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GlowSolution
4 behandelingsstappen voor een onmiddellijk vollere, 
stralende en diep gevoede huid.

1. Glowpurify →  dieptereiniging
2. GlowPolish →  verfi jnen en verhelderen
3. Glowpermeation →  intensieve toevoer van werkstoff en
3. GlowPush-up →  dynamische impulsmassage

BEHANDELINGSGEBIEDEN:
→  Gezicht
→  Hals
→  Décolleté
→  Rug van de hand

Stralende huid in 60 minuten 
met onmiddellijk zichtbare en
langdurige resultaten

NIEUW!

Ambacht 6 • 5301 KW Zaltbommel   
Telefoon (+31) 088-0067600 • www.msk-podiamed.nl  



OP VAKANTIE

Terwijl jij deze editie hebt opengeslagen, ben 
ik lekker op vakantie. Toen ik dit voorwoord 
schreef, was ik nog in Nederland, maar je kunt er 
wel vanuit gaan dat ik nu of bij familie ben of ik 
zit te genieten aan een groot zwembad met een 
heerlijke cocktail. Als deze editie op de mat valt, 
ben ik al ongeveer 2 weken in Turkije en heb ik 
nog 2 weken te gaan. Jullie hebben er niks van 
gemerkt dat ik weg ben, want alles loopt gewoon 
lekker door. Dat is het resultaat van een goede 
planning voor de vakantie. Ik hoop dat jullie ook 
allemaal een beetje aan het genieten zijn deze 
zomervakantie en dat het weer in Nederland goed 
is! Ofwel: ik hoop dat je nu met deze editie in het 
zonnetje zit met een lekker hapje en drankje erbij! 

Voor alle ANBOS-leden is dit de eerste editie 
die je niet meer van ANBOS krijgt. Het komende 
half jaar krijgen jullie hem vanuit ons en 
leveranciersorganisatie BTP (Beauty Trade 
Professionals). Indien je als ANBOS-lid zeker wilt 
zijn dat je tot 1 januari 2023 het vakblad gratis 
blijft ontvangen, laat het ons dan snel weten. In 
de voorgaande editie staat precies wat je moet 
doen. Je kunt als ANBOS lid ook gebruikmaken 
van een geweldige abonnee aanbieding voor 
2023. Maar ook voor niet ANBOS leden hebben 
we een mooie aanbieding, die lees je verderop 

in deze editie. Wisten jullie trouwens dat je 
Vakblad De Beauty Professional nu ook ontvangt 
bij het lidmaatschap van brancheorganisatie 
De Huidprofessional? Hierover ook meer in 
deze editie! 
 
Deze editie staat weer vol interessante artikelen. 
De artikelen van het KIVH over voeding zijn elke 
keer weer super leerzaam. Dit keer een artikel 
over wat verschillende vitaminen en mineralen 
doen met de huid: wetenschappelijk bewezen! 
En in juni vond het Biofeedback event plaats en 
werd het gelijknamige boek van Dr. Ilan Karavani 
gelanceerd. We waren erbij en vertellen je over de 
nieuwste technologische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Lees ook een uitgebreid artikel 
over TikTok. Volgens digitaal Marketeer Rik Keijzer 
biedt TikTok ontzettend veel mogelijkheden 
voor schoonheidsspecialisten en dus geeft hij 
tips zodat jij aan de slag kunt. Kortom, lees snel 
verder! Dan geniet ik nog even van mijn vakantie. 
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DE ENIGE ÉCHTE ALGEN PEELING!
Anders dan bij andere peelings, werkt de Algen Peeling van binnen naar buiten. De
huid wordt in de diepere huidlagen gestimuleerd om nieuwe cellen aan te maken.
Door dit proces worden verhoornde huidcellen op een natuurlijke wijze afgestoten
en maken ze plaats voor nieuwe, frisse cellen. De huid wordt dus niet dunner
gemaakt, daardoor kan de Algen Peeling probleemloos tijdens de zomer worden
uitgevoerd. Verbeter het hele jaar door de huid met de Algen Peeling van DÉCAAR!

Ga naar www.decaar.nl/algen-peeling-zomer voor het plannen van een kosteloze
demonstratie bij jou in de salon.
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Tekst: Esther Bode-Scholte

Biofeedback is een methode waarbij je met apparatuur lichaamssignalen kunt 
meten, waarmee een groter bewustzijn van fysiologische functies van het eigen 
lichaam gecreëerd worden. Het doel hiervan is om bepaalde lichaamssystemen 

naar wens te kunnen manipuleren. ‘Uitermate geschikt voor mensen die er 
beter uit willen zien, maar dit alleen willen bereiken op een natuurlijke manier’, 

onderschrijft dermatoloog en cosmetisch chirurg dr. Ilan Karavani. Hij spreekt van 
een revolutie binnen de beautybranche. 

NIEUW IN DE WERELD VAN DE 
ESTHETIEK: BIOFEEDBACK!
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Het klinkt veelbelovend, biofeedback als 
dé nieuwe methode voor een jonger en 
frisser uiterlijk. Dr. Ilan Karavani, de pionier 
op dit gebied, spreekt vol passie over dat 
wat hem sinds 2017 dagelijks bezighoudt: 

biofeedback toepassen in de cosmetische wereld. 
Wie is dr. Karavani nu precies? Een arts die al 35 jaar 
werkzaam is in de esthetische wereld. Een dokter die 
het lef heeft om wetenschap met mentale gezondheid 
(lees: ayurveda, holisme, stressmanagement) te 
combineren. Een man die de wereld over reist, kennis 
vergaart en die informatie met veel liefde en toewijding 
deelt. Een auteur van medische, filosofische en 
natuurgeneeskundige boeken over onder andere de 
natuurlijke én geestelijke gezondheid en de impact 
hiervan op het dagelijks leven. Een veelgevraagd 
spreker op congressen, events enzovoorts. Kortom: een 
man met een veelbelovende carrière die iets te vertellen 
heeft. Ik heb dr. Karavani al meerdere malen mogen 
interviewen (interviews van anderhalf uur zijn eerder 
standaard dan uitzondering -in mijn hele journalistieke 
carrière ben ik geen arts zoals hij tegengekomen, red.), 
maar nog niet eerder sprak hij met zoveel levendigheid 
en -aanstekelijk- enthousiasme over een onderwerp. 
Biofeedback is niet alleen iets revolutionairs in de 
beautybranche; ook bij hem als arts heeft het een 
verandering teweeggebracht. ‘Ik kon niet anders dan 
stoppen met wat ik al die jaren al deed. Het voelde 
niet goed meer. Ik wil bewustwording creëren over de 
bijzondere mogelijkheden die er nu bestaan’, zegt dr. 
Karavani.  

Biofeedback
Volgens dr. Karavani is biofeedback simpel gezegd de 
manier waarop het lichaam leeft. ‘Dat betekent dat we 
kunnen staan, dansen, pianospelen, lopen. Als je een 
jaar niet gefietst hebt, ben je een beetje houterig het 
eerste uur. Maar je hoeft niet opnieuw te leren fietsen. 
Dat is biofeedback en wordt ook wel reyu genoemd, 
vanwege het vermogen van het lichaam om zelf te 
kunnen herstellen.’ Om beter te kunnen begrijpen hoe 
het proces van biofeedback werkt, legt dr. Karavani uit 
wat er precies in het lichaam gebeurt en hoe je dit kunt 
manipuleren. ‘We hebben drie belangrijke motoren 
van ons bestaan, namelijk het centrale zenuwstelsel, 
de hart-longmachine en het spijsverteringssysteem. 
Die motoren zorgen ervoor dat wij als mens goed 

functioneren. De hersenen -onderdeel van het centrale zenuwstelsel- 
zijn verbonden met de perifere zenuwen. De hart-longmachine is 
verbonden met de bloedvaten. Het spijsverteringssysteem -waaronder 
de darmen- is verbonden met het lymfesysteem. We hebben 
ongeveer achthonderd kilometer aan zenuwbanen in ons lichaam, 
honderdduizend kilometer aan bloedvaten en vermoedelijk tientallen 
kilometers aan lymfevaten. Wat doen zij? Ze verbinden al die cellen 
met centrale organen; het werkt als een soort loop, een lus. Hierdoor 
is er een continu contact met alle perifere cellen en organen van 
ons lichaam. Het lichaam filtreert dat en stuurt signalen terug en zo 
weten we elke fractie van een seconde wat er gebeurt. Nu hebben we 
opgemerkt dat veroudering niet bestaat uit het orgaan dat veroudert - 
dat is secundair. Voornamelijk die honderdduizenden kilometers aan 
kabels die alles met elkaar verbinden en het krachtigste deel zijn van 
ons lichaam, díe verouderen! Met als gevolg dat de cellen en organen 
niet meer functioneren zoals behoren. 
Daarmee komen we tot de belangrijkste technieken om veroudering 
tegen te gaan, namelijk: de zenuwbanen en bloedvaten herstellen, 
en de opstapeling van afvalstoffen en proteïnen in de lymfevaten 
afvoeren. Die zenuwbanen, die bloedvaten en die lymfebanen lopen 
in parallelle kanalen; ze zijn gekoppeld, het is als het ware één geheel. 
Als we de zenuwbanen stimuleren, krijgen we meer bloedvaten, en dus 
ook een betere lymfedrainage en een permanentere lymfedrainage. 
Hoe stimuleer je nu die zenuwbanen? Het centrale zenuwstelsel heeft 
segmenten; elk segment correspondeert met de cellen en organen 
in de omgeving. Tijdens een behandeling bereid je de huid voor met 
elektrolyten; dit zijn stoffen die elektriciteit doorlaten, met name 
microstromen. Zonder elektrolyten gaan die microstromen niet door het 
lichaam. Dat zijn zuivere elektrolyten zonder bewaarmiddelen die ter 
plekke worden klaargemaakt. Meer en meer begrijpen wij dat verjonging 
een aspect is van voldoende elektrolyten en voldoende elektronische 
communicatie in het lichaam. Vandaar dat er een verschuiving 
plaatsvindt van de klassieke actieve ingrediënten, zoals bijvoorbeeld 
botuline toxine (merknaam: botox, red.) in de huidverzorging naar het 
gebruik van specifieke elektrolyten. Dat is een trend die nu al gaande is’, 
zegt de dermatoloog en cosmetisch chirurg. 

Vervanging botox
Dat is een interessante kwestie. Betekent dit dat biofeedback een 
vervanger is voor botox? ‘Dat ligt eraan hoe je het bekijkt’, zegt dr. 
Karavani. ‘Iemand die zestig is en er weer uit wil zien als veertig jaar, dan 
kan dit met biofeedback. Maar wel in dezelfde persoon als toen hij of zij 
veertig was. Had hij of zij bijvoorbeeld smalle lippen, dan blijft dat met 
biofeedback smalle lippen. Eigenlijk blijf je jezelf, maar dan jonger. Zie 
het als een restauratie. Als iemand een andere look wil, denk aan vollere 
lippen, strakke kaakcontouren, dan is biofeedback niet geschikt. Er zijn 
praktijken die zich richten op het veranderen van het gelaat. Dat is niet 
hetgeen wat je met biofeedback bereikt. Daarnaast is het volumeverlies 
van de huid het gevolg van spierzwakte. Iemand met krullende lippen, 
heeft dat niet omdat hij continu happy is, maar omdat hij meer 
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“Met biofeedback 
blijft je jezelf, 
maar dan 
jonger.  Zie het 
als een soort 
restauratie.” 
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“ Bij biofeedback 
is er geen 
downtime, maar 
een uptime.” 
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van mensen die graag nog injectables wensen, maar 
beginnen te begrijpen dat hiervoor eerst spieropbouw 
nodig is’, verheldert dr. Karavani. 

