is dat we begin 2017 een aangrenzend 
bedrijfspand toevoegen aan het huidige pand. Die extra ruimte hebben we 
hard nodig, want we exporteren naar steeds meer landen en dit betekent ook 
dat we meer kantoor-, productie- en magazijnruimte nodig hebben. Ook gaan 
we een nieuwe showroom inrichten, waar we schoonheidsspecialisten nog 
beter kunnen laten zien wat er met Nouvital Cosmetics allemaal mogelijk is.”

EDUCATIE
“Een laatste punt waarop ik graag de aandacht vestig is de uitbreiding van ons 
educatieprogramma. Zo gaan we starten met een nieuwe verkooptraining, 
die gegeven wordt door Bas Baak. In de training laat hij zien dat verkopen 
zonder te ‘pushen’ heel goed mogelijk is wanneer je dit vanuit je gevoel doet 
en over voldoende zelfvertrouwen beschikt. Eveneens nieuw is een workshop 
waarbij we aan onze bestaande klanten uitleg geven over de ingrediënten die 
in Nouvital-producten worden toegepast. Voor geïnteresseerde schoonheids-
specialisten en nieuwe dépositairs bieden we een soortgelijke training aan, 

waarbij we ook een rondleiding door het bedrijf geven. Tot slot zijn in het 
Educatieprogramma 2017 nieuwe massagetrainingen en een harstraining 
opgenomen. Beautyspecialisten die meer willen weten over dit educatiepro-
gramma staan we uiteraard graag te woord!”

Meer informatie:
Nouvital Cosmetics
Tel. 010-4626609
www.nouvital-cosmetics.nl 

PRODUCTEN VAN NOUVITAL COSMETICS BEVATTEN VOORNA-
MELIJK WERKSTOFFEN VAN NATUURLIJKE OORSPRONG EN VOL-
DOEN UITERAARD AAN ALLE EUROPESE RICHTLIJNEN. VERDER IS 
HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT HYPOALLERGEEN, ALLERGEENVRIJ 
GEPARFUMEERD EN VRIJ VAN MINERALE OLIËN, TARWEKIEMOLIE 
(IVM GLUTENALLERGIE) EN PARABENEN. ALLE DAGCRÈMES ZIJN 
VOORZIEN VAN EEN ZONNEFILTER.

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN NOUVITAL EN WIL JE DE PRODUC-
TEN TESTEN VOORDAT JE ZE IN DE SALON GAAT GEBRUIKEN? 
VRAAG DAN HET PROEFPAKKET AAN VIA TEL. 010-4626609. 
OOK KUN JE JE GEHEEL VRIJBLIJVEND OPGEVEN VOOR DE 
GRATIS PRODUCTTRAINING INCLUSIEF RONDLEIDING DOOR DE 
PRODUCTIEFACILITEITEN.

Ook salonkleding van 
Buttercups is verkrijgbaar 
via Nouvital Cosmetics

Het Spaanse harsmerk Starpil is dit najaar toegevoegd aan het assortiment 

van Nouvital Cosmetics

http://metics.nl/
http://www.nouvital-cosmetics.nl/
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RESULTAATGERICHTE HUIDANALYSE
Een betrouwbare huidanalyse is de basis voor een professionele werkwijze, huidadvies en resultaatgerichte 
behandeling. En daarmee een belangrijke voorwaarde voor tevreden en terugkerende klanten. Een huidanalyse 
apparaat mag niet ontbreken in een professionele salon.   De SkinScout is ontwikkeld in samenwerking met 
een Duits bedrijf, een wereldwijd marktleider op gebied van professionele meetapparatuur. Garanti e voor 
hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je koopt met de SkinSout niet enkel het beste huidanalyse apparaat op de markt, maar wij bieden je ook een 
unieke en uitgebreide marketi ngondersteuning. Zo krijg je ook nog eens nieuwe en betere klanten!

WETENSCHAPPELIJKE HUIDMETING

METEN IS WETEN

http://www.skinscout.nl/


C o l u m n

Deze winkelketen geeft letterlijk toe dat ze zich op geen enkel ander vlak weet 
te onderscheiden van de concurrentie. Eyewish probeert het in elk geval nog 
door te claimen dat ze ‘echte aandacht’ geven en dat ze ‘het grootste assorti-
ment’ hebben. Het gaat in marketing vaak om het zogenaamde positioneren, 
positie kiezen ten opzichte van de concurrentie. Dat positioneren kan met 
veel zaken, zoals productvoordelen, voordelen in service, levertijd, etc., etc. 
Natuurlijk kan het ook door te roepen dat je de goedkoopste bent, maar ik 
heb altijd geleerd dat als je echt helemaal niets anders weet te verzinnen, je 
als laatste redmiddel altijd nog de prijs kunt verlagen. Korting is in mijn ogen 
uiteindelijk dus een uiting van gebrek aan voldoende productvoordelen of een 
gebrek aan creativiteit om die productvoordelen te benoemen. 

Aan de andere kant is het nu ook weer niet zo dat je dan zomaar een willekeu-
rig productvoordeel voor je product kunt verzinnen om je te onderscheiden. 
Onlangs zag ik in het buitenland in een etalage van een opticien een zonnebril 
liggen met de aanprijzing dat die ‘waterproof on both sides’ was. Mijn doch-
ter die me hierop attent maakte, vroeg me hoe een zonnebril waterproof kon 
worden en of niet elke zonnebril waterproof was. Brillenglazen lossen immers 
niet op in water! Ik zat zelf meer te puzzelen op het begrip ‘on both sides’. 
Bedoelden ze daar nu de binnenkant en de buitenkant van de glazen mee, of 
bedoelden ze beide glazen? We waren het in elk geval samen eens dat dit een 
volstrekt belachelijke productclaim was. Als je alleen maar dit soort onzinnige 
productvoordelen kunt verzinnen, dan kun je inderdaad beter maar de prijs 
verlagen.

Ook bij cosmetica zie je vaak claims waarin men zich probeert af te zetten 
tegen de concurrentie zonder dat men de kracht van het eigen product bena-
drukt, maar alleen beter probeert over te komen door de concurrentie zwart 
te maken. De meest gebruikte voorbeelden hiervan noem ik de reclames 
met “bevat geen ….” claims. U kent die advertenties wel. Merk X bevat geen 
kleurstoffen, additieven, parfums, parabenen, minerale oliën, propyleenglycol, 
alcohol en weet ik veel wat nog meer niet en heeft natuurlijk geen dierproeven 
gedaan. Geen enkele aanduiding wat er dan wel in zit en waarop de werking 
van het eigen product berust. Dat is toch gek? Dat je je bestaansrecht als pro-
duct alleen ontleent aan de afwezigheid van bepaalde stoffen? Onlangs zag ik 
een uiting van een merk dat op een dergelijke manier reclame maakte onder de 
titel ‘Less is more!’ Toen ik naar de karige samenstelling van het product keek 
en ook de torenhoge prijs zag, begreep ik ineens de titel van deze reclame. Less 
brings more, voor de fabrikant welteverstaan!

Soms zie ik ook letterlijk beweringen, waarin bijvoorbeeld gesteld wordt dat 
“conserveringsmiddelen de activiteit van werkstoffen teniet doen” of dat “con-
serveringsmiddelen de grootste vijand van de huid zijn”, zonder dat er enige 
verklaring of bewijsvoering voor dit soort beweringen wordt geleverd. Wie 
zegt dat, waarom is dat dan zo? Zouden mensen dat nu zomaar klakkeloos 
als waarheid aannemen? Ik mag hopen dat dit niet voor u geldt. Bovendien 
wordt op deze manier indirect gesuggereerd dat andere producten wel dit soort 
‘gevaarlijke’ ingrediënten zouden bevatten of er wel dierproeven zouden zijn 
gedaan. Feitelijk is dat oneerlijke concurrentie. Merken, fabrikanten of distri-

buteurs die op een dergelijke manier reclame maken, zeggen eigenlijk: “Ik heb 
geen benul van de cosmeticawetgeving, ik weet niet wat er in de wet staat!” 
Immers, dierproeven zijn al jaren bij wet verboden, dat geldt voor iedereen, dus 
daarmee kun je je helemaal niet onderscheiden. En suggereren dat sommige 
ingrediënten onveilig zijn is ook overbodig. Immers de cosmeticawetgeving 
garandeert dat alle cosmetica die op de markt komen veilig zijn, omdat ze het 
gebruik van stoffen die onveilig zijn sowieso al in zijn algemeenheid en in vele 
gevallen ook met naam en toenaam verbiedt. Het zou merken daarom sieren 
als ze bij hun uitingen geen onveiligheden suggereren die er niet zijn, maar om 
zich te onderscheiden enkel uit zouden gaan van hun eigen kracht en kwaliteit. 
Als ze dat niet kunnen, moeten ze de prijs maar verlagen.

Jan Zwoferink is apotheker en eigenaar van Webecos en Corrective Cosmetics

WIE MIJN VORIGE COLUMN GELEZEN HEEFT WEET DAT IK GEEN GROTE FAN BEN VAN DE OPTICIENKETENS. HUN RECLAMES GAAN ENKEL 

EN ALLEEN OVER DE PRIJS EN DE KORTING. “HANS ANDERS, ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS!” DEZE SLOGAN ALLEEN AL IS ARMOE TROEF… 

LESS IS MORE, 
MAAR NIET 

HEUS

Jan Zwoferink
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r a D i o f r e q u e n t i e - t h e r a p i e

KLAPP COSMETICS INTRODUCEERT 
           HC7 RADIO FREQUENZ THERMA-LIFT

individuele behoefte van de klant, het huidtype en het beoogde effect. Precieze informatie over de wer-
king van de zes verschillende serums is vanzelfsprekend verkrijgbaar bij Klapp Cosmetics.”

MULTIPOLAIR EN TRIPOLAIR HANDSTUK
“Nadat het juiste serum is aangebracht, wordt het multipolaire handstuk van de HC7 Radio Frequenz 
Therma-Lift ingezet. Voor de gevoelige huid rond bovenlip en ogen wordt het tripolaire handstuk 
gebruikt. De behandeling wordt afgesloten door de huid intensief te verzorgen met de Finishing 
Care Cream. De totale behandeling neemt ongeveer dertig minuten in beslag en – afhankelijk van 
rimpelvorming en huidconditie – worden vier tot zes behandelingen met tussenpozen van één week 
aanbevolen. Om het resultaat op lange termijn te behouden, worden regelmatige opfrisbehandelingen 
aanbevolen.”

EFFECTEN
“De radiofrequentie-therapie maakt gebruik van radiogolven. Deze penetreren de opperhuid en 
doen hun werk diep in het huidweefsel. Door aantrekking en afstoting van ionen wordt een bewuste 
warmteontwikkeling bereikt, waardoor nieuw verstevigd collageen wordt gevormd en de dichtheid en 
stevigheid van de huid wordt verhoogd. Tegelijkertijd wordt de celstofwisseling gestimuleerd en dit 
allemaal op een niet-invasieve, milde, snelle en volstrekt veilige manier.”