Drijfveer
Er is nogal iets voor nodig om te stoppen met het 
werk dat een arts al jaren uitvoert. Eerder in dit artikel 
bleek al dat de cosmetisch chirurg bewustwording 
wil creëren. Wat was het punt waarop dit inzicht deze 
ommezwaai veroorzaakte? Dr. Karavani: ‘In 1991 ben 
ik begonnen met inspuitingen, botox, collageen en 
later hyaluron. Het viel mij op dat het gelaat van mijn 
patiënten veranderde naarmate zij ouder werden. Lag 
dat aan mij of was het iets anders? Ik zag hetzelfde 
gebeuren bij Hollywoodsterren. Ze gaan er op een 
bepaald moment ‘raar’ uitzien; het gelaat zwelt op. 
Zeven jaar terug stelde ik de schoonvader van mijn 
dochter, een beroemde radioloog, voor om te gaan 
onderzoeken wat er in de schedel en het gelaat gebeurt 
bij het verouderen. We ontdekten dat een te grote 
hoeveelheid hyaluron in het lichaam in combinatie met 
atrofiërende spieren en aan volumeverlies lijdende 
botten, leidt tot een opgezwollen gelaat. Toen keek 
ik naar de eerste film van Tom cruise, Jack Reacher. 
Hierin heeft hij een normaal gelaat. In zijn tweede film 
Jack Reacher is zijn gelaat al wat meer opgezwollen. 
En toen volgde de inmiddels beroemde foto van hem 
tijdens een sportevenement in 2021: zijn gelaat was 
enorm opgezwollen, op een abnormale manier. De 
verhouding tussen zijn spiermassa en het ingespoten 
product was totaal uit balans. Vergelijk het met een 
recept. Als je te veel van een ingrediënt toevoegt, dan 
kan het op een bepaald moment ineens van een vaste 
massa veranderen in een pap. Daarna volgde de foto 
van de prijsuitreiking in Cannes in 2022. Op de foto’s zie 
je een Tom Cruise zonder enige filler en ook de botox 
is verdwenen. Dat is nu de tendens in Hollywood. Toen 
kwam ik tot de conclusie: als de spieren een probleem 
vormen, laat ik dan eens kijken wat de mogelijkheden 
zijn om die communicatie tussen de spier en de 
hersenen te verbeteren en te herstellen. Daaruit 
ontstond elektrische stimulatie met biofeedback. 
Patiënten zijn er lyrisch over. Het duurt even om de 
spier om te bouwen, maar omdat het hun eigen spier is, 
is het dynamisch en ziet het er natuurlijk uit!’ 

Voorbehouden behandeling
Het is een niet-invasieve behandeling, maar 
is het daarmee ook direct toegankelijk voor 
andere zorgaanbieders, zoals huidtherapeuten, 

spiertonus heeft. Het niet ontspannen van een spier na een contractie, 
is eigenlijk een miscommunicatie tussen de spier en de hersenen. Dus in 
plaats van aan de botox te gaan, kun je met biofeedback die communicatie 
verbeteren en herstellen. Bij botox heb je echter direct resultaat en bij 
biofeedback is er meer geduld vereist. Het effect versterkt met de maanden.’ 

Werkwijze 
De behandeling duurt volgens dr. Karavani tussen de twintig en veertig 
minuten, afhankelijk van de klacht en schade. Het is een relatief goedkope 
behandeling, ongeveer honderdvijftig euro per sessie. Het is niet-invasief en 
eerder relaxerend dan pijnlijk. Dr. Karavani legt de werkwijze uit: ‘Je kleeft 
een elektrode op de huid, ter hoogte van de wervelkolom. Die elektrode 
heeft een kabel en is verbonden aan een biofeedback apparaat. Aan de 
andere kant ga je elektrolyten insluizen in de huid daar waar het nodig 
is. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gelaat, op de hoofdhuid, op de knie 
enzovoorts. Tijdens de behandeling volg je in een bepaald patroon de 
zenuw-, bloed-, en lymfebanen. Dit protocol staat uitgebreid omschreven in 
het boek. Gedurende de vier dagen erna ziet de patiënt er onwaarschijnlijk 
goed uit. Maar dat is niet het uiteindelijke effect. Dat is het frappante aan 
deze techniek; er is geen downtime, maar een uptime. Na die vier dagen 
begint het zich weer wat te herstellen en dan volgt na twee weken de 
tweede sessie en afhankelijk van de duur om de opbouw van zenuwbanen 
te stimuleren, volgen meerdere sessies. Dit is ook afhankelijk van de soort 
klacht, van de dikte van de huid, van de darmproblematiek enzovoort. Het 
varieert van één tot twaalf sessies. Echter, na een jaar is het resultaat beter 
dan voor die eerste behandeling. Het effect neemt namelijk niet af, maar 
verbetert juist in de maanden die volgen. Een patiënt hoeft dus niet, zoals bij 
injectables wel het geval is, elke drie tot zes maanden terug te komen.’

Volledig natuurlijk én revolutionair
Volgens dr. Karavani is de techniek van biofeedback of reyu, revolutionair, 
omdat het een zelf genezend proces is. ‘We hebben een machine 
uitgevonden die het lichaam inwendig connecteert met haar levensbronnen 
die op hun beurt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar alle cellen stimuleert. 
Het is geen boost, maar een permanente genezing. Het volgt de wegen 
die het lichaam gevolgd heeft om zich te herstellen. Daarom is het een 
volledig natuurlijke behandeling. Wij geloven dat de natuur zichzelf perfect 
kan herstellen, met een beetje hulp van biofeedback. Het is dan ook voor 
iedereen geschikt. Iemand van twintig zonder specifieke problemen, hoeft 
natuurlijk geen behandeling met biofeedback te ondergaan. Betreft het 
een sportman van twintig jaar met een knieblessure, dan is het wel weer 
interessant. Voor bijvoorbeeld blessures, kaalheid, prostaatproblemen, 
incontinentie, littekens, darmproblemen en huidverjonging is biofeedback 
uitermate geschikt, omdat de oorzaak van deze problemen vaak schuilt in 
een disconnectie in het lichaam. Een andere doelgroep is die van mensen 
die er graag beter uit willen zien op een volledig natuurlijke manier of 
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Het boek Biofeedback – 
The Natural Revolution 
vertelt het verhaal 
van biofeedback, en 
is wetenschappelijk 
ondersteund. Het boek 
is gratis te downloaden.

schoonheidsspecialisten en fysiotherapeuten of is het 
een typisch vlak dat valt binnen het ‘grijze gebied’? Dr. 
Karavani vindt het in de eerste plaats een noodzaak 
om elk half jaar bij te scholen. Sterker nog, het 
biofeedback apparaat schakelt automatisch uit na zes 
maanden indien de zorgaanbieder niet bijgeschoold 
is. Theoretisch mag het dus wel. ‘Kanttekening hierbij 
is dat er grote verschillen bestaan tussen de kennis 
en ervaring van schoonheidsspecialisten. Ik heb veel 
respect voor degenen die er werk van maken binnen 
de beautybranche. Je moet de neurologie kunnen 
begrijpen. Daarom zal je een apparaat niet terugvinden 
in bijvoorbeeld een nagelstudio. Bovendien kunnen 
de parameters van het apparaat beperkt worden voor 
bepaalde therapeuten’, stelt dr. Karavani. ‘Contra-
indicaties voor het uitvoeren van deze behandeling zijn 
zwangerschap, mensen met epilepsie, mensen die een 
elektronische implant hebben, zoals een pacemaker, 
patiënten die chemotherapie ondergaan, ernstig ziek 
zijn of een andere zware behandeling ondergaan’, 
vervolgt dr. Karavani.

Biofeedback de toekomst
Het is duidelijk dat dr. Karavani een missie heeft en 
dat is aan de wereld kenbaar maken dat zelfgenezing 
de toekomst is. Hij beschrijft dat er in de maatschappij 
een periode is geweest van operaties, van injectables, 
van het gebruik van alleen natuurlijke ingrediënten, 
en dat er nu een inzicht ontstaat dat het niet alleen 
gaat om het toepassen van natuurlijke ingrediënten, 
maar dat het meer gaat om de natuurlijke patronen, 
dus het inzetten van het zelf genezend vermogen van 
het lichaam. ‘Er zijn miljoenen mensen die hyaluron 
laten verwijderen en niet eens op de hoogte zijn 
van reyu. Ik wil graag bekendheid geven aan deze 
innovatieve methode. Bewustzijn kweken. Daarnaast 
is de techniek relatief goedkoop en daardoor is het 
voor iedereen toegankelijk. Dat vind ik mooi! Het is een 
grote stap vooruit. Toen ik begreep wat er gebeurde 
in het gelaat van mijn patiënten en ontdekte dat 
het aan de methodiek lag, gaf mij dat een geweldig 
gevoel. Daarom kon ik niet meer werken zoals ik deed: 
dagenlang op de operatiekamer en met veertig man 
personeel in en rondom de kliniek. Overigens wil ik niet 
zeggen dat het één het ander uitsluit. Als er voldoende 
spieropbouw is en een patiënt wenst een injectable, dan 
kan dat uiteraard. Alleen is het verstandig om hiermee 
voorzichtig om te gaan, zodat een patiënt niet alléén uit 
hyaluron bestaat. Ik ben bijzonder gepassioneerd over 
deze techniek en zie het als een nieuw systeem in de 
wereld van de esthetiek.’ 

WIN!!
Wil jij een Biofeedback 
sessie meemaken? 
Dr. Karavani geeft een gratis sessie weg! 
Wat je daarvoor moet doen? Maak een leuke 
instagram post/verhaal met dit magazine en 
tag @debeautyprofessional en de hashtag 
#biofeedback. Degene met de leukste post/
verhaal wint! De actie loopt tot 15 augustus. 
Daarna zullen wij de winnaar bekendmaken. 
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C
ouperose zijn kleine verwijde bloedvaatjes in 
het gezicht of de hals. In feite zijn het kleine 
spatadertjes. Veel mensen ervaren dit als erg 

storend. De oorzaak van de aandoening is een 
overdreven gevoeligheid van de kleine bloedvaten 
van het gezicht en hals. Daardoor hebben deze 
mensen vaak last van een plotse, hevige blos 
die kan worden uitgelokt door tal van zaken: 
een glas wijn, een verandering van temperatuur, 
inspanning, pikant voedsel, cosmetica en 
emotionele stress. De huid lijkt niets te verdragen. 
Vaak wordt deze overgevoeligheid verward met 
allergische reacties, maar dit is in feite een heel 
ander fenomeen.  

De psychische stressfactor valt hierbij niet te 
onderschatten. Doordat er angst kan ontstaan 
om te gaan blozen, kun je in een vicieuze cirkel 
terechtkomen: stress doet blozen, wat de stress 
nog erger maakt, wat leidt tot meer blozen, 
enzovoort. Bij het ouder worden ontstaan er 
bij couperose vaak bijbehorende problemen, 
zoals aantasting van de kleine bloedvaten en 
ontstekingen. Wat de bloedvaten betreft: door 
het voortdurend fel uitzetten van de adertjes 
kan de wand geleidelijk gaan verslappen, 
zodat ze uiteindelijk niet meer normaal 
kunnen vernauwen. Dit leidt tot permanente 
vaatverwijdingen (couperose). Couperose komt 
het meest voor op de wangen (in vlindervorm) 
en de neus. Anderzijds kan de stoornis van 
de bloedcirculatie ook aanleiding geven tot 
ontstekingen van de talgklieren. Erfelijke aanleg 
speelt een rol en dat betekent vaak dat men 
couperose niet geheel kan voorkomen. 

Factoren
Het enige wat men in feite kan doen, is het zoveel 
mogelijk ontlopen van factoren die een felle blos 
uitlokken:

• Weersextremen (hoge temperaturen, felle 
koude wind);

• Voedingsmiddelen (alcohol, erg warm of 
pikant voedsel);

• Hevige inspanningen;
• Stress;
• Vermijd cosmetica die de huid kunnen 

irriteren (o.a. crèmes met vitamine A-zuur of 
fruitzuren en alcoholische reinigingslotions);

• Vermijd peelings, scrubs en stoombadjes;
• Vermijd cortisonencrèmes. Deze verdunnen 

de huid en verslappen het steunweefsel rond 
de bloedvaatjes. Bij chronisch gebruik lokken 
ze ook vaak ontstekingen uit;

• Gebruik bij voorkeur zachte, niet-irriterende 
cosmetica voor hydratatie en reiniging 
(lotions en gecombineerd met plantaardige 
oliën).