Wil je uitgebreider geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de HC7 Radio Frequenz Therma-
Lift te bieden heeft? Neem dan contact op met:

Klapp Cosmetics GmbH
Tel. +32 (0)89 418861
benelux@klapp-cosmetics.com 
www.klapp-cosmetics.com 

Klapp Cosmetics benadrukt dat de radiofrequentie-therapie slechts een mini-
male tijdsinvestering vereist en dat deze uitstekend te combineren is met 
mesotherapie. “De behandeling start met een grondige reiniging van de huid 
met de HC7 Cleansing Treatment. Vervolgens worden de grotere huidgedeeltes 
besproeit met één van de zes serums. De keuze hiervoor is afhankelijk van de 

▲ De zes serums zijn ontwikkeld om in te spelen op de behoeften van de 
individuele klant

▲ Radiofrequentie-therapie maakt gebruik 
van radiogolven, die de opperhuid penetreren 
en diep in het huidweefsel hun werk doen

EEN BELANGRIJKE INTRODUCTIE VAN KLAPP COSMETICS IS HET 

APPARAAT HC7 RADIO FREQUENZ THERMA-LIFT MET DE BIJBEHO-

RENDE CLEANSING TREATMENT, ZES VERSCHILLENDE SERUMS EN 

DE FINISHING CARE CREAM. SAMEN VORMEN DEZE EEN SYSTEEM 

WAARBIJ RADIOFREQUENTIE-THERAPIE WORDT INGEZET OM KLANTEN 

IN DE SALON EEN MILDE EN NIET-INVASIEVE BEHANDELING AAN TE 

BIEDEN MET ALS RESULTAAT EEN GLADDE EN STEVIGE HUID, VERMIN-

DERING VAN RIMPELS EN STRAKKERE GEZICHTSCONTOUREN.

mailto:benelux@klapp-cosmetics.com
http://www.klapp-cosmetics.com/
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a p p a r a t u u r

KLAPP COSMETICS INTRODUCEERT 
           HC7 RADIO FREQUENZ THERMA-LIFT

“Het is ons doel om iedere 
salon in Nederland te onder-
steunen, want vaak zijn het 
juist de MKB-bedrijven die 
de economie in beweging 
houden. Daarom hebben 
we onze financieringsmoge-
lijkheden afgestemd op de 
behoeften en mogelijkheden 
van deze salons. Voor hen 
willen we een betrouwbare 
partner zijn”, verduidelijken 
Ralf en Jack.

“Care Cosmetics biedt 
schoonheidssalons en well-
nessbedrijven de mogelijk-
heid om moderne en in de 
regel kostbare apparatuur te 

kopen met een financiering op afbetaling. En dat ook als ze maar beperkte 
investeringsmogelijkheden hebben, tegen gunstige voorwaarden. Daarom 
staat persoonlijk contact bij ons centraal. Per slot van rekening zijn de salon-
behoeften en ideeën maatgevend voor onze dienstverlening. Wij handelen 
onafhankelijk van banken of leasebedrijven, zodat we onze partners en 
klanten in alle opzichten de grootst mogelijke keuzevrijheid kunnen bieden.”

IS FINANCIERING OP AFBETALING NET ZOIETS ALS LEASE?
“Nee, dit is heel iets anders. Bij lease is het apparaat eigendom van de lease-
maatschappij tot de laatste termijn is betaald en dan moet je nog een afkoop-
som betalen om daadwerkelijk eigenaar te worden van het apparaat. Bij ons 
ontvang je een factuur op naam bij levering en betaal je hierna een bedrag 
inclusief rente en btw zolang als de termijn van de financiering is afgesproken. 
Dit kan 6, 12, 24, 36 of 48 maanden zijn.”

JE HEBT HET NET OVER RENTE, IS DEZE HOGER OF LAGER 
DAN BIJ LEASE?
“Natuurlijk moeten wij wat rente incalculeren, maar het rentepercentage is in 
vele gevallen gunstiger dan bij leasemaatschappijen.”

HOE IS HET GEREGELD MET DE GARANTIE BIJ EEN FINAN-
CIERING OP AFBETALING?
“Dit is precies hetzelfde als wanneer je het apparaat koopt. Het enige verschil 
is dat je nu maandelijks aflost op het aankoopbedrag.”

HOE IS HET GEREGELD MET DE BTW-TERUGGAVE? 
“Dit is ook precies hetzelfde als wanneer je het apparaat zou kopen, omdat 
wij de factuur van het gehele bedrag meesturen bij levering. De btw van het 
gehele bedrag ontvang je dus volledig terug in het kwartaal van levering. Dit 
is dus een mooi voordeel voor de salon.”

HOE ZIT HET MET KORTINGEN? ZIJN DEZE HETZELFDE 
BIJ KOOP ALS BIJ FINANCIERING OP AFBETALING? BIJ 
LEASE HOREN WIJ NAMELIJK DAT LOPENDE KORTINGEN 
NIET GELDIG ZIJN?
“Dat klopt inderdaad wat lease of huur/koop betreft en dit vinden wij dan 
ook niet eerlijk. Vandaar dat bij ons lopende kortingen gewoon geldig zijn bij 
financiering op afbetaling. Alweer een voordeel voor de salon dus.”

CARE COSMETICS BEHOORT TOT DE GROOTSTE AANBIEDERS VAN PROFESSIONELE BEAUTYAPPARATUUR IN NEDERLAND. HET BEDRIJF IS OVER-

TUIGD VAN DE RESULTATEN EN OOK VAN DE OMZETVERHOGING DIE SALONS MET DEZE APPARATUUR KUNNEN REALISEREN. OM DIE REDEN 

BIEDT CARE COSMETICS GRAAG IEDEREEN EEN FINANCIERING OP AFBETALING AAN. “OF DE SALON NET GESTART IS OF DAT ER SPRAKE IS 

VAN EEN BKR-NOTERING MAAKT NIET UIT BIJ CARE COSMETICS”, VERTELLEN BRANDMANAGERS RALF VAN HOUTS EN JACK VAN LOOK.

FINANCIERING OP AFBETALING NU VOOR IEDEREEN

KUN JE NOG IETS VERTELLEN OVER HET VOORDEEL VAN 
EEN EINDEJAAR-INVESTERING?
“Jazeker; het is voor iedere salon die dit jaar winst gaat boeken interessant 
om nog in dit boekjaar een investering te doen in een apparaat. Hierbij ont-
vangt de salon tot 28% investeringsaftrek op het belastbaar inkomen. Het is 
dus  zeker aan te raden hiervoor je boekhouder te raadplegen en indien dit 
voordeel ook voor jouw salon geldt nog deze maand tot een investering over 
te gaan.”

NU HEBBEN DE MEESTE SALONS HET NATUURLIJK ERG 
DRUK IN DE MAAND DECEMBER, HOE GAAT DIT DAN 
MET TRAINING?
“Dat klopt inderdaad. De trainingen staan bij ons dan ook direct in de eerste 
twee maanden van het nieuwe jaar gepland, zodat de saloneigenaar in het 
nieuwe jaar in alle rust met de apparatuur kan beginnen te werken.”

HEEFT DEZE APPARATUUR INVLOED OP DE OMZET VAN 
DE SALON?
“Jazeker. Bij onze specialistische apparatuur is het zelfs mogelijk om de omzet 
te verdrievoudigen. Dit komt doordat de minuut-prijs van de specialistische 
behandelingen vaak veel hoger liggen dan bij reguliere behandelingen.”

IS HET OOK MOGELIJK OM BIJ EEN FINANCIERING 
OP AFBETALING VAN EEN APPARAAT EEN INRUIL TE 
DOEN OP EEN ANDER APPARAAT, BIJVOORBEELD BIJ 
EEN MICRODERMABRASIE-APPARAAT VAN EEN ANDER 
MERK?
“Inruil is eventueel mogelijk. De mogelijkheden nemen we graag door in een 
persoonlijk gesprek met de saloneigenaar.”

Meer informatie: Care Cosmetics
Tel. 078-6521580, www.carecosmetics.nl 

Ralf van Houts

Jack van Look

http://www.carecosmetics.nl/
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B e D r i j f s r i s i C o ’ s  &  p r e V e n t i e

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. EERDER DIT JAAR VERTELDEN WE HOE 

ONDERNEMERS IN DE SCHOONHEIDSBRANCHE DE 

KANS OP ZIEKTEVERZUIM BIJ ZICHZELF ZO KLEIN 

MOGELIJK KUNNEN MAKEN. IN DEZE UITGAVE KIJ-

KEN WE HOE SALONEIGENAREN DIT BIJ MEDEWER-

KERS ZOVEEL MOGELIJK KUNNEN VOORKOMEN. WE 

DOEN DIT SAMEN MET ANTOINE VAN EIJCK, DIE ALS 

RISICO- EN PREVENTIEADVISEUR BIJ INTERPOLIS GESPE-

CIALISEERD IS IN DE BEAUTY- EN KAPPERSBRANCHE.

Antoine van Eijck

LICHAMELIJKE KLACHTEN
“Ziekteverzuim wordt in de schoonheidsbranche voornamelijk veroorzaakt door fysieke klach-
ten van medewerkers. Als schoonheidsspecialist moet je veel staan, waardoor een slechte 
werkhouding voor veel problemen kan zorgen. Verder vormen lichamelijke problemen die 
buiten het werk om zijn ontstaan een risicofactor voor medewerkers. De schoonheidsbranche 
draait nu eenmaal om fysieke handelingen.” 

PSYCHISCHE KLACHTEN
“Psychische klachten veroorzaken zo’n vijftien tot twintig procent van alle ziekteverzuim-
gevallen. De manier waarop medewerkers met elkaar omgaan is in dit kader erg belangrijk. 
En dan niet alleen op de werkvloer, maar ook via socialmediakanalen, zoals Facebook en 
Instagram. Iemand via deze weg buitensluiten of pesten is vaak onzichtbaar, maar als onder-
nemer moet je niet uitsluiten dat dit voorkomt onder je medewerkers. Ook het feit dat het 
teams van medewerkers in de schoonheidsbranche vaak volledig uit vrouwen bestaan, kan 
sneller voor spanningen zorgen.”

PREVENTIE
“Om ziekteverzuim bij medewerkers op fysiek gebied zo veel mogelijk te voorkomen, is het 
verstandig om een arbeidsdeskundige uit te nodigen of om bij een rugadviescentrum langs te 
gaan. Ook is het goed om elkaar te coachen en tips te geven. Wat psychische klachten betreft, 
is het van belang om openheid te creëren binnen het team. Als er dingen spelen tussen mede-
werkers, dan moet dit besproken kunnen worden en dien je als werkgever actie ondernemen. 
Daarnaast is het goed om je af te vragen of het personeel de werkdruk wel aankan. Vooral 
tegen het einde van het jaar, zo rond de feestdagen, hebben schoonheidsspecialistes het altijd 
extra druk. In deze periode is het dus belangrijk om nóg alerter te zijn op medewerkers.”

TIPS VOOR DE JUISTE VERZEKERING
“Bij het selecteren van een verzuimverzekering voor je medewerkers zijn er verschillende din-
gen waar je op moet letten. Controleer allereerst dat de verzekering geen oorzaken van ziekte-
verzuim uitsluit. Een verzekering die psychische oorzaken uitsluit, raad ik altijd af. Daarnaast 
zijn er verzekeraars die jaarlijks je inkomensgegevens controleren, terwijl andere verzekeraars 
dit niet doen. Ook dit is een punt om rekening mee te houden. Tot slot adviseer ik om een 
verzekering af te sluiten die niet alleen zorg draagt voor de financiën, maar die ook ondersteu-
ning biedt bij het oplossen van de problemen die ervoor hebben gezorgd dat je medewerker 
ziek is geworden. Bij Interpolis werken we bijvoorbeeld met arbeidsdeskundigen die hulp 
bieden in het geval van fysieke en psychische klachten. Maatwerk en aandacht voor de indivi-
duele situatie van de cliënt staan daarbij voorop, aangezien dit de meest effectieve manier is 
om de problemen aan te pakken.”

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

VOORKOM ZIEKTEVERZUIM: 
CREËER EEN OPEN WERKSFEER 

EN LET GOED OP JE MEDEWERKERS

http://www.interpolis.nl/veiligheid/zakelijk/personeel
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Cenzaa PRESENTEERT NWYRK SEASONS!

Geen vrouw is zo verzorgd als de New Yorkse. In deze stad, waar 
veel trends ontstaan, wordt alles uit de kast gehaald om er ver-
zorgd uit te zien. Cenzaa liet zich voor deze collectie inspireren 
door de veelzijdigheid van ´The city that never sleeps´. NWYRK 
Seasons geeft het ultieme gevoel van exclusiviteit, luxe en het 
beste resultaat voor de huid.

VAN HANDCRÈME TOT PARFUM
De speciale New York producten en behandelingen halen er het 
maximale uit op het gebied van huidverzorging- en verbetering. 
De collectie bestaat uit zeven verschillende producten met uiteen-
lopende functies. Naast een luxe ‘Wake up Boost’ gezichtscrème, 
wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de rest van het 
vrouwelijk lichaam. Zo zorgt de ‘Smart Repair – Ageless Decolleté 
Cream’ ervoor dat de effecten van tijd en zwaartekracht op de 
hals en het decolleté tegengegaan worden. Zachte handen met 
‘Timeless Hands’ handcrème en de aangename geur van ‘Eau de 
NWYRK’ zorgen voor een frisse en verzorgde uitstraling. De look 
is compleet met de ‘Nutribomb Fixingspray’, een hydratatiebom 
voor de huid en de perfecte finish van uw make-up.

CENZAA
In een zoektocht naar tijdloze schoonheid en luxe, gaat Cenzaa 
verder dan de gewone huidverzorging door veroudering daar aan 
te pakken waar het begint. Het beautymerk onderscheidt zich 
door wellness te combineren met huidverbetering en cosmetische 
huidtherapie. In samenwerking met vooraanstaande laboratoria 
ontwikkelt Cenzaa hoogwaardige en doeltreffende cosmedische 
producten. Daarmee is het merk een grote speler geworden op het 
gebied van revolutionaire en wetenschappelijk bewezen formules. 

Meer informatie:

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

NEW YORK, EEN PLEK WAAR SCHOONHEID EN VERZORGING FLOREREN EN IEDEREEN OP ZIJN BEST DE DEUR UIT GAAT. CENZAA LIET ZICH INSPIREREN 

DOOR DEZE DYNAMISCHE WERELDSTAD EN GING OP ZOEK NAAR DE NIEUWSTE TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES. NET ALS IEDER JAAR 

PRESENTEERT HET MERK EEN LUXE LIMITED EDITION COLLECTIE, MET DIT KEER DE BIG APPLE IN DE HOOFDROL. 

http://www.cenzaa.nl/
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Dé inspirerende inkoopbeurs van Midden- en West-Nederland

EVENEMENTENHAL
GORINCHEM

28, 29 en 30 januari 2017

VAKBEURS

VERZORGING

BEZOEKEN? GRATIS E-TICKET VIA EVENEMENTENHAL.NL/UV-GO
ACTIECODE: 7170002213 

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging @UV_EH

MEER INFORMATIE
EVENEMENTENHAL.NL/UV-GORINCHEM17

VOOR IEDERE BRANCHE EEN EIGEN PROGRAMMA

KOOP IN BIJ GERENOMMEERDE FABRIKANTEN EN LEVERANCIERS

DOE KENNIS EN INSPIRATIE OP

mailto:info@libradesign.nl
http://www.libradesign.nl/
http://evenementenhal.nl/UV-GO
http://evenementenhal.nl/UV-GORINCHEM17
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D o s s i e r

ONLINE BOEKINGSPLATFORMS: 
       KANS OF BEDREIGING VOOR 
               DE SCHOONHEIDSSPECIALIST?

De kracht en snelheid waarmee de boekingsplatforms zich hebben ontwikkeld wordt goed 
geïllustreerd door Treatwell, het grootste online boekingsplatform van Europa en dat zich zowel 
richt op kappers- als schoonheidsbehandelingen. Treatwell is eind 2013 opgericht, werd krap 
twee jaar later verkocht voor 34 miljoen euro en telt momenteel ruim twintigduizend (!) aan-
gesloten beauty- en kapsalons in tien Europese landen. In de Benelux zijn ruim 3500 salons 
aangesloten bij Treatwell. Andere bekende boekingsplatforms in de Nederlandse beautybranche 
zijn 1BeautyAfspraak.nl, Beautybookers.nl, Flawser, 2Minutes2Book.nl, Gyld, WieWatHaar en 
bookbeauty.nl. De mate waarin deze platforms daadwerkelijk actief zijn verschilt overigens 
enorm. Over het algemeen zijn de platforms die hun bemiddeling kosteloos aan salons aan-
bieden beduidend minder actief, dominant en zichtbaar op internet dan de betaalde diensten.  

OPKOMST VERKLAARD
De snelle opkomst van de online boekingsplatforms valt enerzijds te verklaren vanuit nieuwe 
online technologieën, die ervoor zorgen dat de consument via het platform met één druk op de 
knop in contact staat met de salon. Anderzijds wordt de snelle opkomst verklaard door ontwik-
kelingen in de beautybranche zelf. Weliswaar is het aantal actieve ondernemingen in de bran-
che de afgelopen jaren afgenomen van 14.658 bedrijven in 2012 naar 13.033 bedrijven in 2016 
(bron: Marktdata.nl/Omzetmonitor Schoonheidsverzorging), toch is de onderlinge concurrentie 
in de schoonheidsbranche nog altijd hoog. Veel schoonheidsspecialisten hebben moeite om hun 
agenda gevuld te krijgen en dat is precies waar de boekingsplatforms op inspelen. Ze bieden 
salons de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige manier aan extra klanten te komen, maar 
doen dit uiteraard niet voor niets. Wil je je als beauty professional profileren op deze platforms, 
dan staat hier doorgaans een vergoeding tegenover. Je kunt dan denken aan inschrijfgeld, de 
afdracht van een percentage van de totale omzet (of van de via het platform geboekte behande-
lingen) of abonnementsgeld. Ieder platform heeft zo zijn eigen business model, maar uiteraard 
zijn er aan deelname vrijwel altijd kosten verbonden voor de salon.

GEEN TIJDELIJKE HYPE
Hoe de boekingsplatforms zich gaan ontwikkelen en wat hun rol binnen de sector precies wordt, 
is van groot belang voor de toekomst van de totale schoonheidssector. Precieze voorspellingen 
zijn moeilijk te geven, maar het is momenteel in ieder geval duidelijk dat de platforms niet 
zomaar een tijdelijke hype zijn die over twee jaar weer voorbij is. De platforms zijn er en zullen 
ook in de jaren die voor ons liggen een belangrijke rol binnen de sector spelen. 

Ook heel helder is dat de wereld van de online boekingsplatforms zich momenteel aan het 
‘settelen’ is. Met andere woorden: aan de voorkant komen er nieuwe platforms bij en aan 
de achterkant houden andere platforms op te bestaan. Platforms die slim inspelen op nieuwe 
technische mogelijkheden en nieuwe manieren vinden om consumenten en salons aan zich 
te binden, winnen de slag. En over het algemeen zijn het toch vooral de grotere (en financieel 
daadkrachtige) platforms die hier het beste in slagen. De grote jongens worden in de toekomst 
dus nog groter en voor nieuwkomers zal het (mede hierdoor) waarschijnlijk lastiger worden om 
een plek voor zichzelf te veroveren.

GEVARIEERD BEELD
Wanneer er nieuws over de online boekingsplatforms naar buiten komt, dan is dit in vrijwel 
alle gevallen afkomstig van de platforms zelf. Vaktijdschrift De Beautysalon was echter ook 
benieuwd naar de andere kant van het verhaal, namelijk hoe schoonheidsspecialisten en salon-

IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN ONLINE BOEKINGSPLATFORMS ZICH ONTWIKKELD TOT EEN BELANGRIJKE NIEUWE KRACHT IN DE BEAU-

TYBRANCHE, WAARVAN HET BELANG NIET ONDERSCHAT MAG WORDEN. DE OPKOMST VAN DE PLATFORMS HEEFT ZICH IN EEN HOOG 

TEMPO VOLTROKKEN EN OOK NU NOG SCHIETEN NIEUWE INITIATIEVEN ALS PADDENSTOELEN UIT DE GROND. DE REDACTIE VAN DE 

BEAUTYSALON DOOK IN DE WERELD VAN ONLINE BOEKINGSPLATFORMS EN LEGDE SCHOONHEIDSSPECIALISTEN DE VRAAG VOOR HOE ZIJ 

TEGEN DEZE PLATFORMS AANKIJKEN EN IN HOEVERRE DEZE VAN BELANG ZIJN VOOR HUN ONDERNEMING. 

eigenaren tegen de boekingsplatforms aankijken en in 
hoeverre deze belangrijk zijn voor de omzet die ze 
draaien. Om hiervan een beeld te krijgen, legden we 
deze vragen voor aan een gevarieerd gezelschap van 
schoonheidsspecialisten. Het resultaat van deze tele-
fonische rondvraag leverde (zoals verwacht) een heel 
gevarieerd beeld op en de meest aansprekende reacties 
vind je op de volgende pagina’s. Opvallend was ook dat 
veel schoonheidsspecialisten in de telefonische rond-
vraag aangaven niet actief of zelfs niet bekend te zijn 
met online boekingsplatforms. Hoewel voorspellingen 
zoals gezegd moeilijk te doen zijn, mag je er vanuit 
gaan dat deze situatie binnen nu en vijf jaar heel anders 
gaat zijn en meer schoonheidsspecialisten overtuigd 
raken van het belang van online boekingsplatforms.

http://1beautyafspraak.nl/
http://beautybookers.nl/
http://2minutes2book.nl/
http://bookbeauty.nl/
http://marktdata.nl/Omzetmonitor
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SCHOONHEIDSSALON 
ANOUKK - VELP

KARINS SCHOONHEIDS
SALON – KOLLUM

ANOUK ZWEERS
Aantal medewerkers: geen (eenmanszaak) 
Aangesloten bij Treatwell

“Een collega raadde mij sterk aan om Treatwell te proberen. Zij was er 
heel erg over te spreken en ik werd toen ook nieuwsgierig. Ik heb toen 
Treatwell gebeld voor meer informatie en kreeg een aantrekkelijk aan-
bod dat ik niet kon afslaan. Zo 
ben ik sinds september 2015 aan-
gesloten en het heeft veel nieuwe 
klanten opgeleverd. Veel nieuwe 
klanten komen bij mijn salon 
terecht via het boekingsplatform 
of via Google en zien dan ook 
de goede reviews. Hoewel som-
mige kosten in mijn ogen aan de 
hoge kant zijn, ben ik over het 
algemeen erg tevreden met de 
service.”