Aromatherapie bij couperose
Aromatherapie, en dus essentiële oliën, kunnen 
helpen een verergering van de aandoening te 
voorkomen. Irritatie door (te) hoge doseringen 
liggen op de loer dus huidverzorgingsproducten 
moeten niet meer dan 1% essentiële olie 
bevatten. Aromatherapie is gericht op het 
kalmeren van de huid en het verstevigen van het 
bindweefsel rond de aderen. 
Geschikte essentiële oliën zijn citroen, cipres, 
sandelhout, motia attar, roos attar en patchouli. 
Veel van deze essentiële oliën bevatten van 
nature sesquiterpenolen. Sesquiterpenolen 
zijn verantwoordelijk voor een rustgevende en 
verzachtende werking op de huid en hebben 
tevens ontstoppende en aderversterkende 
eigenschappen. Meng voor gebruik de 
essentiële oliën altijd met een vette plantolie, 
zoals jojoba olie.

Met dank aan: www.stichtingaromatherapie.nl 

Drs. Harmen Rijpkema
is medisch antropoloog 
en aromatherapeut. Hij 
is werkzaam bij Stichting 
Aromatherapie & Natuurlijke 
Gezondheidszorg Ontwikkeling 
(www.stichtingaromatherapie.
nl) en adviseur bij Chi Natural 
Life. Harmen is auteur van vele 
artikelen en diverse boeken over 
aromatherapie, waaronder het 
Aromecum waarvan eind 2021 
de 10de druk is verschenen. Met 
meer dan 35 jaar ervaring in 
aromatherapie geeft hij diverse 
cursussen en opleidingen 
rondom dit bijzondere thema.

Couperose

natuurlijke cosmetica
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www.absolution.nl

La Crème Beau Jour is een harmoniserende 
preventieve crème die de meest effectieve 
voedingsstoffen en antioxidanten aan uw huid 
levert, om u in een mooi humeur te houden 
en de effecten van de tijd te bestrijden. 
Hyaluronzuur, chaga, patchouli en zeventien 
extracten werken krachtig en in synergie samen 
om de huid te beschermen, energie te geven 
en te regenereren. De zachte textuur trekt snel 
in en laat niets anders achter dan een matte, 

fluweelzachte finish.Gebruik ’m puur of meng ’m 
met de Absolution Booster die past bij de conditie 
van uw huid, voor een meer gepersonaliseerde 
huidverzorging. 

Voor een blije huid die beschermd is tegen de 
kleine effecten van het verstrijken van de tijd. 
La Crème Beau Jour hydrateert, voorkomt en 
harmoniseert, en helpt de huid op alle fronten 
om harmonieus te blijven functioneren.

La Crème
Beau Jour

Hydrateert, revitaliseert, beschermt

Elke dag is een 
mooie dag!

NIEUW!

BeautyProfessional_LaCremeBeauJour_sep2022_single.indd   1BeautyProfessional_LaCremeBeauJour_sep2022_single.indd   1 04-07-2022   15:5704-07-2022   15:57



Comeback brand Pier Augé maakt gebruik 
van een relatief nieuw ingrediënt voor 
glans: de Evodia-vrucht. Evodia is een 
boom die inheems is in China en Korea, 

maar op veel andere plaatsen in de wereld als 
sierplant wordt gekweekt. De kleine, roodachtige 
vrucht, maar ook de wortelschors wordt al sinds de 
eerste eeuw na Christus veel gebruikt als medicijn 
in de traditionele Chinese geneeskunde. Evodia 
stimuleert de microcirculatie van de huid, waardoor 
de teint meer straalt en de huidtextuur verbeterd. 
Bovendien werkt het ontstekingsremmend. De 
toegepaste vitamine C is gestabiliseerd, reguleert 
melanine en werkt als antioxidant, waardoor de 
huid helder en egaler wordt en de zichtbaarheid van 
pigmentvlekken afneemt. Ook is urea toegevoegd, 
bekend van hydraterende eigenschappen, maar 
in deze formule ook voor een behoud van de 
huidbarrière.

Zomerbehandeling
De airless flacon van 30 ml. is voorzien van de 
typerende, luxeblauwe Pier Augé omverpakking 
en maakt deel uit van Pier Augé’s Intense 
Hydration Program. Adviesverkoopprijs ligt op 
EUR 59,- (inclusief BTW). De cabineverpakking 
is voor schoonheidssalons beschikbaar 
in 50 ml. ÉCLAT VITAMINÉ Light Revealing 
Serum is per direct leverbaar. Deze zomer 
zijn er voor schoonheidssalons attractieve 
kennismakingsacties. Anique’s collega, Greg 
Millet, verantwoordelijk accountmanager voor 
België en Luxemburg, voegt toe: “ÉCLAT VITAMINÉ 
Light Revealing Serum maakt deel uit van Pier netherlands@pierauge.com | belgium@pierauge.com | www.pierauge.com

Augé’s professionele seizoensbehandeling, RADIANCE 
REVEALING HYDRATING TREATMENT: een 45-minuten 
durende salonbehandeling om de huid voor te bereiden 
op de zomer en de gebruinde huid te behouden en de 
duur te verlengen. Als vanzelfsprekend voorzien we in 
persoonlijke instructies, handboeken en trainingen.”

Summer Kit
Ook lanceert Pier Augé deze zomer THE SUMMER KIT: 
een reinigingsset van drie 30 ml. mini’s in een clutch 
met zomerse kleuren, voor de dagelijkse verwijdering 
van make-up, het reinigen en versterken van de huid en 
de hals. De mini’s in deze set zijn HUILE LACTÉE Total 
Cleansing Oil 30 ml., L’EAU DE MOUSSE Radiant Cleanser 
30 ml. en SUMMER MIST Refreshing Lotion 30 ml. De 
adviesprijs van de set met clutch bedraagt EUR 25,- 
(inclusief BTW).

ÉCLAT VITAMINÉ Light Revealing Serum

‘ DE HUID VANUIT HAAR 
HART LATEN STRALEN’ 
Met de belofte de huid vanuit haar laten stralen introduceert huidherinneringsmerk 
Pier Augé een nieuw serum, genaamd ÉCLAT VITAMINÉ Light Revealing Serum. Pier Augé’s 
nieuwste innovatie, een actieve serumformule voor de dag en de nacht, kent een korte, 
geoptimaliseerde ingrediëntenlijst en is vrij van controversiële componenten. Anique 
Geurts, accountmanager voor Nederland: “Kenmerkend voor ÉCLAT VITAMINÉ Light 
Revealing Serum is de vloeibare geltextuur die onmiddellijk intrekt. Het serum laat een 
verfrissend en energiek effect met een zijdezachte finish achter bij het aanbrengen.”
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VERGROOT JE 
NAAMSBEKENDHEID 
MET TIKTOK

Tekst: Birgitta van der Linden, BLUSHtxt 

Heb je net Facebook en Instagram onder de knie en dan ‘popt’ er weer een nieuw 
socialmediaplatform op dat de aandacht vraagt. Een nieuw platform betekent 
niet direct dat het ook interessant is voor jouw salon. Volgens digitaal marketeer 
Rik Keijzer van Digital Moves is TikTok dat wél en biedt het ontzettend veel 
mogelijkheden, júíst voor schoonheidsspecialisten. Hoe, wat en waarom? Rik geeft 
handige en tijdbesparende tips over wat je wel en absoluut níét moet doet.

VERGROOT JE 
NAAMSBEKENDHEID 
MET TIKTOK

Rik Keijzer

VERGROOT JE 
NAAMSBEKENDHEID 
MET TIKTOK
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Als ondernemende schoonheidsspecialist heb je er bijna 
een extra dagtaak aan om je contentkalender te vullen, 
berichten en filmpjes te creëren en online te zetten. Om 
optimaal gebruik te maken van een platform, kost het je 

ook wat tijd om je er eerst goed in te verdiepen. Kies je voor alle 
kanalen waar je (potentiële) klanten zich bevinden of richt je je 
pijlen op één of twee platformen? Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Twitter, LinkedIn, YouTube: er is een legio aan mogelijkheden en elk 
platform kán interessant zijn, afhankelijk van je doelgroep. Digitaal 
marketeer Rik Keijzer voegt hier nog een platform aan toe: TikTok. 
“Dit is hét moment om hier zakelijk iets mee te doen!”

Filmpjes met effecten
TikTok zag het levenslicht onder de naam Musical.ly. Het Chinese 
bedrijf ByteDance kocht Musical.ly in 2016 voor één miljard euro, 
waarna het in 2017 fuseerde met de app TikTok en verder werd 
uitgerold. TikTok is een gratis socialmediaplatform voor het 
maken, delen en ontdekken van korte video’s en waar muziek een 
belangrijke rol speelt. Met speciale effecten en filters bewerk je op 
een simpele manier je filmpjes. Je volgers kunnen – net als op de 
meeste andere socialmediakanalen – het filmpje liken, delen en 
erop reageren. De app was sinds de start in 2017 razend populair 
bij met name tieners. Rik: “TikTok is sinds 2019 explosief gegroeid. 
De gemiddelde leeftijd lag zo rond de 15 jaar, maar de gebruikers 
worden ouder. Er zijn nu ook steeds meer twintigers met een TikTok-
account.” 
 
Meer dan 1 miljard gebruikers
In januari 2018 had TikTok 55 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. 
Eind 2021 was de app al meer dan 2 miljard keer gedownload en 
stond de teller op meer dan 1 miljard gebruikers. Socialmedia-
onderzoek door Newcom toonde in februari van dit jaar aan dat 
TikTok van alle socialmediaplatformen de grootste groei laat zien en 
dat die groei vooral zichtbaar is bij twintigers. In de categorie 20 t/m 
24 jaar gebruiken 695.000 mensen dagelijks het platform; in 2021 
waren dat er in die categorie nog 360.000. In de categorie 25 t/m 
29 jaar gebruiken 465.000 mensen TikTok ten opzichte van 230.000 
in 2021. Van de 15-19 jarigen zit 42% inmiddels dagelijks op TikTok. 

Tik Tok challenges
Om gebruik te maken van TikTok heb je een account nodig. Rik: 
“Een account aanmaken gaat snel en eenvoudig, is bovendien 
gratis én absoluut de moeite waard. De app barst van de creativiteit 
op het gebied van dans en muziek. De entertainmentindustrie is 
sterk vertegenwoordigd, maar ook in beauty gebeurt er ontzettend 
veel en zijn er volop mogelijkheden. Denk aan filmpjes van make-
overs en zichtbare resultaten van behandelingen. En vergeet de 
challenges niet! Challenges zijn een essentieel en immens populair 

TikTok is een gratis 
socialmediaplatform 
voor het maken, delen 
en ontdekken van korte 
video’s en waar muziek een 
belangrijke rol speelt.

onderdeel van TikTok. Bij een challenge dagen gebruikers of TikTok 
zelf andere TikTokkers uit om een uitdaging aan te gaan en er hun 
eigen draai aan te geven.” 

Twee redenen
Volgens Rik zijn er twee belangrijke redenen om nú met 
TikTok aan de slag te gaan. “Met TikTok vergroot je je merk- en 
naamsbekendheid binnen de jongerendoelgroep. Je verstevigt 
je merk en verkoopt een beleving die klanten bij jou in de salon 
kunnen ondergaan. TikTok staat ondanks dat het sinds 2017 
bestaat en nu al een enorme groei kent, nog in de kinderschoenen. 
Er is ontzettend veel potentie en daarom is nú het moment om 
in te stappen, zodat je meelift op de groei van de komende jaren. 
Daarnaast vormt TikTok een internationale inspiratiebron in jouw 
vakgebied. Je ziet er de laatste trends, maar ook de problemen waar 
jongeren tegenaan lopen en waar jij wellicht te hulp kunt schieten. 
Je ziet wat je doelgroep aan het doen is, wat ze bezighoudt. Doe 
daar je voordeel mee en speel daarop in met je content.”

De 10 tips van Rik
1. Stort je er niet hals over kop in, maar bezoek eerst het TikTok 

Creative Center. Deze vind je in de TikTop-app. Dit is een 
miniwebsite met informatie over trends, accounts, advertenties, 
hashtags et cetera. Deze informatie kun je gebruiken voor 
inspiratie voor je content. Snuffel hier bijvoorbeeld eens per 
week of eens per twee weken even rond.

2. Muziek is erg belangrijk voor je TikTok-filmpje. Kies iets uit wat 
‘trending’ is en wat past bij jouw salon en imago. Kijk op de 
website https://tokboard.com/ welke muziek nu ‘hot’ is.

3. Gebruik tussen de vier en acht hashtags per bericht of video. 
En zet in ieder geval deze in: #FYP, #ForYouPage en #VoorJou. 
TikTok werkt namelijk met twee tijdslijnen: één tijdslijn met 
input van alle personen en bedrijven die je volgt en één 
tijdslijn met voor jou interessante personen en bedrijven om 
te volgen. Met de eerder genoemde hashtags, verschijn je 
ook op die tweede tijdslijn, waardoor je aantal volgers en je 
naamsbekendheid groeien.

4. Like en reageer op je eigen video’s én op de video’s van anderen. 
Zo vergroot je snel je bereik.
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Challenges die 
viraal gingen
Een bekende challenge 
die viraal ging was de 
#tumbleweedChallenge 
van Amerikaanse talkshow 
host Jimmy Fallon, 
waarbij je moet rollen 
als een hooibaal zodra 
je een deuntje uit het 
wilde westen hoort. De 
challenges maken vaak 
gebruik van muziek en 
hebben grote invloed op 
de hitlijsten. Zo zorgde 
de ‘Yee Yee Juice’ en ‘Yee 
Haw’ challenge video’s 
ervoor dat het nummer 
Old Town Road een 
megahit werd. Challenges 
zijn een goede manier 
om je aantal volgers en 
je naamsbekendheid te 
vergroten.
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In de praktijk
Sylvana van Amerongen is met haar salon The Peeling 
Company aanwezig op TikTok. Sylvana: “Ik vind 
het leuk om met de tijd mee te gaan, wat nieuws te 
proberen en ik krijg er energie van. Lukt iets niet, 
dan kun je er altijd weer mee stoppen. Voor mij was 
het belangrijk om op alle mogelijke manieren onze 
doelgroep te bereiken en onze naamsbekendheid 
te vergroten. TikTokkers zijn onze toekomstige 
klanten en ik vind het ook een heel leuk platform dat 
eenvoudig is in gebruik. Wij deden al veel met reels 
op Facebook en met name Instagram, omdat ik geloof 
in de kracht van video. Zelf kijk ik ook sneller even 
een filmpje dan dat ik een bericht lees en beeld kan 
emotie sneller overbrengen.”

Sylvana: “Het is niet onze 
doelstelling om TikTok 
influencer te worden, we 
willen voornamelijk de 
naamsbekendheid en 
klantenbinding vergroten.”
Sylvana zag mede door haar dochter van 13 jaar, een 
fanatieke TikTokker, de potentie van het platform. 
Ook zag ze dat er steeds meer cosmeticamerken 
op TikTok kwamen, dus sinds eind 2021 is The 
Peeling Company eveneens vertegenwoordigd 
op dit socialmediakanaal. Sylvana werkt met een 
marketingkalender van zes maanden en plant één 
medewerker een paar uur per maand in om TikTok bij 
te houden. De content voor de overige kanalen wordt 
grotendeels verzorgd door een marketingbureau. 

Sylvana: “Het is niet onze doelstelling om TikTok 
influencer te worden, we willen voornamelijk de 
naamsbekendheid en klantenbinding vergroten. We 
plaatsen meestal één tot twee keer per week een 
filmpje. Afgelopen maart wonnen we bijvoorbeeld de 
Beauty Award voor Schoonheidssalon van het Jaar. 
Dat soort mooie momenten delen we graag op al onze 
socialmediaplatformen!”
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5. Hergebruik je content. De filmpjes die je plaatst kun je 
bijvoorbeeld doorplaatsen in je reels van Facebook en 
Instagram. Crop je video om het TikTok-logo te verwijderen 
of verwijder deze met apps zoals Snaptik of TokVideo. 

6. Wil je optimaal gebruikmaken van TikTok, post dan één 
tot twee keer per dag. Werk op een slimme manier, zodat 
het platform vóór je gaat werken. Plan bijvoorbeeld één 
ochtend in de week in en zet alle video’s voor die week 
alvast klaar, zodat je er de rest van de week geen werk meer 
aan hebt. Houd er wel rekening mee dat het ook tijd kost om 
te reageren op de reacties en op de video’s van je doelgroep. 
Zie het echt als onderdeel van je bedrijf en probeer er de 
lol van in te zien. Als je het met tegenzin doet, kun je je tijd 
beter besteden. 

7. Gebruik humor en creativiteit in je filmpjes. Wees positief 
en vrolijk.

8. Wil je een internationaal publiek aanspreken, bijvoorbeeld 
omdat jouw salon veel toeristen of expats trekt, plaats je 
berichten in het Engels.

9. Niet van plan zelf te posten? Gebruik TikTok als inspiratie 
voor nieuwe trends in jouw vakgebied. Op dit kanaal 
ontstaan de meest interessante ontwikkelingen, ook op 
het gebied van beauty. Zoek maar eens op de woorden 
‘make-up’ of ‘beauty’ en je komt al snel inspirerende 
filmpjes tegen. 

10. Last but not least: plaats challenges en doe zelf ook actief 
mee aan challenges van je doelgroep. Bijvoorbeeld: laat 
je mooiste uitgaansmake-up zien. Doe dit zelf voor in een 
filmpje en gebruik hashtags. Kijk ook in het Creative Center 
wat er op dat moment ‘trending’ is en wat er viraal gaat. 
Laat je eventueel inspireren door eerdere challenges die het 
goed deden, zoals de ‘ringlight’ challenge, en kijk of je deze 
aan kunt passen naar jouw expertise.

En dit kun je beter niet doen op TikTok:
1. Zet jezelf niet voor schut. Waarschijnlijk ben je iets ouder 

dan de gemiddelde TikTokker. Doe de jeugd niet na, wees 
jezelf. 

2. Zet TikTok niet in als het zoveelste marketingkanaal. Je 
bouwt met TikTok aan je merk- en naamsbekendheid. Zie 
het dus meer als het verkopen van een beleving dan van 
producten.

3. Plaats geen lange video’s; houd maximaal 30 seconden aan. 
Kort en krachtig!

4. Post op vaste dagen en tijden. Dat is goed voor het 
algoritme en handig voor je volgers.

5. Wees niet saai! 

Met dank aan: Rik Keijzer, Digital Moves, en Sylvana van 
Amerongen, The Peeling Company

Heb je geen idee hoe je moet 
beginnen of hoe je TikTok het 
beste aanvliegt? Rik help je graag. 
Speciaal voor lezers van De Beauty 
Professional heeft Rik een actie: een 
uur brainstormen voor 50 euro (ex 
btw). De brainstorm kan zowel online 
als offline ingepland worden en na 
dit uur heb je concrete tips en ideeën 
voor jouw salon waar je direct mee 
aan de slag kunt! Interesse? Mail naar 
rik@digitalmoves.nl. 

Rik: “TikTok heeft 
ontzettend veel potentie 

en daarom is nú het 
moment om in te 

stappen, zodat je meelift 
op de groei van de 

komende jaren.”
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Zo laat je een 
tegenvaller in je 
voordeel werken 

Hoe rooskleurig het bestaan van een eigen bedrijf ook lijkt, 
elke (beauty) ondernemer krijgt vroeg of laat te maken 
met tegenvallers. Mijn ondernemersreis is ook niet altijd 
vlekkeloos verlopen, maar daardoor heb ik enorm veel 
geleerd. Het is niet altijd even makkelijk, maar je komt juist 
verder wanneer je je niet uit het veld laat slaan wanneer het 
tegenzit. Hoe je dat doet? Zo ga jij van lijden naar leiden en 
laat je een tegenvaller in je voordeel werken.

Bepaal zelf hoe je een tegenvaller ziet
Hoe groot een tegenslag is, wordt bepaald door de 
betekenis die jij eraan geeft. De één gaat luchtig met een 
tegenslag om, omdat het niet als een allesbepalende factor 
voelt. Terwijl de ander flink wakker kan liggen van precies 
datzelfde probleem. Het is makkelijker om kansen te zien 
wanneer het tegenzit als jij het voor jezelf en je bedrijf 
kan relativeren. Blijf niet hangen in wat niet naar wens is 
gegaan, maar kijk naar wat er mogelijk is. Bepaal hoe jij kan 
leren van de situatie en welke opties er zijn om het op te 
lossen. Vaak blijkt een tegenvaller eigenlijk een kans op je 
pad te zijn die je anders niet had gehad en gepakt. 

Geef je eigen betekenis aan een situatie
Lijden wordt leiden wanneer jij je eigen draai aan de 
situatie durft te geven. Koppel een andere betekenis aan de 
tegenslag. Het klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
iedereen kan zijn hersenen opnieuw programmeren. Ben jij 
wat negatiever van jezelf ingesteld? Leer jezelf aan situaties 
anders te aanschouwen. Doemdenken brengt je geen stap 
verder. Denk niet in problemen, maar in uitdagingen die op 
te lossen zijn. 
Ik heb eens een klant gehad die haar klantenbestand terug 
zag lopen. Voor veel ondernemers is dit een sterk signaal 
dat er iets niet goed gaat en dat kan op den duur omslaan 
in paniek. In plaats van te blijven hangen in teleurstelling 
om de situatie, draaiden we het probleem om in een 

uitdaging om weer meer klanten aan te trekken. We schreven 
met hernieuwde enthousiasme een plan van aanpak. Binnen 
no time en met de juiste aanpak, strategie en focus wisten we 
meer klanten haar bedrijf te vinden. die ook nog eens beter 
bij haar paste dan haar oude klanten. Zij was veel gegroeid de 
afgelopen jaren als ondernemer, dan moet je ook kijken of je 
klanten nog steeds bij je passen. Een negatieve spiraal kan zo 
plotseling een nieuwe kans zijn. Jij bent op een moment als 
deze er zelf verantwoordelijk voor om het roer om te gooien en 
een tegenvaller in succes te veranderen.

Voeg het woordje ‘nog’ toe
Het is niet erg als je nu nog niet staat waar je zou willen zijn. Dat 
je nog niet kan waar die klant om vraagt of nog niet kan wat 
je zou willen doen. Hoewel we op zo’n tegenvallend moment 
geneigd zijn bevestigend te denken ‘ik kan het niet,’ kan één 
woordje deze hele mindset veranderen. Voeg eens ‘nog’ toe 
aan deze zin en lees wat het met de betekenis doet: ‘Ik kan 
het nog niet.’ ‘Nog’ biedt toekomstperspectief en zet de deur 
open naar een ontdekkingstocht om iets wél te kunnen, zodat 
je straks wel te staat waar je wil zijn. Uit elke tegenvaller kan je 
een waardevolle les halen. Verander je denkwijze en laat die 
tegenvaller niet jou of je bedrijf bepalen. Hij komt niet voor 
niets op je pad!

Heb jij een vraag aan Tom? Mail het naar info@beauty-pro.nl! 

Column
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Say goodbye to heavy and full cosmetic bags. 
Here comes your travel buddy.

Onze Croma farewell serums nu ook verkrijgbaar in travelsize. 

Perfect om mee te nemen op vakantie of om kennis te maken met 

de 5 verschillende serums.
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A
ls ondernemer krijg je regelmatig te maken met 
tegenwind. Soms is dat een licht briesje, andere keren 
een flinke storm. Je agenda loopt leeg of een geliefde 

medewerkster neemt ontslag. De eerste keer voelt het aan alsof 
de wereld onder je voeten verdwijnt. Wat nu? Ik heb weleens 
radeloos met mijn handen in mijn haar gezeten, niet wetend 
hoe ik een situatie op moest lossen. Als ik er nu aan terugdenk, 
waren juist dit de momenten die ervoor gezorgd hebben dat ik 
nog meer ben gegroeid als ondernemer. Deze momenten gaven 
mij de kracht om door te zetten en vooral niet op te geven. Elke 
ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met tegenslag. Hoe je 
er vervolgens mee omgaat bepaalt je succes.  
Ga juist op momenten dat je tegenslag ervaart niet nog harder 
werken. Uiteraard is dit je natuurlijke neiging. Nog langere 
dagen maken. Nog meer grip proberen te krijgen door te micro-
managen. Doe het niet: het werkt contraproductief. Pak je rust. 
Durf stil te staan. Gun jezelf even een moment van overdenken. 
‘Als je namelijk niet luistert naar het fluisteren van je lichaam, 
gaat het op een gegeven moment schreeuwen’, een quote die 
me altijd is bijgebleven na mijn burn-out van vijf jaar geleden.  
Gaat het even niet zoals je wilt dat het gaat? Omarm dan 
deze tegenwind en durf die met je omgeving te delen. In deze 
kwetsbaarheid zit jouw kracht. Het geeft je de kans om hulp, 
adviezen of inspiratie van anderen te ontvangen. Laat anderen 
die vanuit rust en afstand naar jouw uitdagingen kunnen kijken, 
meedenken. Hoewel het soms wel zo voelt, hoef je het echt niet 
alleen te doen. Er zijn collega’s om je heen die waarschijnlijk 
hetzelfde al eens hebben meegemaakt, probeer deze om hulp 
te vragen. 
Onthoud één ding altijd goed: Een vliegtuig heeft tegenwind 
nodig om op te kunnen stijgen tot grote hoogten. Duik dus 
niet weg als de wind in kracht toeneemt, maar ga op de juiste 
manier in de wind staan en laat je haren wapperen. Bedenk 
dat jij als ‘BADASS onderneemster’ ook deze storm weer zal 
doorstaan en nog sterker zal worden dan ooit te voren.