KARIN DE VRIES
Aantal medewerkers: 4
Aangesloten bij 1BeautyAfspraak.nl

“In mijn omgeving zijn meerdere bedrijven aangesloten bij 
1BeautyAfspraak.nl waarmee je afspraken kunt boeken bij onder 
andere de kapper en schoonheidsspecialist. Dat leek me een heel 
handig systeem en ik heb toen 
zelf besloten om mijn salon aan 
te laten sluiten. Dat is al meer 
dan twee jaar geleden en sinds-
dien krijg ik veel extra klanten 
binnen. Een voordeel is dat ik 
minder vaak de telefoon hoef op 
te nemen in de salon. De kosten 
voor het aanbieden van deze 
service vallen erg mee.”

LA JOIE WELLNESS & 
BEAUTYSALON - 
ZUTPHEN

JOY BOSSENBROEK 
Aantal medewerkers: 5
Niet aangesloten bij een online boekingsplatform

“Ik heb ervoor gekozen om mijn salon momenteel niet bij een 
boekingsplatform aan te sluiten. Ik werk zelf vrij veel aan de mar-
keting en communicatie van de salon en probeer de website ook te 
optimaliseren zodat de salon online gemakkelijker te vinden is. Ik 
snap dat een aansluiting bij een boekingsplatforms aan de ene kant 
gemak biedt aan de klant en salon, maar aan de andere kant vraag 
ik mezelf af waarom ik een gedeelte van mijn salon af zou staan. 
Mijn salon is op dit moment groeiende en ik heb een blijvende 
klantenstroom die meer dan voldoende is. Voor mij is een aanslui-
ting daarom niet nodig en soms vind ik bellen om een afspraak 
te maken juist fijner omdat je kunt overleggen met je klant. Ik 
werk wel al met Salonized, 
zodat ik een digitaal afspra-
kensysteem heb waar ik 
momenteel zelf afspraken in 
boek. Binnenkort bied ik via 
Salonized online boeken aan 
op mijn site. Mocht ik in de 
toekomst extra klanten willen 
aantrekken, dan overweeg ik 
de optie van een aansluiting 
bij Treatwell.”

http://1beautyafspraak.nl/
http://1beautyafspraak.nl/
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BEAUTYSALON C’EST 
LA VIE - BARENDRECHT

BEAUTYINSTITUUT SU 
CHÊN’S – ETTEN LEUR

GITHA VAN KLEEF
Aantal medewerkers: 1
Aangesloten bij Treatwell

“Ongeveer driekwart jaar ben ik aangesloten bij Treatwell en de laatste tijd merk ik 
dat de laatste mogelijkheden in mijn agenda steeds gemakkelijker gevuld worden, 
waardoor mijn dag dan ook volgepland zit en ik niet met ‘loze’ 45 minuten zit. 
De meeste klanten die van de service gebruik 
maken worden vaste klanten. Ik heb voor 
een aansluiting bij Treatwell gekozen omdat 
het het meest bekende boekingsplatform is 
en ook omdat ze mij persoonlijk hebben 
benaderd. Over de provisie die ik betaal voor 
elke nieuwe behandeling heb ik gemengde 
gevoelens, maar dit verschilt per behandeling. 
Naast Treatwell werk ik met Salonized. In dit 
programma is het ook mogelijk om online 
afspraken te maken waarvan de vaste klanten 
dan weer veel gebruik maken.” 

SU CHÊN
Aantal medewerkers: 2
Aangesloten bij Bookbeauty.nl

“Mijn salon is aangesloten 
bij Bookbeauty.nl, maar 
ik heb vanuit dat platform 
nog geen klanten terugge-
zien. Tegenwoordig werk 
ik wel met de software van 
Salonized. Ik heb nog over-
wogen om mijn salon bij 
Treatwell aan te laten sluiten, 
maar om verschillende rede-
nen die te maken hebben met 
de commissie, kortingen bij 
het boeken en administratie-
zaken, heb ik daar uiteindelijk toch vanaf gezien. Klanten kunnen 
in plaats daarvan rechtstreeks op mijn site terecht, waar ze gemak-
kelijk een afspraak kunnen maken die automatisch in de agenda 
van de salon komt te staan. Op die manier bied ik mijn klanten toch 
het gemak van online boeken aan met een systeem dat ik prettig 
vind werken en dat bij mijn salon past.” 

SKINCARE AURORA – 
OLDEKERK

LISETTE BOUMAN
Aantal medewerkers: 1
Aangesloten bij 1BeautyAfspraak.nl

“Ik ben al vier jaar aangesloten via 
1BeautyAfspraak.nl en het bevalt erg goed. 
Het scheelt enorm met het aannemen van 
de telefoon, klanten vergeten minder vaak 
hun afspraak doordat ze herinneringsberich-
ten krijgen en de salon is beter bereikbaar 
omdat het boeken van afspraken online mogelijk is. De kosten die 
hieraan verbonden zijn, wegen naar mijn mening op tegen de tijd 
die ik eigenlijk kwijt zou zijn aan het beantwoorden van telefoon-
tjes. Daarnaast werk ik ook met het kassasysteem, de nieuwsbrief en 
verjaardagsmodule van 1BeautyAfspraak.nl, waardoor er extra kosten 
bijkomen. Het is niet verplicht om hiervan gebruik te maken, maar het 
zijn leuke extraatjes voor mijn klanten. Hoewel ik positief tegenover 
boekingsplatforms sta, vind ik het geen effectief middel om extra klan-
ten te werven voor mijn salon. Het is voor mij meer een extra service 
die ik klanten bied om online een afspraak te boeken.”

http://bookbeauty.nl/
http://bookbeauty.nl/
http://1beautyafspraak.nl/
http://1beautyafspraak.nl/
http://1beautyafspraak.nl/


www.bodyscu lpt ing-concept .n l

Betrouwbare  & ef f i c iënte  technolog ie

Kwal i te i t  & resu l taat

Serv ice  & garant ie

BodySculpt ing   -   Inf raS l imming  -   Cav i tat ie   -  RadioFrequent ie  & Fac ia l  L ight  Mask

BodySculpting Concept garandeert afslanken door middel van een uitgekiend concept van 
behandelingen, BodySculpting Lifestyle producten, Bodywraps, Detox kuren en advies op maat.

BodySculpting ook in uw instituut? 
Neem contact op met Monique Bos voor meer informatie of een persoonlijke demonstratie 
info@bodysculpting-concept.nl of 0621505388 

Tot 31 december 2016 20% korting op apparatuur naar keuze

BODYSCULPTIN
G

INFRA SLIMMIN
G

WRAPSCAVITATIE

Body conceptSculpting 

mailto:info@bodysculpting-concept.nl
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KERSTCOLLECTIE OPI GEÏNSPIREERD
   OP BREAKFAST AT TIFFANY’S

De kerstcollectie bestaat uit twaalf nieuwe en beperkt verkrijgbare 
nagellakken en is voornamelijk geïnspireerd op Holly Golightly, Audrey’s 
filmpersonage in Breakfast at Tiffany’s. Daarnaast verwijst de collectie 
naar de meest memorabele outfits uit de film. Denk bijvoorbeeld aan 
Holly’s roze cocktailjurkje, haar elegante parelketting en haar iconische 
little black dress. 

TIFFANY-KLEUREN
De collectie bevat twaalf nagellakken in tijdloze rood- en bordeauxtinten, 
parelmoer en stijlvolle glittervarianten in zilver en roze. Uiteraard zou 
de collectie niet compleet zijn zonder een signature shade genaamd I 
Believe in Manicures. Elke kleur is beschikbaar als GelColor-variant voor 
twee weken lang draagplezier met een intense hoogglans finish.

VOOR DE NIEUWE KERSTCOLLECTIE HEEFT OPI INSPIRATIE 

GEHAALD UIT DE FILMKLASSIEKER BREAKFAST AT TIFFANY’S. 

OOK HOOFDROLSPEELSTER AUDREY HEPBURN VORMDE EEN 

BELANGRIJKE INSPIRATIEBRON BIJ DE SAMENSTELLING VAN 

DEZE NIEUWE, FEESTELIJKE NAGELLAKCOLLECTIE. AUDREY WAS 

ÉÉN VAN DE GROOTSTE STIJLICONEN VAN HOLLYWOOD EN 

OMARMDE BEAUTY EN FASHION ALS GEEN ANDER. ZO SLUIT 

OPI ZICH HELEMAAL AAN BIJ HAAR BEKENDE UITSPRAAK ‘I 

BELIEVE IN MANICURES’. HET NAGELLAKMERK INTRODUCEERT 

OOK TWEE NIEUWE, INNOVATIEVE GELCOLOR BASE COATS. 

GELCOLOR BASE COATS
OPI introduceert twee nieuwe en innovatieve 
GelColor Base Coats waarmee heel eenvoudig inge-
speeld kan worden op de specifieke wensen van 
de klant. De producten zijn geformuleerd met de 
beste ingrediënten, waardoor frustrerende nagel(lak)
problemen verleden tijd worden. 

STRENGTHEN FORMULA 
De Strengthen Formula Base Coat is verrijkt met een 
vitaminecomplex dat zorgt voor versteviging van de 
nagels tijdens het dragen én het verwijderen van 
GelColor. Dit zorgt ervoor dat de nagels gezond 
blijven, ook na het verwijderen van GelColor. 

RIDGE FILLER FORMULA
Speciaal om oneffenheden, ribbels en lijnen in de 
natuurlijke nagel op te vullen, is de Ridge Filler 
Formula Base Coat ontwikkeld. Het product zorgt 
voor een effen basis, waardoor de GelColor strak 
aangebracht kan worden. 

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

http://www.opi.nl/
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SAMENWERKING BEAUTY BY 

     Dorien & Fitland Wellnessresorts 

KICK OFF SAMENWERKING
Het samenwerkingsverband heeft al behoorlijk wat media-aandacht gekregen. De 
daadwerkelijke kick off voor de samenwerking vond begin november plaats bij De 
Wellnessboot in Mill. Tijdens dit evenement bezochten geïnteresseerden diverse 
workshops en een beauty-markt. Ook was Dorien Schonenberg, eigenaresse van 
Beauty By Dorien en van Dorien.nl Anti-Ageing Center in Druten, aanwezig om 
de lijn te introduceren. In februari 2017 vindt een soortgelijk evenement plaats bij 
Wellness Leiden. 