Sylvana van 
Amerongen won 
in april 2022 met 
haar bedrijf The 
Peeling Company 
de Beauty Award 
in de categorie 
Schoonheidssalon 
van het Jaar 
(Groot). Ze is enorm 
gedreven en gaat 
jullie in de komende 
edities heel veel 
tips geven over 
ondernemen. 

Omgaan
met tegenslag 
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Vraag VRIJBLIJVEND meer informatie aan over deze GRATIS actie via +31356956090, of scan nu de QR code.

MedCos Skinsolutions gaat uw instituut in 1 jaar meer dan €7.000 cadeau geven.

DUS PAK UW KANS

BESTE BEAUTY-ONDERNEMER,
Velen van u konden het waarschijnlijk niet geloven maar ook jij kan: ÉÉN JAAR GRATIS WERKEN MET DE MEDCOS 
IPL-SHR OF BODY-WIZARD DUO INCLUSIEF MARKETING ONDERSTEUNING. Wij willen de Nederlandse en Belgische 
vaktijdschriften bedanken, ook zij zien in dat de actie succesvol is. Ze dachten met ons mee qua advertentie-
mogelijkheden, waardoor we een groot bereik creëren voor onze actie. 

Ook dit jaar in 2022 hebben we besloten om niet deel te nemen aan Beauty Trade Special te Utrecht en Estetika te Brussel. Ondanks 
dat wij altijd graag deelnemen, laten we het nu vanwege corona aan ons voorbijgaan. De gebruikelijke deelnamekosten voor de 
beurzen, gebruiken wij nu om onze 1 jaar gratis actie te verlengen! Inmiddels hebben we al meer dan 200 hoogwaardige MedCos 
apparaten kosteloos geleverd aan de beauty-ondernemers in Nederland en België. Waarom? Wij zijn niet bang om te investeren in de 
toekomst van de beautybranche, juist nu is het moment om te investeren in MedCos-apparatuur. 

Door de overweldigende vraag naar de actie was voor ons één ding duidelijk: hiermee kunnen wij de beautybranche in de Benelux echt 
helpen. Na uitvoerig overleg met alle direct en indirect betrokkenen bij de productie van onze apparatuur, en de banken, hebben wij 
opnieuw het onmogelijke mogelijk weten te maken:

Wat houdt ons steunpakket in:
Als u nu een IPL-SHR of Body-Wizard DUO afneemt, hoeft u het eerste jaar de maandelijkse leasekosten niet te betalen. In deze tijd 
kunt u behandelingen uitvoeren, wij zorgen ervoor dat iedere euro omzet voor u dan bijna ook een euro pure winst is. Geen verdekte 
uitgestelde betaling, het eerste jaar is echt gratis. Hierbij krijgt u ook nog een totaalpakket marketingondersteuning. Dit zal ervoor 
zorgen dat de behandelingen bij uw bestaande klanten én bij nieuwe klanten direct onder de aandacht komen. Normaal zijn bij de 
Body-Wizard DUO uw maandelijkse leasekosten € 591,03,- per maand op basis van 60 maanden lease, dit is € 7.092,36,- per jaar. 
Door het aanbieden van deze behandelingen vergroot u uw klantenbestand en bent u in staat om in dit 1e jaar voor uw instituut een 
geweldige FINANCIËLE BUFFER te creëren. 

WIJ MOGEN DAN OOK VOORLOPIG EXTRA APPARATEN, HET 1e JAAR GEHEEL 
KOSTELOOS, AAN DE BENELUX BEAUTYMARKT AAN BLIJVEN BIEDEN

1 jaar gratis werken met de MedCos 
IPL-SHR en/of Body-Wizard DUO



WERK 1 JAAR LANG GRATIS MET
DE MEDCOS IPL-SHR OF BODY-WIZARD DUO!
Al meer dan 200 
schoonheidsinstituten en 
klinieken in de Benelux 
stapten in onze unieke 
GRATIS actie. Waarom je 
collega’s succesvol hebben 
meegedaan  vertellen ze jouw 
graag zelf op onze website:
www.medcos.nl

Dit alles inclusief GRATIS
MARKETINGONDERSTEUNING

Uw gratis marketing ondersteuning bestaat uit:

OM UW CORONA 

VERLIES TE 

COMPENSEREN

OM U TE 

WAPENEN VOOR 

UW TOEKOMST

Vraag VRIJBLIJVEND meer informatie aan over deze GRATIS actie via +31356956090, of scan nu de QR code.

Ondanks dat u het 1e jaar geen leasekosten betaalt,
worden de Body-Wizard DUO en de IPL-SHR altijd
geleverd inclusief een veelomvattend marketing
totaalpakket. Dit pakket zal ervoor zorgen dat de
behandelingen bij uw bestaande klanten én bij
vreemde klanten direct onder de aandacht komen.

Deze uitingen zullen een directe boost geven aan
de Body-Wizard DUO en IPL-SHR behandelingen!

1 ingelijste poster op A2 formaat
200 consumentenbrochures
1e verspreiding van fysieke huis aan huis mailing 
naar circa 5.000 huishoudens binnen uw regio!*
2e verspreiding van fysieke huis aan huis mailing
naar circa 5.000 huishoudens binnen uw regio / ca. 
3 weken na datum 1e verspreiding, dus in totaal 
10.000 huis aan huis mailingen.

Introductie E-mail campagne naar 1.000
van uw klanten/de bij u beschikbare e-mailadressen
2e E-mail campagne naar 1.000
van uw klanten / beschikbare e-mailadressen
Professioneel ‘ Certified Partner’ gevelbord
Introductie Facebook uitingen
Introductie website uitingen



















Scan me en ga direct 
naar de actie!

Tel.+31 (0)35-6956090
Energieweg 8 (unit 1.1 t/m 1.6)

1271 ED Huizen, The Netherlands
www.medcosskinsolutions.nl





E
en goedlopende salon op fijne locatie 
met personeel is de droom van menig 
schoonheidsspecialist. Begrijpelijk, 

ik heb voorbeelden van fantastische 
teams die met hart en ziel al jaren bij 
een salon werken en niet onderdoen 
voor hun werkgever. Maar helaas is er 
dikwijls ook een andere kant aan het 
hebben van personeel. Ondanks dat er 
veel geïnvesteerd wordt in product- en 
verkooptrainingen, meelopen, specialisaties 
en evaluaties, klagen veel werkgevers dat 
de behandelingen en verkoop niet op het 
niveau zijn zoals ze dat graag zouden zien. 
Dan zijn er nog klanten die alleen door jou 
behandeld willen worden, of je kiest zelf 
voor bepaalde klanten, wat weer minder 
leuk is voor de werkneemster.

Als er wél een topper werkzaam is, gaat die 
vaak voor zichzelf beginnen. Net zoals voor 
jou, lonkt de vrijheid naar zelfstandigheid. 
Voor menigeen de grootste reden om 
te kiezen voor het ondernemerschap. 
Echter, die vrijheid is vaak ver te zoeken. 
Je bent altijd met de zaak bezig: fysiek of 
in gedachten. Je hebt zowel in de salon 
als thuis vele bordjes hoog te houden. 
Personeel is niet altijd een verlichting, soms 
een bordje extra erbij. Er komt veel kijken 
bij het ondernemerschap en het is soms 
eenzaam. Alles komt op jou neer, je bent 
zelf verantwoordelijk. Bijna dagelijks zie ik 
een oproep op social media voor personeel 

Personeelstekort
NAGENOEG ELKE WINKEL HEEFT WEL EEN VACATURE IN DE ETALAGE. DE ARBEIDSMARKT 
IS OP DIT MOMENT BEHOORLIJK OVERSPANNEN EN HET GEBREK AAN PERSONEEL 
NEEMT ZICHTBARE VORMEN AAN. UREN WACHTEN OP SCHIPHOL, TOT RIJEN BUITEN 
DE VERTREKHAL, RESTAURANTS DIE BEPAALDE DAGEN SLUITEN EN AANGEPAST 
SPOORBOEKJES. OOK IN ONZE BRANCHE WORDT HET PROBLEEM STEEDS MEER ZICHTBAAR. 

Aletta de Rooij, 

Businessinspirator & Saloncoach 
Partners in Crème

in salons en ik ben al een aantal keren 
persoonlijk benaderd of ik iemand weet. 
Zelfs stagiaires blijken moeilijk te vinden. 
Geef nooit je droom op, is wat ik altijd 
adviseer. Maar sta ook open voor andere 
routes. Is het een idee om twee salons 
samen te voegen? Met een fusie is bezetting 
geen probleem meer. Je bent samen, is er 
dus altijd iemand aanwezig, geen sluiting 
in vakanties. Je hebt nu een gelijkwaardige 
collega op wie je kunt vertrouwen en net 
zoveel baat bij de business heeft als jij. 
Samen kom je tot veel meer ideeën en hoef 
je ze niet meer altijd alleen uit te werken. 
Vele kosten hoeven nu ook maar één keer 
gemaakt te worden, waardoor er op het 
gebied van innoveren meer mogelijk is.

Ik ben ervan overtuigd dat de 
beautybranche zich hiervoor super 
leent. Stel je eens voor wat een nieuwe 
energie er vrij komt wanneer twee 
gedreven vakvrouwen zich samenvoegen? 
Eerst elkaars concurrent, vervolgens 
compagnons. We moeten alleen nog 
afscheid nemen van het gezegde ‘eigen 
zaak’, maar dat kan ook wanneer je 
samenwerkt. Alleen ga je misschien sneller, 
samen kom je verder! 

Kijk vooruit en denk anders. Hoe kan het 
personeelstekort juist jouw oplossing voor 
groei zijn? Hoor bij een van de eersten en je 
bent de winnaar! 

column ondernemen
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DE WETENSCHAP OVER 
VITAMINES, MINERALEN 
EN DE HUID

Auteurs: Samantha Jordaans en Inge Backx, oprichters van het Kennisinstituut voor Voeding & Huid (KIVH)

‘Schoonheid van binnenuit’, vitamines en mineralen in voeding en supplementen zijn 
niet meer weg te denken in de beauty branche. Maar wat doen ze nu eigenlijk in de 
huid? Wat zeggen wetenschappers over de rol van deze micronutriënten bij diverse 
huidindicaties en wat vertel je jouw klanten? In dit artikel wordt ingegaan op de invloed 
van tekorten op de huidconditie en leer je verschillende functies van micronutriënten in 
de huid te begrijpen. 
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In westerse landen komen (ernstige) tekorten aan vitamines 
en mineralen bijna niet voor. Een eenzijdig en/of ongezond 
voedingspatroon, eetstoornissen, maag-darmresecties, 
drugsgebruik, alcoholisme, medicijngebruik en bepaalde ziekten 

kunnen de nutriëntenstatus echter wel negatief beïnvloeden. 
Hoewel er geen sprake hoeft te zijn van een tekort in het lichaam, 
kan de huidconditie toch worden beïnvloed door een niet-optimale 
vitamine- en mineralenstatus. De huid is immers het laatste stadium 
waar de nutriënten naartoe gaan om te overleven. Aanpassing van 
het voedingspatroon en suppletie met vitamines en mineralen 
kunnen de huidconditie mogelijk herstellen en optimaliseren.

De EFSA (de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) beoordeelt 
wetenschappelijke studies en heeft bepaald dat er voldoende 
bewijs is om te stellen dat vitamine A, B2, B3, B8, C, jodium en zink 
belangrijk zijn voor het voeden van de huid. De vitamines en zink 
dragen bij tot de instandhouding van een gezonde huid en jodium 
ondersteunt het herstellend vermogen ervan. Vitamine B2 zorgt 
voor het behoud van de normale structuur en functie van de huid 
en slijmvliezen, en koper bevordert een normale pigmentatie van 
de huid. Vitamine C is van belang voor de vorming van collageen, 
dat helpt om de huid (van binnenuit) te versterken en om zo de 
conditie van de huid te ondersteunen. Vitamine C en E helpen de 
cellen beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling en 
luchtvervuiling. In tabel 1 is te zien wat gevolgen kunnen zijn voor 
de huid als er sprake is van tekorten van deze nutriënten.  

Tabel 1  Voedingsstoffendeficiënties en gevolgen voor de huid
 
Nutrient Huidklachten bij deficiëntie

Vitamine A (retinol)
–   ruwe, droge en/of jeukende huid
–   hyperkeratose van de haarfollikels 

(folliculaire hyperkeratose)

Vitamine B2 
(riboflavine)

–  seborroïsch eczeem (roodheid, schilfering 
en jeuk van de huid bij de neus, de 
mondhoeken en rond de ogen, wat zich 
kan uitbreiden naar andere delen van het 
lichaam)

Vitamine B3 (niacine, 
nicotinezuur)

–  pellagra (betekent letterlijk ‘ruwe huid’): 
de huid vertoont scherp begrensde, rode 
plekken (als gevolg van ontstekingen), 
blaren en later een gepigmenteerde 
uitslag, voornamelijk op aan licht 
blootgestelde lichaamsdelen (nek, 
handen en gezicht)

–  dikke, harde, ruwe, droge en gebarsten 
huid (in een verder gevorderd stadium)

Vitamine B6 
(pyridoxine)

–  seborroïsch eczeem (roodheid, schilfering 
en jeuk van de huid bij de neus, de 
mondhoeken en rond de ogen, wat zich 
kan uitbreiden naar andere delen van het 
lichaam)

–  ontsteking van de huid

Vitamine B8 (biotine)

–  huidafwijkingen (glimmende, droge, 
bleek-grijze en rode schilferige huid); 
dermatitis

–  een schilferige rode uitslag rond de ogen, 
neus en mond

–  verlies van haarkleur en haarverlies 
(alopecia)

Nutrient Huidklachten bij deficiëntie

Vitamine B12 
(cobalamine)

–  huidveranderingen, zoals 
hyperpigmentatie

–  vitiligo (de huid verliest pigment, 
waardoor witte vlekken op de huid 
kunnen ontstaan)

–  ontkleuring (grijze verkleuringen) van het 
haar

Vitamine C 
(ascorbinezuur)

–   knobbeltjes op de huid door sterke 
verhoorning van de epidermis rondom de 
haarfollikels

–  broos en spiraalvormig haar
–  fragiele haarvaatjes, kleine bloedingen in 

de huid en slijmvliezen
–  vertraagde wondgenezing

Koper
–  afwijkingen in de huidpigmentatie
–  haaruitval en dunner wordend haar
–  huidontsteking en zweren.

Zink –  afwijkingen aan de huid en slijmvliezen
–  haaruitval en dunner wordend haar

Specifieke huidindicaties
De huid staat onder invloed van diverse factoren, waaronder de 
omgeving (luchtvervuiling) en leefstijl, zoals zongedrag, voeding 
en gebruik van medicatie. Daarnaast kunnen leeftijd, ziekte, 
genetische factoren, de werking van het immuunsysteem, de 
hormoonstatus en de mate van lichamelijke stress de conditie van 
de huid beïnvloeden. Door een samenhang van omstandigheden 
kunnen er veranderingen in de huid plaatsvinden die op een acute 
of chronische manier resulteren in bijvoorbeeld veroudering, 
ontstekingen en vermindering van de afweer van de huid. Ook 
kunnen zich verstoringen van het evenwicht tussen de aanmaak 
en afschilfering van huid en specifieke huidaandoeningen 
ontwikkelen. Hieronder bespreken we wat studies zeggen over 
de rol van vitamines en mineralen bij een aantal specifieke 
huidindicaties. Aan bod komen atopische dermatitis, psoriasis, acne 
en huidveroudering. 

Atopische dermatitis
Hoewel onderliggende immunologische reacties en symptomen 
erg kunnen verschillen en nog niet volledig zijn opgehelderd weten 
we wel dat meerdere voedselallergenen de ernst van atopische 
dermatitis kunnen beïnvloeden. Uit onderzoek komt naar voren 
dat het elimineren van specifieke allergenen, zoals koemelk en 
noten, in de voeding kan leiden tot verbetering van de tekenen 
en symptomen van de huidaandoening.1 De dieetbehandeling 
bij voedselovergevoeligheid bestaat dan ook uit eliminatie van 
(verdachte) allergenen.2 Er is geen hard bewijs voor een specifiek 
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De EFSA (de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid) beoordeelt 

wetenschappelijke studies en hee  bepaald 
dat er voldoende bewijs is om te stellen dat 

vitamine A, B2, B3, B8, C, jodium en zink 
belangrijk zijn voor het voeden van de huid.
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nutriënt of voedingsstof bij zwangere vrouwen en het risico op atopische 
dermatitis bij kinderen. Het is echter belangrijk dat zwangere vrouwen 
gezond en gevarieerd eten, aangevuld met suppletie, om een goed werkend 
immuunsysteem te stimuleren.3

Een systematische review laat ziet dat er voldoende aanwijzingen zijn dat 
supplementen met vitamine D voordelen kunnen bieden bij patiënten met 
atopische dermatitis. Het gaat om doseringen van tussen de 1.000 en de 4.000 
internationale eenheden (IE) per dag. Ook halen de onderzoekers de associaties 
tussen vitamine C, vitamine E en atopische dermatitis aan. Hogere inname van 
vitamine C via de voeding, dus uit bijvoorbeeld groenten en fruit, is gecorreleerd 
met een verlaagd risico op een droge huid. Er zijn nog geen oorzaak gevolg 
studies gedaan, maar het doet vermoeden dat vitamine C een effect kan hebben 
op trans-epidermaal waterverlies (TEWL). Dit is het verlies van water dat van 
binnenuit, door de opperhuid naar de omringende atmosfeer gaat. Dit gebeurt 
via diffusie- en verdampingsprocessen. Onderzoek naar het mechanisme heeft 
tevens bevestigd dat vitamine C mogelijk een effect heeft op de huidbarrière. 
In laboratoriumonderzoek komt namelijk naar voren dat de toevoeging van 
vitamine C de synthese van barrièrelipiden bevordert. Dit zijn vetten die nodig 
zijn voor een goede huidbarrière. 
Een tekort aan selenium en zink kan de ernst van atopische dermatitis 
verergeren, maar studies hiernaar zijn wel zwak en de onderliggende 
mechanismen zijn nog niet opgehelderd. De wetenschappers stellen dat er over 
de rol van andere vitamines en sporenelementen nog onvoldoende bekend is.4

Psoriasis
Vitamine D-deficiëntie is geassocieerd met psoriasis, maar studies naar het 
toedienen van vitamine D-supplementen lopen uiteen als het gaat om de 
toepassing, vorm, dosering en duur. Topische toepassing van vitamine D 
lijkt wel gunstig te zijn in combinatie met topische medicatie, maar voor de 
orale toediening van vitamine D en het verbeteren van psoriasisklachten 
is geen bewijs. Een groot klinisch onderzoek bij oudere volwassenen met 
milde psoriasis toont aan dat het nemen van een oplaaddosis vitamine D3 
(cholecalciferol) van 200.000 IE gevolgd door vitamine D3 100.000 IE per maand 
gedurende 1 jaar geen invloed heeft op de ernst van psoriasis in vergelijking 
met placebo.5 Barrea en medewerkers stellen wel dat voedingsdeskundigen 
vitamine D-suppletie zouden moeten overwegen bij mensen met een hoog 
risico op vitamine D-tekort, waaronder mensen met psoriasis.6 Meer onderzoek 
naar het mechanisme achter deze resultaten moet bevestigd worden in 
laboratoriumonderzoek en meer interventie en grootschalige observationele 
studies zijn nodig om bovengenoemde resultaten te bevestigen. 
Bovendien lijkt het aannemelijk dat zink en selenium zouden kunnen bijdragen 

aan het verminderen van de ernst van psoriasisklachten, 
echter spreken studies deze aanname tegen. Wel beweren 
Italiaanse onderzoekers dat zink, selenium en omega-
3-supplementen bewezen gunstig zijn bij psoriasis. Ook 
suppletie met planten en kruiden, zoals Dunaliella bardawil, 
Tripterygium wilfordii, Azadirachta indica, Curcuma longa 
(geelwortel) en HESA-A, zou gunstig zijn. Het is echter niet 
duidelijk of één van de ingrediënten of een combinatie 
ervan zorgt voor deze vermeende gunstige effecten. De 
onderzoekers pleiten voor een nauwe samenwerking 
tussen voedingsdeskundigen en dermatologen voor de 
behandeling van psoriasis.7 

Acne vulgaris
Er zijn wel enige aanwijzingen dat zink, meervoudig 
onverzadigde vetten en vitamine A acne kunnen verbeteren. 
Dagelijkse suppletie van nicotinamide, ofwel vitamine B3 
(750 milligram), zink (25 milligram), koper (1,5 milligram) 
en foliumzuur (500 microgram) laat na vier weken een 
significante vermindering van acne zien bij 79 procent van 
de deelnemers aan het onderzoek van Niren.8 Vooral naar 
het effect van zinksuppletie is veel onderzoek gedaan. Het 
innemen ervan kan helpen bij het behandelen van acne. 
Klinische onderzoeken zijn klein en spreken elkaar soms 
tegen, maar de meeste tonen aan dat het oraal innemen van 
zink acne kan verbeteren in vergelijking met een placebo.9 
Gedacht wordt dat dit komt door de anti-inflammatoire 
activiteit van zink in de huid. Bovendien laten studies zien 
dat oraal zink de hoeveelheid talk kan verminderen wat 
mogelijk gunstig is bij mensen met acne. 
Ook vitamine B5 (pantotheenzuur) staat in de 
belangstelling gezien de relatie tussen het voorkomen 
van acne in de puberteit en de verhoogde productie van 
geslachtshormonen, waarvoor pantotheenzuur nodig is. 
Pantotheenzuur reguleert de functie van de huidbarrière en 
de differentiatie van keratinocyten. Deficiëntie kan acne tot 
gevolg hebben doordat deze vitamine een functie heeft bij 
de vetafbraak. Veel jongeren hebben onvoldoende vitamine 
B5 in hun voeding. Onderzoek met zeer hoge doseringen 
van de vitamine (2,2 gram) laat zien dat dit, bij gezonde 
volwassenen met acne-laesies in het gezicht, veilig is, goed 
verdragen wordt en mogelijk bijdraagt aan het verminderen 
het totaal aantal laesies in het gelaat vergeleken met 
placebo’s. Meer onderzoek is echter nodig voordat suppletie 
van pantotheenzuur in degelijke doseringen in een klinische 
setting kan worden ingezet bij de behandeling van acne.10

Huidveroudering
In recente observationele studies komt naar voren dat een 
hogere inname van vitamine C via de voeding geassocieerd 
is met een significante afname van huidrimpels.11,12 

Er zijn enige aanwijzingen dat 
zink, meervoudig onverzadigde 
vetten en vitamine A acne 
kunnen verbeteren
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Mekic en medewerkers13 hebben aangetoond dat een 
betere naleving van de Nederlandse richtlijnen Goede 
Voeding significant geassocieerd is met minder rimpels 
bij vrouwen. Een voedingspatroon rijk aan fruit wordt 
geassocieerd met een afname van rimpels. De onderzoekers 
stellen dat vitamines in een gezond dieet bescherming 
bieden tegen huidveroudering, veroorzaakt door de zon. 
Bovendien zouden ze de collageenproductie en DNA-
herstelmechanismen stimuleren.13,14 Verschillende studies 
geven aan dat een combinatie van vitamine C en vitamine 
E beschermt tegen UV-schade.15 Om aanzienlijke effecten 
te bereiken zijn volgens onderzoekers supplementen met 
dagelijkse doseringen van 1 tot 3 gram vitamine C en tot 400 
internationale eenheden (IE) vitamine E nodig.16

Dat topische toepassingen van vitamine A kunnen bijdragen 
aan het vertragen van het huidverouderingsproces wordt 
in veel studies duidelijk. Echter de rol va orale vitamine 
A is weinig onderzocht. Betacaroteen is de voorloper van 
vitamine A. In een studie onder vrouwen ouder dan 50 jaar 
is aangetoond dat het innemen van 30 mg bètacaroteen 
per dag gedurende 90 dagen de rimpels in het gezicht en 
sommige maten van huidelasticiteit verbetert in vergelijking 
met baseline.17 Het is echter niet aan te raden om meer 
dan 15 mg betacaroteen per dag in te zetten vanwege het 
verhoogde risico op longkanker onder rokers. 