DORIEN SCHONENBERG 
Dorien Schonenberg is uiteraard geen onbekende in beautyland. Haar salon aan 
huis bouwde zij uit tot een groot anti-ageing instituut in Druten waar uitsluitend 
wordt gewerkt met de meest geavanceerde  apparatuur. In 2014 lanceerde Dorien, 
in nauwe samenwerking met vooraanstaande laboratoria, de hoogwaardige pro-
ductlijn Beauty By Dorien. De huidverbeteringsproducten uit deze lijn hebben 
een verstevigende werking op de huid, hydrateren de huid van binnenuit, zijn 
parabenen- en dierproefvrij en gaan de strijd aan met ouderdomskenmerken. Reden 
genoeg voor de Fitland Wellnessresorts om te kiezen voor het werken met deze 
huidverbeteringslijn.

FITLAND WELLNESSRESORTS
Fitland Wellnessresorts bieden een variëteit aan mogelijkheden op het gebied van 
wellness en beauty. Zes prachtige locaties waar gasten heerlijk kunnen ontspannen 
en genieten van alle luxe en comfort. Allen anders maar waar de kernwaarden thuis-
gevoel, vitaliteit en experience altijd bovenaan staan. 

Meer informatie:
Beauty by Dorien
Tel. 04870-517534 
www.dorien.nl/beauty-by-dorien
www.fitland.nl

HET EXCLUSIEVE HUIDVERBETERINGSMERK BEAUTY BY DORIEN EN 

DE FITLAND WELLNESSRESORTS HEBBEN HUN KRACHTEN GEBUN-

DELD. IN DE BEAUTYSALON VAN DE RESORTS, SANAVISIE BEAUTY, 

WORDT VOORTAAN OOK GEWERKT MET EN VOLGENS DE METHO-

DES VAN HUIDVERBETERINGSLIJN BEAUTY BY DORIEN. DAARNAAST 

KOMEN ER SPECIALE BEAUTY BY DORIEN-BEHANDELINGEN. FITLAND 

WELLNESSRESORTS, MET VESTIGINGEN IN LEIDEN, MILL, HELMOND, 

SITTARD, GOES EN ROOSENDAAL, KAN HAAR KLANTEN ZO NOG 

BETER VAN DIENST ZIJN IN HET AANBIEDEN VAN EEN TOTAALPLAATJE 

OP HET GEBIED VAN BEAUTY.

▲ Fitland Wellnessresorts 
heeft vestigingen in 
Leiden, Mill, Helmond, 
Sittard, Goes en 
Roosendaal
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Als salonautomatiseerder is de urenregistratie misschien wel één van de 
belangrijkste processen die goed verwerkt moet worden. Immers, u verkoopt 
in essentie tijd. Toch blijkt in de praktijk dat dit in deze branche door velen 
nog steeds niet heel nauw genomen wordt. 

Daar waar andere retail-sectoren ‘squeezen’ op omzet/loonfactoren en hun 
personeelskosten minimaal met één cijfer achter de komma te sturen, wordt 
er in salons vaak nog steeds gewerkt met een vaste weekbezetting. Ook als 
je dit afzet tegen het  ‘uurtje/factuurtje’-gedrag van bijvoorbeeld advocaten 
en accountants (waarbij veelal per minuut wordt afgerekend) is het contrast 
erg groot. Wij praten misschien over omzet per minuut, zij praten er niet over 
maar krijgen het. Zo lang we daar gezamenlijk niet scherper op worden, blijft 
het ruimte bieden aan discount-concurrentie. 

Ofschoon we het liever niet willen horen, is het zo dat een gemiddelde 
salon de uren voor iets meer dan 50% bezet heeft. Dit maakt dat je de prijs 
nogal fors kan laten zakken, als je daarmee deze bezetting omhoog krijgt. 
Je verdient dan hetzelfde op dezelfde kosten, ofwel je eindigt met hetzelfde 
resultaat. Door deze oprukkende beweging komt bij salons die niet actief 
managen de bezetting (en daarmee hun resultaat) nog meer onder druk. Een 
trend die voornamelijk te voelen is in het middensegment bij de zaken die 
nog geleid worden op de manier waarop ze dat tien jaar geleden al deden. 

Ik behoor niet tot de goeroegemeenschap die meent dat het middensegment 
“dood” is, maar ik ben wel overtuigd dat als je in het middensegment een 
prima boterham wilt verdienen, je zult moeten out performen. Ofwel op alle 
factoren (kwaliteit mensen, vaktechniek, look & feel salon, actieve marketing 
en eigentijdse services) het beter zult moeten doen dan de buurman. Ik ken 
talloze voorbeelden van klanten bij ons die dat uitstekend doen en hiervoor 
ook rijkelijk beloond worden.

Misschien is het een goed moment om nog eens naar de bezetting en/of 
omzet per aanwezig uur te kijken als de zes-urige werkdag wordt ingevoerd. 
Deze komt namelijk steeds dichterbij. Steeds meer overheidsinstellingen en 
bedrijven experimenteren hiermee, met Scandinavië in the lead. De gedachte 
erachter is dat het werknemers efficiënter, energieker, vrolijker en minder ziek 
zou maken. Experimenten gaan zelfs zo ver dat de mensen twee uur minder 
hoeven te werken met behoud van loon.

Zo is er een ziekenhuis waarbij de ene helft van de werknemers acht uur blijft 
werken en de andere helft zes uur. De verpleegkundigen die zes uur werken 
hebben aangegeven zich minder gestrest te voelen en ook hun ziekteverzuim 
is gedaald. Daarnaast is de kwaliteit van zorg gestegen wat geleid heeft tot 
meer tevreden patiënten.

Het argument dat dit te kostbaar zou zijn, wordt ontkracht door een 
Toyotafabriek waar ze sinds de invoer claimen ongeveer 25% meer winst te 
maken. Als belangrijkste reden wordt het verhogen van de focus aangevoerd. 
Multitasking klinkt leuk, maar is niet productief. Daarnaast heeft veertig jaar 
lang onderzoek uitgewezen dat wanneer iemand minder tijd krijgt om een 
taak uit te voeren, hij of zij harder zal werken om het af te krijgen.  

Wilt u ook deelnemen aan het experiment? U krijgt twee uur om een beter en 
vooral scherper rooster te maken!

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.

DE ZES-URIGE 
WERKDAG KOMT 

DICHTERBIJ

Patrick Klappe

C o l u m n 

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 BEHANDELT PATRICK DE MOGELIJKHEID (EN DE VOORDELEN) VAN EEN ZES-URIGE WERKDAG.  
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Al 20 jaar uw specialist
in hoogwaardige huidverzorging met 

mineralen uit de Dode Zee. 

sterk in huidverbetering!

De formule 51+3 HYALU COMPLEX™ is de kern 
van al onze producten en behandelingen. 

Informeer naar de mogelijkheden!

QUALITY GUARANTEED BY

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

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

UW KLANTEN LATEN STRALEN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN? 

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:info@schonenbergbeauty.com
http://dorienshop.nl/
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ZÓ SCOOR JE GRATIS 
   PUBLICITEIT VOOR JE SALON!

NIEUWSWAARDE
Waar begin je als je in de media wilt komen en free publicity wilt krijgen in bijvoorbeeld de krant, in 
een (online) magazine of zelfs radio of tv? Alles staat of valt met een goed plan van aanpak. Allereerst 
is het belangrijk om te weten wat journalisten en redacties nieuwswaardig vinden. Het is belangrijk 
dat je nieuwswaarde creëert. Ik zal wat voorbeelden geven waarop je zou kunnen inspelen voor jouw 
business. 

NIEUWE ZAAK
Stel je opent een nieuwe salon, dan kan de regionale media dit interessant vinden. Jouw regio heeft 
een eigen krant, zoals Eindhoven het Eindhovens dagblad heeft en Amsterdam het Parool. Media uit 
de regio vinden het vaak interessant om over ondernemers uit de regio te schrijven. Als je een nieuwe 
zaak opent dan is dat nieuws. Ook kunnen lokale radiostations interesse hebben in een interview met 
jou, evenals huis-aan-huisbladen. Onderschat de kracht van deze lokale media niet. Vaak worden ze 
de lokale suffertjes genoemd, maar dat vind ik oneerbiedig want deze krantjes worden ontzettend goed 
gelezen door mensen uit de buurt. En die lezers zouden allemaal jouw nieuwe klant kunnen zijn.

VERNIEUWING
Wat ook nieuwswaarde kan hebben is wanneer je bijvoorbeeld een techniek, therapie of vernieuwend 
product gebruikt die (vrij) nieuw is in Nederland. Een klant van mijn online free publicity programma, 
een kapper/beautyondernemer stuurde één bericht aan de media wat leidde tot een interviewuitnodi-
ging van Libelle, een publicatie door gezondheidsmagazine Santé en diverse artikelen op beauty- en 
lifestyle blogs. Dat is ook voor jou mogelijk als je iets vernieuwends aandraagt bij de media.

TREND
Als ondernemer in de beautybranche heb je veel kennis in huis over je vak. Die schat aan kennis is 
bijzonder waardevol voor de media. Als je naar tv-programma’s als Editie NL kijkt dan zie je vaak des-
kundigen aan het woord. Zij geven bijvoorbeeld hun mening over een bepaalde beauty- of haartrend. 
Hoe geweldig zou het zijn als jij die expert bent die zijn/haar mening geeft over een bepaalde trend in 
jouw branche, of het nu op tv, radio, magazine of krant is? 

DESKUNDIGHEID
Jij kunt ook die veelgevraagde expert in de media worden. De media is namelijk altijd op zoek naar 
deskundigen en daar komt bij dat de schoonheidsbranche altijd hot is. Veel kijkers, lezers en luisteraars 
van de media willen namelijk weten hoe zij zichzelf mooier kunnen maken. Spot je een bepaalde 
trend? Benader de media daar dan mee en je kunt zomaar gratis media-aandacht krijgen.

STOUTE SCHOENEN
Het enige dat je tegenhoudt om free publicity te krijgen is het feit dat je de media niet opzoekt. Dat je 
de stoute schoenen niet aantrekt. Of dat je er geen hulp bij zoekt. Wees je concurrent een stap voor 
door de media wél op te zoeken. 

Met free publicity creëer je bekendheid voor je bedrijf, benadruk je je deskundigheid en bevestig je 
je autoriteit. Zeg nou zelf, kies je sneller voor de beautysalon waarover je laatst een artikel in de krant 
gelezen hebt, of voor een totaal onbekende salon? 

Wil je meer weten over hoe jij publiciteit kunt krijgen? Bekijk dan mijn gratis video ‘Hoe verleid je een 
journalist?’ via www.supastar-pr.com 

SCHOONHEIDSSALONS KUNNEN HEEL INTERESSANT ZIJN VOOR DE MEDIA. MAAR 

JUIST DEZE ONDERNEMERS LATEN VAAK KANSEN LIGGEN DOOR DE MEDIA NIET OP 

TE ZOEKEN. DAT IS ZONDE! DAAROM DEELT FREE PUBLICITY COACH EN MEDIA EXPERT 

STEPHANIE AUKES EEN AANTAL PR-TIPS WAARMEE OOK JIJ FREE PUBLICITY KUNT SCO-

REN VOOR JE SALON. 