Koper staat bekend om zijn werking rondom de normale 
pigmentatie van de huid. Dit beschermt de huid tegen UV-
straling. Bij onvoldoende bescherming en bij overmatige 
blootstelling aan UV-licht kan een overmatige productie van 
melanine ontstaan. Er wordt gespeculeerd dat de oorzaak 
van deze melanine-afzettingen een verhoogde activiteit van 
het enzym tyrosinase is. Koper is betrokken bij de activiteit 
van dit enzym. Veel topische behandelingen richten zich op 
deze werking, ze ontbinden als het ware de kopermoleculen 
van het enzym tyrosinase, wat leidt tot een afname van 
melanisatie. Koper is ook een bestanddeel van enzymen die 
de synthese van elastine en collageen reguleren.18

Als laatste bespreken we silicium. De hoogste concentraties 
van silicium worden namelijk gevonden in de huid en het 
haar. Deze concentraties verminderen naarmate men ouder 
wordt. Silicium speelt een rol bij de synthese van collageen 
en glycosaminoglycanen (bouwstenen van alle typen 
bindweefsel en huid). Het is wetenschappelijk aangetoond 
dat silicium de collageensynthese in huidfibroblasten 
stimuleert. Suppletie met silicium vertoonde een 
significant positief effect op het huidoppervlak (denk aan 
ruwheid van de huid) en mechanische eigenschappen bij 
vrouwen met een door licht beschadigde gezichtshuid.16 
In combinatie met vitamine C stimuleert silicium de 
synthese van hyaluronzuur en proteoglycanen (dit zijn 

glycosaminoglycanen die gebonden zijn aan een eiwit). Hierdoor 
neemt de binding van water met glycosaminoglycanen in de huid 
toe. Silicium speelt ook een actieve rol bij het neutraliseren van vrije 
radicalen. Bij veroudering neemt de hoeveelheid water in de lederhuid 
af en neemt het aantal vrije radicalen toe. Silicium in supplementen 
wordt dus niet voor niets gebruikt om de huid te verbeteren en 
tekenen van veroudering te vertragen. Een klinische studie bij gezonde 
vrijwilligers in de leeftijd van 40-60 jaar toont aan dat het innemen van 
een supplement met silicium de stevigheid en hydratatie van de huid 
verbetert in vergelijking met placebo.19

Aanbevelingen voor in de praktijk
Het onderzoek dat in het afgelopen decennium is gedaan naar de 
effecten van voeding op de huid heeft aangetoond dat voedingsstoffen 
de huid kunnen beschermen tegen bepaalde invloeden uit de omgeving. 
Ook zijn er aanwijzingen dat een voedingspatroon met een hoge 
glykemische index, dierlijke vetten en zuivel bij sommigen mogelijk 
bijdraagt aan het verergeren van de huidaandoening. Het elimineren 
van bepaalde voedingsmiddelen en het inzetten van suppletie met 
vitamines en mineralen, als aanvulling op de voeding en huidige 
behandelingen, kan de conditie van de huid verbeteren. Aandacht voor 
de rol van voeding en suppletie bij huidproblemen zou daarom een vast 
onderdeel moeten zijn van huidbehandelingen. Hierbij is het van belang 
dat de behandelaar allereerst naar het voedingspatroon van de klant 
of patiënt kijkt en zo nodig adviseert hoe deze geoptimaliseerd en/of 
aangepast kan worden. Daarnaast is kennis nodig van supplementen 
als eventuele (tijdelijke) aanvulling op de voeding, met daarbij ook 
kennis over optimale doseringen, toepassingen en goed opneembare 
vormen die de huid van binnenuit bereiken. Een multidisciplinaire 
samenwerking tussen beautyprofessionals en diëtisten/
voedingsdeskundigen is hierbij cruciaal.

Er is nog wel meer (interventie)onderzoek nodig om na te gaan 
in hoeverre suppletie met vitamines en mineralen een alternatief 
kunnen zijn voor of synergetische effect kunnen hebben op topische 
behandelingen. Ook zijn er studies nodig naar de functie van voeding 
en suppletie en het behoud van een goede conditie van de huid op de 
lange termijn en in de juiste doseringen en verhoudingen. 

“ Een multidisciplinaire 
samenwerking tussen 
beautyprofessionals 
en diëtisten/ 
voedingsdeskundigen 
is cruciaal.” 
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TIMEXPERT SRNS Repair Night Progress 
winnaar Vogue Beauty Awards 2022

Repair Night Progress is een behandeling van 
Germaine de Capuccini die beschouwd wordt 
als de gouden standaard omdat ze al meer 
dan drie decennia de nieuwste technologische 

ontwikkelingen samenbrengt in een formule met de 
krachtigste ingrediënten, wat resulteert in een unieke 
behandeling. Carolina Carbonell, R+D projectmanager 
bij Germaine de Capuccini, legt het als volgt uit: “Repair 
Night Progress is een behandeling waar we in het O&O 
laboratorium erg tevreden over zijn, want sinds het 
ontstaan meer dan 3 decennia geleden, heeft het zich 
steeds verder ontwikkeld. De meest geavanceerde 
technologieën zijn toegepast om een essence te 
verkrijgen waarin meer dan 50% van de ingrediënten 
regenererende, vitaliserende, beschermende en 
hydraterende actieve bestanddelen zijn. In de nieuwste 
generatie en met de toevoeging van Glyco 8-Power, 
absorbeert de huid het product 8 keer beter, wordt 
de samenstelling van de lipidendubbellaag van de 

hoornlaag hersteld en komen de 22 actieve bestanddelen 
van de samenstelling gemakkelijk vrij, precies daar waar 
ze werkzaam zijn. Op deze manier worden zichtbare 
resultaten verkregen in minder tijd.” Brandmanager 
Begoña García voegt daaraan toe: “Ik ben er trots op deel 
te mogen uitmaken van de levensloop van ons meest 
iconische anti-aging serum. Deze booster wordt niet 
alleen gekenmerkt door de nieuwste technologische 
ontwikkelingen, maar heeft ook een slimme verpakking 
gekregen die de integriteit van de formule intact houdt: 
een heerlijke textuur en zintuiglijkheid die samen met 
vleugjes bergamot, sandelhout, jasmijn en ylang ylang, 
sereniteit overbrengt.” 

Over Timexpert SRNS
Germaine de Capuccini's algehele anti-aging lijn is 
gebaseerd op het gesynchroniseerde natuurlijke 
regeneratiesysteem dat overdag het zelfbeschermend 
vermogen van de huid stimuleert en 's nachts de 
regeneratiemechanismen reactiveert.

Neem voor meer informatie contact op met 
Sofie Mortelmans
sofie.mortelmans@germaine-de-capuccini.be 

TIMEXPERT SRNS Repair Night Progress, het iconische serum van Germaine de Capuccini, is tijdens 
de 20e editie van de Vogue Beauty Awards bekroond in de categorie Beste Nationale Product. Dit 
evenement huldigt innovatie en excellentie in de cosmeticasector, en wordt georganiseerd in een 
prachtige locatie, het Mandarin Oriental Ritz Hotel in Madrid, onder leiding van presentatrice en 
actrice Gemma Galán. De prijs werd in ontvangst genomen door Miguel Ángel López, CEO van de 
GdC Beauty Group. Hij benadrukte: “Deze prijs is een eerbetoon aan een team, en met name een 
team van vrouwen, dat al 60 jaar knokt om Spaanse cosmetica wereldwijd in de schijnwerpers te 
zetten, altijd gericht op innovatie.” 

De Beauty professional 2022 editiE 07 35

Branded



Verminder stress en spanning met de Recharge Pyramid

“MENSEN HEBBEN BEHOEFTE 
AAN ONTSPANNING”

Van veel stress tot uiteindelijk een burnout… we hebben het allemaal of meegemaakt, of we
kennen wel iemand in de directe omgeving die hiermee te maken heeft (gehad). In de huidige

maatschappij rijst de stress en spanning de pan uit. En dat is precies de reden dat Mieke
Roovers, therapeut in de Chinese  gezondheidskunde en eigenaar van Top Life – for a better

lifestyle, het concept ‘Recharge Pyramid’ ontwikkelde. Een piramide waarin iemand zich
helemaal kan afsluiten en op zoek gaat naar ontspanning of juist de energie die we allemaal zo

hard nodig hebben. Een concept dat jij ook jouw klanten kan aanbieden in de salon, want stress
is niet goed voor huid. De redactie probeerde het uit en ging in gesprek met Mieke, die enorm

veel weet over stress en hoe het werkt in ons brein. 

Mieke Roovers
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We ontmoeten Mieke in haar kantoor 
in de oude gevangenis van Breda. 
Een locatie waar bedrijven in 
welzijn samenkomen. Mieke is geen 

onbekende in de branche en zelfs geen onbekende 
in Hollywood. Naast haar bedrijf Top Life, 
ontwikkelde ze jaren geleden met haar toenmalige 
bedrijf - Maria Magdalena Cosmetics - cosmetica 
(make-up) met edelstenen. “Het concept had ik al 
bij verschillende leveranciers aangeboden, maar 
niemand wilde het hebben. Tot mijn producten 
werden opgemerkt door de organisatie van onder 
andere de Grammy Awards. Mijn edelstenen make-
up – dat een heel oud concept is uit de Chinese 
geneeskunde - werd ineens gedragen door sterren 
als Cameron Diaz, Sandra Bullock en Shakira. 
Uiteindelijk heb ik de make-up lijn verkocht aan 
Rituals, waar ik nog jaren consultant ben geweest 
onder andere voor het concept voor de Mindspa.” 
Al lijkt het misschien zo, Mieke heeft zelf geen 
gemakkelijke jaren achter de rug. Ze startte haar 
bedrijf Top Life samen met haar partner, die drie 
jaar geleden plots overleed. In het opvolgende 
coronajaar ging ze verder met het bedrijf en 
ontwikkelde ze de Recharge Pyramid, want dat doet 
Top Life: programma’s ontwikkelen om een burn 
out te voorkomen en te verhelpen.

Stressniveau sky high 
“De cijfers liegen er niet om. Steeds meer mensen 
stevenen af op een burn-out of hebben hem al. 
En inmiddels weten we ook dat het steeds meer 
jongeren betreft. Het stressniveau van onze 
samenleving is sky high en het wordt alleen 
maar erger. Weinig mensen kunnen zich nog echt 
ontspannen. Werkgevers vragen veel van hun 
personeel, maar we vragen ook veel van onszelf. 
De agenda’s worden volgepland, mensen lunchen 
achter hun bureau, we altijd online en bezig met 
onze telefoon... En al die stress gooit ons hele 
systeem overhoop. We krijgen 200x meer prikkels 
per dag dan 20 jaar geleden. We hebben geen 
rustpunten meer. Alles gaat sneller en wordt 
oppervlakkiger. En de technische ontwikkelingen 
gaan alleen maar verder. We moeten ermee dealen, 
maar ons systeem is er niet voor gemaakt. Wat we 

daaraan kunnen doen? Beter met stress leren omgaan. We zitten 
te veel in ons hoofd. Jongeren weten al niet eens meer hoe ze 
zichzelf af moeten schakelen. We krijgen elke dag een overload 
aan informatie en onze echte contacten worden oppervlakkiger. 
Ook is er bewegingsarmoede. Dit betekent meer burnouts, ook 
bij jongeren. Maar liefst 88% van de Nederlanders ervaart stress 
en 66% ervaart een slechte slaapkwaliteit. Denk je eens in wat 
dat betekent. Het veroorzaakt allerlei lichamelijke ongemakken, 
ziektes en bijvoorbeeld ook verslavingen. 70 tot 80% van de 
bezoeken aan de huisarts is stress gerelateerd, en dat wil ik 
aanpakken met de Recharge Pyramid.” 