Stephanie Aukes heeft vijftien jaar ervaring in de PR en 
journalistiek. Ze weet als geen ander hoe salons free 
publicity kunnen scoren. “Hiermee creëer je bekend-
heid voor je bedrijf, benadruk je je deskundigheid en 
bevestig je je autoriteit”, aldus Stephanie  

Fotografie: Marco Keyzer

http://www.supastar-pr.com/


B e u r s n i e u w s

In de loop der jaren heeft Cosmoprof Worldwide vele pieken en dalen gekend. Voor leveranciers uit de kappers- en 
schoonheidsbranche was de beurs in de jaren negentig en de ‘zero’s’ een absolute must. Het ging zelf zo goed, dat er 
ter aanvulling op de Italiaanse editie van Cosmoprof ook edities in Las Vegas en Hong Kong werden georganiseerd, die 
nog altijd belangrijk zijn voor de Amerikaanse en Aziatische hair en beauty business. Tijdens de kredietcrisis echter ging 
de beurs hard onderuit. Nu het economisch de goede kant opgaat, lijkt ook de organisatie weer nieuw zelfvertrouwen te 
hebben gevonden en wordt alles in stelling gebracht om met de vijftigste editie de goede, oude tijden te doen herleven.

GROEIMARKT
Thema van de komende editie is ‘Tones of Beauty’, waarmee wordt aangegeven dat er speciale aandacht is voor cos-
metica en kappers- en beautyproducten die gericht zijn op consumenten met een niet-westerse huid of black hair, wat 
wereldwijd gezien een belangrijke groeimarkt is. ‘Tones of Beauty’ is onderdeel van Cosmoprime, een soort preview 
op de beurs zelf die gehouden wordt van 16 tot en met 19 maart.

De keuze voor het ‘Tones of Beauty’-thema is niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat de markt voor ‘multicultural’ 
beauty gigantisch is, zo benadrukt de Cosmoprof-organisatie. “Vrouwen met een niet-westerse achtergrond geven 
maar liefst tachtig procent meer geld aan cosmetica en verzorgingsproducten uit dan andere consumentengroepen. 
Wereldwijd is deze markt al goed voor honderden miljarden dollars per jaar en dit wordt alleen maar meer”, aldus 
Alessandra Allegri, Sales Team Manager van Cosmoprof Worldwide. “Veel producenten spelen hier al op in door 
producten te ontwikkelen die geschikt zijn voor een bredere groep haar- en huidtypes. Cosmoprof vind deze ontwik-
keling dusdanig belangrijk, dat we er het hoofdthema van de komende jubileumeditie van hebben gemaakt. Zowel 
voor salons, distributeurs en producenten is Cosmoprof 2017 dus de ‘place to be’ om geïnformeerd èn geïnspireerd te 
worden over deze opkomende markt en alle bijbehorende ontwikkelingen.”

RECORD
Afgelopen jaar werd Cosmoprof Worldwide bezocht door een recordaantal van 200.000 bezoekers, 2510 exposanten 
en waren er 25 landenpaviljoens. Met de aankomende vijftigste editie is er een goede kans dat deze recordcijfers 
opnieuw verbroken gaan worden. Op de beursvloer zijn tientallen Nederlandse bedrijven aanwezig en ook is er een 
Nederlands paviljoen. 

Nieuws over Cosmoprof Worldwide volg je op social media via #cosmoprofww, via de app 
en via de website cosmoprof.com 

AL TIENTALLEN JAREN IS COSMOPROF WORLDWIDE IN DE ITALIAANSE STAD BOLOGNA DE BELANG-

RIJKSTE KAPPERS- EN BEAUTYVAKBEURS TER WERELD. KOMEND JAAR (17 T/M 20 MAART 2017) WORDT 

DE VIJFTIGSTE EDITIE GEHOUDEN EN DE ORGANISATIE ZET ALLES OP ALLES OM HIER DE BESTE EDITIE 

OOIT VAN TE MAKEN. 

VOORBEREIDINGEN 50E EDITIE 

    Cosmoprof IN VOLLE GANG
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’s WErelds BEste COSmetica, dat was in 1962 de 
ambitie toen het merk Webecos voor het eerst werd 
gepresenteerd. Nu vij� 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

1429026_WBC_A5_Liggend_NL.indd   1 12-02-14   13:43

http://www.webecos.nl/
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POPULARITEIT BIOPTRON® 
LICHT- EN KLEURENTHERAPIE GROEIT SNEL 

Elke kleur in het ons omringende spectrum  heeft een eigen golflengte en frequentie 
en daarmee een eigen dieptewerking in ons lichaam. Wanneer licht in onze huid 
doordringt, ontstaan  biochemische reacties die de functies van verschillende orga-
nen en systemen beïnvloeden.  

GEPOLARISEERD LICHT
Lichttherapie van Bioptron® biedt  klinisch bewezen resultaten in de preventie en 
behandeling van diverse (medische) aandoeningen door het gebruik van lineair 
gepolariseerd, polychromatisch licht. Het gepolariseerde licht is één van de unieke 
karakteristieken van Bioptron en ontstaat dankzij de ingebouwde ‘Brewster Mirror’,  
een vijflagige spiegelreflectie die voor een doeltreffende penetratie van het licht 
zorgt. Afhankelijk van het filter kan een individuele kleur worden gekozen ofwel het 
medical full spectrum.  Dit biedt het volledige lichtspectrum inclusief het helende 
deel van het infraroodspectrum , maar dan zonder UVA-  en UVB-straling, waar-
door het een 100% veilige manier van therapie is.

EFFECTEN & RESULTATEN
Gepolariseerd licht activeert onder andere fibroblasten tot het aanmaken van colla-
geen en elastine, maakt nieuwe bloedvaatjes aan, doodt bacteriën, stimuleert spe-
cifieke cellen van het immuunsysteem, herstelt beschadigde en verzwakte cellen en 
bevordert het algemeen welzijn. De door een microprocessor gecontroleerde  inter-
ne koeling,  ligt de temperatuur  maximaal één à twee graden Celsius hoger dan de 
normale lichaamstemperatuur.

LICHTTHERAPIE DIE OP EEN NATUURLIJKE MANIER WERKT OM HUIDPRO-

BLEMEN, WONDHELING EN PIJN TE GENEZEN. HET ANTI-AGEING-AP-

PARAAT VAN BIOPTRON® BIEDT EEN OPLOSSING VOOR DIVERSE 

HUIDPROBLEMEN EN WERD DIT JAAR VERKOZEN TOT PROFESSIONAL 

BEAUTY PRODUCT OF THE YEAR 2016. WAS DE INNOVATIEVE TECH-

NOLOGIE EERST ALLEEN IN HET BUITENLAND VERKRIJGBAAR, NU KUN-

NEN NEDERLANDSE BEAUTYPROFESSIONALS OOK DE KRACHT VAN 

BIOPTRON® LICHTTHERAPIE ONTDEKKEN DANKZIJ DISTRIBUTEUR BEAUTY 

INJECTION.
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TOEPASSINGSGEBIEDEN
Doordat het licht op een dynamische manier wordt uitgezonden  beperkt 
de werking zich niet uitsluitend tot het behandelde gebied van de huid, 
maar wordt het getransporteerd door het gehele lichaam. Naast beauty-
behandelingen zijn er tal van indicaties zoals acne, ulcus cruris, doorlig-
wonden, schaaf- en snijwonden,  brandwonden en kloven maar ook kan 
het apparaat worden  ingezet  bij ontstekingen en pijn. Denk bijvoorbeeld 
aan spier- en gewrichtsontstekingen, reuma, artrose, carpaal tunnelsyn-
droom, sportkwetsuren en -kneuzingen, rug- en nekklachten, pees- en 
slijmbeursontstekingen en overbelasting. Uiteraard kan de lichttherapie ook 
een oplossing bieden voor huidaandoeningen als eczeem, psoriasis, acne, 
koortslip/-blaas, gordelroos, littekenweefselbehandeling en een koortslip. 
Niet direct de doelgroep van de Beauty Therapist maar het komt wel voor-
bij. Alle behandelingen met Bioptron® lichttherapie zijn kort, pijnloos, 
ontspannend en zeer kalmerend. Bovendien werkt de lichttherapie op een 
natuurlijke manier door het eigen herstellend vermogen van het lichaam te 
ondersteunen.

VOOR PROFESSIONAL EN PARTICULIER
Er is geen medische  kennis vereist om met de Bioptron® te kunnen wer-
ken en bij chronische aandoeningen is het prettig dat ook de particulier er 
gebruik van kan maken. Elke Bioptron heeft dezelfde therapeutische wer-
king. Het enige verschil is de behandelingsdiameter en het ontwerp. Alle  
apparaten zijn  ISO-gecertificeerd, veilig en non-invasief. 

SINDS 1988
Bioptron® AG investeert al jarenlang in onderzoek en ontwikkeling van 
producten die nodig zijn om optimale, klinische effectiviteit met lichtthera-
pie-behandelingen te bereiken. Als gevolg daarvan wordt het lichttherapie-
systeem al jaren gebruikt door artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, 
maar ook door individuele gebruikers thuis vanwege de bewezen positieve 
effecten op het menselijk lichaam. 

Meer informatie:
Beauty Injection
Tel. 030-2000105
www.beauty-injection.nl 

Lichttherapie van Bioptron® maakt klinisch bewezen resultaten 
mogelijk in de preventie en behandeling van diverse medische 
aandoeningen door het gebruik van lineair gepolariseerd, poly-
chromatisch licht 

BIOPTRON® INFORMATIEDAGEN 2017
Speciaal voor iedereen die nieuwsgierig is geworden naar Bioptron® licht- 
en kleurentherapie en hier graag meer over wil weten, organiseert Beauty 
Injection een aantal informatiesessies. Deze worden gehouden in de prak-
tijk aan  de Symfonielaan 30 in Nieuwegein.

Tijdens deze informatieve bijeenkomsten wordt niet alleen uitleg gegeven 
over het anti-ageing-apparaat, maar worden ook demo’s gegeven. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om het apparaat uit te proberen en zelf te ervaren hoe 
het is om met het systeem te werken. De sessie nemen ongeveer tweeën-
eenhalf uur in beslag. 

Voor begin 2017 staan de volgende informatiedagen gepland:
• 12 januari, 13.30 tot ±16.00 uur
• 16 januari, 13.30 tot ±16.00 uur
• 21 januari, 09.00 tot ±11.30 uur

Het bijwonen van de informatie- en demonstratiesessies is gratis mits je je 
vooraf aanmeldt. Dit kan via www.beauty-injection.nl/university. Schikken 
de bovenstaande data niet? Maak dan kosteloos een individuele afspraak. 

http://www.beauty-injection.nl/
http://www.beauty-injection.nl/university


Wereldwijd maken consumenten steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om online te reserveren. Denk bijvoor-
beeld aan het reserveren van een taxirit, een bioscoopkaartje, een tafeltje in een restaurant en ga zo maar door. Marit 
Heemskerk, oprichter van WieWatHaar, liep al een tijdje met de gedachte om deze lijn door te trekken naar de uiter-
lijke verzorgingsbranche. Haar plan voor een online boekingsplatform gericht op kappers- en beautybehandelingen 
werd kortgeleden werkelijkheid.

SAMENWERKING
Om het online boekingsplatform van de grond te krijgen, heeft Marit de samenwerking gezocht met Salonized.  Dit 
automatiseringsbedrijf biedt salons software aan waarmee de agenda, kassa en het klantenbestand eenvoudig te 
beheren zijn. 

In samenwerking met Salonized zijn er drie aansluitingspakketten voor het online boekingsplatform ontwikkeld waar-
uit de salonhouder kan kiezen. Allemaal zijn ze maandelijks opzegbaar, zonder opstartkosten of marge per afspraak 
en met overstapservice.

VOORDELEN
De consument kan eenvoudig met enkele klikken een online afspraak boeken en ook voor salons biedt het systeem 
vele voordelen. Wanneer een afspraak online is gemaakt, komt deze namelijk meteen in de agenda te staan. Klanten 
krijgen op hun beurt ook een melding kort  voor hun afspraak (wat vergeten afspraken en dubbele boekingen voor-
komt). Eveneens gunstig voor de salon is het feit dat 
klanten na hun bezoek gestimuleerd worden om een 
review te geven over de salon. Zo blijf je als salon-
eigenaar goed op de hoogte van de mate waarin je 
services gewaardeerd worden en kunnen potenti-
ele klanten de feedback ook bekijken. 

Meer informatie: 
www.wiewathaar.nl 

HET PLATFORM WIEWATHAAR(.NL) BEGON IN EERSTE INSTANTIE ALS EEN PLEK WAAR CONSUMEN-

TEN KAPSALONS EN HAARPRODUCTEN KONDEN REVIEWEN. OOK FUNGEERDE HET ALS EEN ADRES-

SENBOEK VOOR SALONS IN NEDERLAND. SINDS KORT IS ER AAN HET PLATFORM EEN NIEUWE 

FUNCTIE TOEGEVOEGD WAARDOOR HET VOOR DE KLANT MOGELIJK IS OM ONLINE EEN AFSPRAAK 

TE MAKEN BIJ EEN KAP- OF BEAUTYSALON. 

NIEUW ONLINE BOEKINGSPLATFORM 
SPEELT IN OP WERELDWIJDE TREND

22.000 SALONS 
OP ÉÉN PLATFORM
In 2010 begon WieWatHaar als een 
platform waar consumenten reviews 
over kapsalons en salonproducten 
konden achterlaten. In 2015 werden 
ook beautysalons, spa’s en beauty-
producten toegevoegd en beschikt de 
site informatie over meer dan 22.000 
salons. Het is een interactieve plek 
geworden waar consumenten een 
salon of product kunnen vinden dat 
bij hen past, op basis van ervarin-
gen van anderen. Een salon vind je 
door middel van de salonfinder, die 
af te stemmen is op de wensen van 
de klant. Op het platform kan de 
consument ook terecht bij de experts 
van WieWatHaar voor persoonlijk 
professioneel advies. Met de laat-
ste toevoeging van online boeken 
is WieWatHaar een breed platform 
geworden voor allerlei beautyzaken 
van de consument. 

a u t o m a t i s e r i n g
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http://www.wiewathaar.nl/


TOT € 125,- PER UUR
VERDIENEN?

WILT U OOK 

the art of 
       age-less beauty

8X OP RI J 
VERKOZEN TOT 

BESTE APPARAAT 
IN DE BRANCHE!

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

microdermabrasie.

NU AL VANAF 

€ 95,- 
PER MAAND*

*MET FINANCIERING 

OP AFBETALING

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

VRAAG MEER INFORMATIE AAN OF MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK MET ONZE ADVISEUR VOOR EEN 
DEMONSTRATIE OF SCHRIJF U NU GRATIS IN VOOR EEN 1-DAAGSE KENNISMAKINGSTRAINING 
OP DINSDAG 17 JANUARI 2017 TE DORDRECHT.

MICRODERMABRASIE

Laat weten met wie jij 
dit weekend wil doorbrengen!

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

De Gharieni Facebookactie eindigt op 31.01.2017

FACEBOOK ACTIE

Wellness weekend 

BIJ  “FORT RESORT BEEMSTER”
VOOR 2 PERSONEN

1 overnachting in een luxe kamer (zondag t/m donderdag)
1 massage per persoon (50 minuten)

Diner in het gezellige restaurant
Uitgebreid ontbijt

Toegang tot de Spa & Wellness met badjas,
handdoeken en slippers

WILT U PUREontspanning?
Doe mee en maak kans op een 

schitterend arrangement!

1
2
3

Facebook pagina “Gharieni Nederland” liken!

Gharieni Facebook actie liken!

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


H o o g w a a r d i g e  s t a n d b o u w  v o o r  e e n  b e t a a l b a r e  p r i j s !

Op een beurs draait het om zien en gezien worden. Daar hoort 

een onderscheidende beursstand bij.  Alu Expo Art verzorgt 

volledig klantspecifiek op maat gemaakte beursstands voor elk budget.

Hoekweg 63  |  6591 XN Gennep  |  (0485) 7124 00   |  info@aluexpoart.nl

www.aluexpoart.nl

Alu Expo Art heeft meer dan vijftig jaar ervaring en kennis opgebouwd 

in beurscommunicatie. Onze onderscheidende beursstands zijn van 

een hoge kwaliteit en dragen daadwerkelijk bij aan het succes van uw 

beursdeelname. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

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


i n t r o D u C t i e

SINELCO INTERNATIONAL IS EEN WERELDWIJDE MARKTLEI-

DER ALS PRODUCENT VAN PROFESSIONELE KAPPERS- EN 

BEAUTYPRODUCTEN EN IS ACTIEF IN MEER DAN ZESTIG 

LANDEN. KORTGELEDEN HEEFT SINELCO EEN NIEUW 

BEAUTYMERK OP DE MARKT GEBRACHT ONDER DE NAAM 

AMBITION. HET MERK BESTOND EERST UIT EEN UITGEBREID 

KLEURENPALLET VAN NAGELLAKKEN, MAAR NU IS ER OOK 

EEN HUIDVERZORGINGSLIJN AAN TOEGEVOEGD. 

SINELCO’S NIEUWE BEAUTYMERK 
AMBITION BREIDT UIT MET SKINCARE-LIJN
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ASSORTIMENT
De toevoeging van macadamia-olie in de formule 
herstelt de huidbarrière, de verrijking met moringa-
boter voorkomt vochtverlies en hyaluronzuur in de 
formule vermindert jeuk en schilfers. Al na een maand 
gebruik wordt het vochtgehalte van de huid met 
91% verhoogt. De producten variëren van alledaagse 
huidverzorgingsproducten en anti-ageing maskers 
tot massageoliën en scrubs die cellulitis tegengaan. 
Het grootste gedeelte van het Ambition-assortiment 
is geschikt om te gebruiken op zowel het gezicht als 
lichaam.

Ambition is verkrijgbaar bij een groot aantal regiodea-
lers. Voor meer informatie en verkoopadressen bij jou 
in de buurt neem je contact op met:

Sinelco International
Tel. +32 (0)55 33 41 41
ambition@sinelco.com 
www.ambitionbeauty.eu

Ambition is ideaal voor in de salon als je klanten hebt die op zoek zijn naar hoogwaar-
dige beautyproducten, waarmee daadwerkelijk de gewenste resultaten worden bereikt. 
De Ambition-producten worden namelijk allemaal in Europa vervaardigd om klanten 
een hoog kwaliteitsniveau te garanderen.

NAGELS
De introductie van Ambition begon met de lancering van een uitgebreide nagellak-col-
lectie, die 57 verschillende kleuren omvat. Deze long lasting nagellakken zijn duurzaam 
en blijven minimaal negen dagen mooi. De nagellak bevat geen schadelijke stoffen 
zoals tolueen, kamfer en formaldehyde. Bovendien bevat de collectie een topcoat die 
extra glans toevoegt en ervoor zorgt dat de lak langer als nieuw blijft. In 2017 wordt 
Ambition gecomplementeerd met een volwaardige make-uplijn.

HUIDVERZORGING
Tot kort beperkte Ambition zich tot een ruime keus aan nagellak, maar nu kun je 
ook een reeks skincare-producten aanbieden in je salon. Deze huidverzorgingslijn is 
bedoeld om de huid gehydrateerd te houden. Om dit te bereiken heeft Ambition een 
skincaregamma ontwikkeld met hydratatieformules die gebaseerd zijn op de kracht van 
water. 

mailto:ambition@sinelco.com
http://www.ambitionbeauty.eu/


s a l o n  X :  s C h o o n h e i D s s a l o n  C a r o l i n e ,  D r i e l

D e  B e a u t y s a l o n  n r  6  2 0 1 648

“Ik kom uit een echt ondernemersgezin; mijn broers en zus zijn allemaal zelfstandig ondernemer en 
mijn ouders hebben altijd een hotel-café-restaurant en een supermarkt gehad”, vertelt Caroline. “Op 
de bovenverdieping van hun bedrijf werkte een schoonheidsspecialiste en via haar ben ik met het 
beroep in aanraking gekomen. In ’86 heb ik mijn diploma behaald en vervolgens heb ik een baan bij 
de Rabobank jarenlang gecombineerd met een praktijk aan huis.”

VERZORGINGSHUIZEN
“In 2013 stopte mijn baan bij de Rabobank en ben ik mijn activiteiten als schoonheidsspecialist gaan 
verbreden. Zo heb ik vier verzorgingshuizen hier in de regio aangeschreven en met drie daarvan heb 
ik nu daadwerkelijk een samenwerking. In de praktijk betekent dit dat ik regelmatig aanwezig ben 
om de bewoners te behandelen. Dat is heel dankbaar werk, want je merkt aan alles dat ze ontzettend 
kunnen genieten van de aandacht en de behandelingen.”

MEER RUIMTE, MEER MOGELIJKHEDEN
“Hoewel ik het werk in de verzorgingshuizen beschouwde als een mooie aanvulling op mijn salon 
aan huis, had ik vorig jaar toch enigszins het gevoel dat ik stilstond. Ik wilde meer ondernemen, meer 
verschillende type behandelingen aanbieden en ook met verschillende doelgroepen gaan werken, 
maar het ontbrak me aan de benodigde ruimte. Toen dit pand aan de Kerkstraat vrij kwam, heb ik de 
kans dan ook met beide handen aangegrepen. Morgen (30 november, red.) is het openingsfeest en ik 
kan niet wachten om daarna met mijn klanten aan de slag te gaan. Ik heb nu volop ruimte, waardoor 
ik bijvoorbeeld ook lichaamspakkingen en duobehandeling kan aanbieden. Wat dat betreft is de 
verhuizing echt een grote stap in de goede richting.”

GEDURENDE DERTIG JAAR HEEFT CAROLINE VAN ROEST EEN SCHOONHEIDSSALON AAN HUIS GEHAD. DIT NAJAAR HEEFT ZE ECHTER DE STAP 

GEZET OM DE SALON TE VERHUIZEN NAAR EEN ZELFSTANDIG PAND IN HET BETUWSE DORP DRIEL. EÉN DAG VOOR DE OFFICIËLE OPENING 

– DE VERF WAS NET DROOG – NAM DE REDACTIE VAN DE BEAUTYSALON EEN KIJKJE BIJ SCHOONHEIDSSALON CAROLINE EN SPRAKEN WE 

MET CAROLINE OVER HAAR LANG GEKOESTERDE DROOM.

“WAT BETREFT MIJN DOELGROEP 
     LEG IK MEZELF GEEN BEPERKINGEN OP”
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BREDE DOELGROEP
“Bijzonder aan Schoonheidssalon Caroline is dat ik me op een brede doelgroep 
richt, want wat dat betreft wil ik voor mijzelf gewoon geen beperkingen opleg-
gen. Zoals gezegd werk ik in de verzorgingshuizen veel met ouderen, maar 
daarnaast werk ik ook steeds meer met kinderen en pubers. Voor de kinderen 
organiseer ik bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes met een quiz en een verwenbe-
handeling voor de jarige. Daarnaast heb ik veel pubers als klant voor de behan-
deling van acne. Ik verwacht van hen wel dat zij thuis daadwerkelijk doen wat ik 
hen adviseer, want anders is het resultaat van de salonbehandelingen natuurlijk 
beduidend minder goed. Hier kan ik best streng in zijn; ik doe mijn best voor 
jou, maar wel op voorwaarde dat jij ook je bijdrage levert. Juist door hier strikt 
in te zijn, bereik ik uitstekende resultaten in acnebestrijding, wat natuurlijk de 
beste promotie voor je salon is die je maar kunt hebben.”

BEHANDELINGEN
“Het pand waar Schoonheidssalon Caroline gevestigd is deel ik met A-nette 
Nagels & Voeten van Anette Jansen. Zij heeft haar eigen ruimte en we delen de 
entree en wachtruimte. Door de samenwerking is het natuurlijk ook mooi dat 
we onze klanten meerdere behandelingen onder één dak kan aanbieden. Zelf 
beschik ik over een behandelkamer annex verkoopruimte en over een grote 
behandelkamer met douche, waar ook duobehandelingen worden gegeven. 
Naast verschillende gezichtsbehandelingen bied ik ook verschillende lichaams-
behandelingen aan, zoals mesotherapie en ontgiftigingsbehandelingen met het 
‘Splendid Eau’-voetbad. Hiermee worden gifstoffen die zich in het lichaam heb-
ben opgehoopt op een efficiënte manier afgevoerd.”

KLANTENWERVING
“De werving van nieuwe klanten gebeurt vooral door mond-tot-mondreclame. 
Dat klink alsof je er niets voor hoeft te doen, maar dat is uiteraard niet zo. 
Mensen bevelen jouw salon pas bij anderen aan wanneer ze volledig tevreden 
zijn. Om die reden probeer ik veel variatie in de behandelingen aan te brengen, 
worden behandelingen in een rustige sfeer uitgevoerd en neem ik ook ruim de 
tijd om een professioneel advies te geven. Wat betreft productverkoop streef ik 
ernaar om drempels zoveel mogelijk weg te halen, maar het gaat niet verder dan 

dat. Wanneer je bij klanten echt gaat lopen pushen, dan zie je ze waarschijn-
lijk nooit meer terug. Verder bied ik voor nieuwe klanten een kennismakings-
behandeling aan tegen een gereduceerd tarief. Dit geeft de klant de gelegen-
heid om mij en mijn werkwijze te leren kennen in een ongedwongen sfeer.”

TOEKOMST
“Als ik aan de toekomst denk, dan heb ik zeker nog een aantal plannen 
om de salon verder uit te bouwen. Op de eerste verdieping van het pand 
is nog volop ruimte beschikbaar, dus er zijn allerlei mogelijkheden om bij-
voorbeeld een sauna of infraroodcabine aan de salon toe te voegen. Verder 
volg ik veel trainingen en cursussen om nieuwe behandelingen en massag-
etechnieken te kunnen toepassen, dus dat inspireert mij ook om nieuwe 
initiatieven te ontplooien. Ik schat dat ik nu al zo’n vijftig tot zestig uur per 
week werk, maar dat voelt voor mij absoluut niet als een zware last. Ik ben 
nu eenmaal verslingerd aan het vak en aan mijn klanten; dit maakt dat ik het 
runnen van de salon eerder als hobby dan als werk beschouw. Hoewel ik 
dus al jarenlang in het vak zit, heb ik nog volop plannen voor de toekomst. 
Zeker nu de salon in een zelfstandig pand gevestigd is, kan ik eigenlijk niet 
wachten om deze te gaan uitvoeren!”

Meer informatie: 

Schoonheidssalon Caroline
Kerkstraat 33, 6665 CE Driel
Tel. 026-4742542
www.schoonheidssaloncaroline.nl 

“IK DOE MIJN BEST VOOR JOU, MAAR 

WEL OP VOORWAARDE DAT JIJ OOK JE 

BIJDRAGE LEVERT. JUIST DOOR HIER STRIKT 

IN TE ZIJN, BEREIK IK UITSTEKENDE 

RESULTATEN IN ACNEBESTRIJDING, WAT 

NATUURLIJK DE BESTE PROMOTIE VOOR 

JE SALON IS DIE JE MAAR KUNT HEBBEN”

PROFIEL SCHOONHEIDSSALON CAROLINE

Bestaat sinds:  1986
Type salon: Eenmanszaak
Merken: Sothys, Permsal, Institut Esthederm, Marc Inbane
Apparatuur: Skeyndor + Splendid Eau

http://www.schoonheidssaloncaroline.nl/


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

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

In de beautybranche wordt Facebook veelvuldig ingezet. Super, want het is een 
mooi medium om in contact te komen en te blijven met je klanten. Toch zie ik 
nog veel salons die zich focussen op het genereren van zoveel mogelijk ‘likes’ 
door acties als ‘like ons en maak kans op een schoonheidsbehandeling’. Oké, je 
hebt er een like bij, maar niet van iemand die daadwerkelijk geïnteresseerd is in 
jouw salon, maar alleen in het winnen van de actie. 

Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen; kwaliteit boven kwantiteit. Het gaat om de 
betrokkenheid van de volgers. Hoe vaker ze jouw bericht delen, liken en erop 
reageren, hoe meer betrokken ze zijn met jouw salon. Maar dat even terzijde. 
Laten we beginnen bij de basis, namelijk een goed ingevulde Facebookpagina 
waarmee je maximaal resultaat behaalt.

STAPPENPLAN VOOR HET INRICHTEN VAN JE 
FACEBOOKPAGINA
Stap 1: kies de juiste categorie. Je kunt, wanneer je je profiel inricht, kiezen uit 
zes verschillende categorieën. Voor schoonheidssalons past de categorie ‘lokaal 
bedrijf’ het beste. Vervolgens kies je een subcategorie, namelijk ‘schoonheids-
salon’. Deze stap lijkt misschien niet belangrijk, maar is het zeker wel. Het juist 
inrichten van de categorie vergroot de vindbaarheid van de salon. 

Stap 2: pagina-informatie invullen. Het is belangrijk om de informatie zo vol-
ledig mogelijk in te vullen. Dit geldt voor zowel de korte omschrijving als voor 
de uitgebreide omschrijving. Ook dit draagt bij aan de vindbaarheid van jouw 
salon online. 

Stap 3: kies de juiste foto’s. Beelden zeggen vaak (veel) meer dan woorden. Als 
profielfoto zou ik aanraden je logo te gebruiken. Echter, als je zonder personeel 
werkt, is het persoonlijker om hiervoor een foto van jezelf te gebruiken. Let op 
dat dit geen vakantiefoto is, hoe mooi deze foto’s ook kunnen zijn. Gebruik 
een foto van minimaal 180x180 pixels. Een online tool die je kunt gebruiken 
voor het aanpassen van je foto’s is www.resizer.nl. Als omslagfoto zou ik een 
foto kiezen die past bij jouw salonidentiteit. De grootte van de afbeelding zou 
851x315 pixels moeten zijn. Vaak wordt de omschrijving bij deze afbeelding 
achterwege gelaten, maar het is zeer aan te raden om dit wel te doen. Vermeld 
hier ook je website bij. 

Stap 4: de actieknop. Spoor de bezoeker van jouw Facebookpagina aan om actie 
te ondernemen. Dit kun je doen met de actieknop. Je kunt deze knop instellen 
op bijvoorbeeld ‘bellen’ en ‘mailen’, maar je kunt ook voor ‘nu boeken’ kiezen 
(en deze dan koppelen aan jouw bookbeauty.nl account). De actieknop vind je 
linksboven op je Facebookpagina. 

ANDERE TIPS OM BETROKKENHEID TE VERGROTEN
Push niet te veel acties. Het doen van acties en aanbiedingen is sowieso niet erg 
effectief op Facebook, wat je wellicht al gemerkt hebt in het aantal likes dat je 

kreeg. Wanneer je toch een actie deelt, zorg er dan voor dat deze gecombineerd 
wordt met een leuke tip of een weetje. Als je bijvoorbeeld een pigmentvlekken-
actie hebt, vertel daar dan bij wat de consument zelf kan doen om pigment-
vlekken te voorkomen.

Nog te vaak zien we berichten waarin bijvoorbeeld wordt gemeld dat er nog 
een plekje vrij is voor die dag, maar zonder telefoonnummer. Mensen zijn lui; 
maak het ze makkelijk om met jou in contact te komen door in iedere post je 
website of telefoonnummer te vermelden. 

Mijn laatste tip: maak het persoonlijk. Dit kun je doen door een goede combi-
natie te maken van foto’s die jij zelf hebt gemaakt en foto’s die je mag gebruiken 
van je leverancier. Foto’s van leveranciers zijn vaak erg mooi, maar zeggen 
weinig over jouw salon. De foto’s die je zelf maakt, zorgen voor authenticiteit 
van je pagina en dus voor meer betrokkenheid. Succes!

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

“ALLES DRAAIT 
OM DE BETROKKENHEID 

VAN JE VOLGERS EN 
NIET OM ZOVEEL 
MOGELIJK LIKES”
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http://www.resizer.nl/
http://bookbeauty.nl/
mailto:deska@beautyalliance.nl
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Verslavend... maar dat is alleen maar gunstig, want de biologische olie bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten,  
zoals herstellende teunisbloemolie, stimulerende rozenbottelolie en versterkend madeliefjesextract. 

WWW.ABSOLUTION.NL

Ooit gedroomd van een huidverzorging die alles kan? Verzachten, hydrateren, 
herstellen, beschermen, in balans brengen? Een product dat zowel in de winter als 
in de zomer werkt, dat het enige kan zijn in uw toilettas of dat u slim combineert 

met uw andere crèmes? Een verzorging waarvan de geur en de resultaten u lief zijn, 
en waarvan uw huid onvoorwaardelijk houdt? En die nog biologisch is bovendien? 

Absolution l’Huile Addiction biedt het allemaal. Absoluut verslavend!

Absolution l’Huile Addiction

De olie die zijn naam verdient
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