Recharge Pyramid
In de Recharge Pyramid, een piramide (een soort tent, de luxe 
variant is van hard opaal polyester) wordt licht, muziek, geur 
en zelfs beeld ingezet om in korte tijd te ontspannen en weer 
helemaal op te laden. Na ongeveer 20 minuten kun je er weer 
helemaal tegenaan. Het regelmatig nemen van korte pauzes 
verbetert je immuunsysteem en je presenteert na 20 minuten 
rust effectief veel beter. We verlagen de hersenactiviteit en 
dan word je benaderd via je emotionele brein. We hebben er 
3: het intellectuele brein, het emotionele brein en het dierlijke 
brein. We hebben muziek ontwikkeld om het emotionele 
brein te openen. Je mindset veranderen dat kan alleen in 
het emotioneel brein. Ook aroma en lichttherapie gaan het 
emotionele brein in. Vergelijk het met een ‘powernap’ van 15-20 
minuten. Onderzoek wijst uit dat zo’n rustmoment 35% meer 
energie en alertheid oplevert. De Recharge Pyramid versterkt 
zo’n rustmoment door middel van 10 verschillende sessies voor 
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Uitgeprobeerd: 
De ontspanningssessie

Uiteraard heb ik, Moniek, als hoofdredacteur 
de Recharge Pyramid uitgeprobeerd. Na 
verschillende testen bleek wel dat ik weinig 
ontspanning heb en dat het lastig is voor mij om 
tot die ontspanning te komen. Het klopt, dat ik 
altijd bezig ben, met mijn werk, met het huis, 
met mijn gezin… Dat hebben jullie ook wel vaker 
in mijn voorwoorden terug kunnen lezen. Zelfs 
op vakantie rust ik niet. Ik sta altijd ‘aan’. Kwam 
ik tot rust in de Recharge Pyramid? Dit was mijn 
ervaring. 

Ik nam in de piramide plaats op een zeer relaxte 
ligstoel en zette de koptelefoon op. Voor mij werd 
het ontspanningsprogramma aangezet voor 
26 minuten. In het begin voelde ik me nog een 
beetje onwennig. Ik dacht aan de tijd die ik nu 
in de piramide zou liggen en wat ik allemaal nog 
moest doen die dag. Heel veel! Ik luisterde naar 
de stem en muziek door de koptelefoon en deed 
wat er van me gevraagd werd: alle lichaamsdelen 
even bewegen, ontspannen, je ademhaling 
reguleren… Na enig moment dacht ik inderdaad 
aan niks meer. Ik nam de geuren en het licht in me 
op en begon zelfs te gapen. Een volledig moment 
van ontspanning. Je moet je echt even laten 
meenemen in het moment. 
Aan het einde bleek inderdaad dat ik wel tot een 
diepe ontspanning was gekomen. Maar hoe vaker 
je het doet, hoe sneller je in die ontspanning 
komt. Ik wilde ook de sessie met de VR-bril 
weleens proberen. Zo gezegd, zo gedaan. Deze 
sessie heb ik niet helemaal gedaan, maar werkt 
eigenlijk hetzelfde alleen zie je een rustgevende 
omgeving, een sakura bos in mijn geval, voor je. 
Voor mensen die meer beeldend zijn ingesteld is 
dat ideaal. 
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een diepere werking. Naar gelang je behoefte kies je uit een 
ontspannende of energie gevende audiosessie. Aangevuld met 
licht-, muziek- en aromatherapie heeft dit direct een positief 
effect op het welzijn. 

Stress en de hersenen
Om nog iets dieper op de materie in te gaan. “Met de Recharge 
Pyramid gaan we ervoor zorgen dat de hersengolven 
verlaagd worden. We gaan de linker- en rechterhersenhelft 
synchroniseren. Als alles goed gaat met ons en we ons 
ontspannen voelen zitten onze hersenen in de ‘alfa frequentie’. 
Wanneer we actief zijn zitten we in Beta 1. Helaas is het zo 
dat we als Nederlanders vaak in hoge Beta 2 zitten, dat is 
de overlevingsmodus. En weet je dat als je constant in die 
overlevingsmodus zit je hersenen alles wat niet noodzakelijk 
is filteren? Dat betekent dat je dingen vergeet en dat je een 
tunnelvisie krijgt. Ook zorgt het ervoor dat je niet meer diep 
kunt slapen, dromen krijgt die heel druk zijn met chronische 
vermoeidheid tot gevolg. Met de Mind Cube kunnen we de 
hersenfrequentie meten en dit verlagen met een relaxsessie. 
Wij mensen hebben twee hersenhelften. En omdat we in 
een prestatiegerichte maatschappij leven trainen we vooral 
de linkerhersenhelft. De rechterhersenhelft zorgt juist voor 
de dingen waarvan we genieten. Maar doordat we de linker 
hersenhelft meer trainen, blijft de rechter hersenhelft achter en 
genieten minder. Dat moeten we synchroniseren, dat wil zeggen 
dat de helften beter met elkaar moeten samenwerken, zodat we 
in balans komen. En dat doet de Recharge Pyramid.” 

Verschillende soorten sessies
Met de Recharge Pyramid kun je verschillende sessies 
aanbieden; van ontspanning tot een energy boost. De sessies in 
de Recharge Pyramid, ingesproken door Mieke zelf, berusten op 
20 jaar praktijkervaring met biofeedback apparatuur die onder 
andere de hersenfrequentie, hartcoherentie en spierspanning 
meet. Tijdens de sessies, die maximaal 26 minuten duren, wordt 
een diepe ontspanning op lichamelijk, emotioneel en mentaal 
niveau gemeten. 

Muziektherapie
De muziek is gecomponeerd door Vincent Boot op een 
frequentie die zorgt voor rust en ontspanning. Het gebruik van 
solfeggio tonen, binaural beats en subliminale boodschappen 
bevordert een diepe ontspanning en heeft een positief effect op 
het brein.

Lichttherapie
Met licht stimuleren we een staat van diepe ontspanning 
waardoor de geest zich in 20 minuten optimaal kan opladen. 
Vergelijk het met een goede nachtrust waarna je een volledig 
uitgerust gevoel ervaart.

Aromatherapie
De geur van essentiële oliën komt binnen via de emotionele 
hersenen, die direct in verbinding staan met het zenuwstelsel. 
De geuren werken op die manier op de gemoedstoestand, zo 
kan een olie een kalmerend of opwekkend effect hebben.

VR sessie (optioneel)
Tijdens een 3d relax sessie brengen speciaal gecreëerde 
beelden en muziek je helemaal tot rust. Je maakt een wandeling 
door een prachtige omgeving waarin je wordt begeleid om tot 
een diepe ontspanning te komen. Alles is op elkaar afgestemd, 
wat deze relax sessie tot een unieke en zeer aangename 
ervaring maak

In de salon
“Mensen hebben steeds meer behoefte aan ontspanning. En je 
kunt nog zoveel van buitenaf werken, ook aan de binnenkant 
moet het goed zitten. Stress kun je echt aflezen aan iemand 
zijn huid. Ik ontwikkelde de Recharge Pyramid, niet per se voor 
schoonheidsspecialisten, maar het is wel een concept dat ook 
in de salon kan worden neergezet. Zonder pramide eventueel 
want in een kleine salon is de behandelkamer al een veilige 
ruimte voor de klant. Bied je klant ontspanning aan op hoog 
niveau, werk holistisch en dan weet ik zeker dat je dit ook in de 
resultaten zal terugzien.” Meer weten? Neem dan contact op met 
Mieke via info@toplife.nu. 

Tijdens een 3d relax sessie brengen 
speciaal gecreëerde beelden en 
muziek je helemaal tot rust.
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‘ZORG GOED VOOR JE HUID, BESCHERM DE 
AARDE. VERZORG, BESCHERM EN RESPECTEER 
MET TIMEXPERT SUN’. GERMAINE DE CAPUCCINI 
STELT EEN COMPLEET EN NIEUW ASSORTIMENT 
VOOR MET EEN BREED SPECTRUM AAN 
ZONNEFILTERS DIE ONS BESCHERMEN TEGEN 
UVA – STRALEN, UVB-STRALEN, SCHADELIJKE 
INFRAROODSTRALEN EN BLAUW LICHT. 

Het zomers pakket van Germaine de Capuccini bestaat uit: 
- Een volwaardig vitamine C gelaatsmasker: het Timexpert Radiance C+ Flash C Radiance Mask. 

- 1 ampoule, 10ml, te gebruiken gedurende 10 dagen uit de Timexpert Radiance Pure C10 serumkuur. 

- Mini Timexpert Radiance C+ Illuminating Anti-oxidant Cream 5 ml. 

- Een volwaardige gelaatszonnecrème met een hoge bescherming van SPF 50. 

- Timexpert Sun Anti-Aging Protection Fluide SPF 50, 50 ml.

- Mini Timexpert Sun Blue Protective Oil & Water SPF 30 10 ml. 

- Mini Timexpert Sun Oil Bronze SPF 20, 10 ml. 

Wil jij het uitsluitend een online abonnement? Dat kan natuurlijk ook! Voor maar 35 euro per jaar heb jij al een online abonnement. 
Je krijgt dan echter niet het cadeau thuisgestuurd. 

Ontvang 12x per jaar vakmagazine De Beauty Professional en blijf op de hoogte van alles wat er 
speelt in de beautybranche! Met een abonnement heb je ook toegang tot onze website  

www.beauty-pro.nl waar je exclusieve artikelen, columns en aanbiedingen vindt, speciaal 
voor abonnees! Ook zijn er voor abonnees (win)acties en kortingen op diverse evenementen. 
Kortom, met een abonnement op De Beauty Professional maak jij gebruik van alle voordelen 
van het grootste kennis- en inspiratieplatform van de beautybranche! Je krijgt het magazine 

thuisgestuurd en kunt het online lezen! 

&
Neem een
jaarabonnement
OP DE BEAUTY PROFESSIONAL

voor maar 79 euro  (excl. BTW)

  ontvang een zomers pakket van
Germaine de Capuccini

T.W.V. € 109,-!



D
it blijft een moeilijke vraag, want eigenlijk 
heeft elke klant zijn eigen adresje al. In het 
eerste jaar van mijn salon ben ik veel bezig 

geweest met het geven van kortingen, flyeren en het 
schrijven van advertenties in de buurtkranten. Hier 
ben ik snel mee gestopt. Ik merkte dat er weinig 
rendement uit kwam en het te veel geld kostte. 
Het rendement wat eruit kwam, was niet echt mijn 
doelgroep. Het waren meer de ‘koopjesjagers’ of de 
‘eenmalige klanten’. Deze tijd is wel heel waardevol 
en leerzaam geweest voor mij en mijn bedrijf. Soms 
moet je wel eens iets ondergaan voordat je weet 
wat wel of niet werkt. 

Na dit realisatie-moment ben ik echt heel goed naar 
mijn bedrijf en mezelf gaan kijken. Voor wie schrijf 
ik dit nou eigenlijk? Wie is mijn ideale klant? En wat 
is mijn drijfveer? Ik ben mijn bedrijfsplan opnieuw 
gaan opschrijven en ik ben een ondernemers- en 
marketingtraining gaan volgen van Loes Rikkers. 
Hierdoor heb ik een duidelijkere focus, een 
veel beter beeld van mijn doelgroep en meer 
zelfvertrouwen gekregen om mijn visie te laten zien 
aan mijn klanten.

Ook kwam ik erachter dat ik informeren het leukste 
vind om te doen en ik zeker weet dat daar mijn 
kracht ligt. Ik ben me daarom voornamelijk op 
social media gaan focussen. Ik heb Rianne van 
Beautyclick een mooi format laten maken voor 

Hoe krijg je als 
starter nieuwe klanten 
in jouw salon?  

mijn social media, zodat dit er professioneel uitziet. 
Momenteel vloeit 65% van mijn klantbestand voort 
uit social media en krijg ik steeds meer volgers 
(potentiële klanten) erbij. Dit bevalt me goed en 
daarom blijf ik me hierop focussen. Ik heb voor 
op mijn website een online huidanalyse tool laten 
bouwen, zodat toekomstige klanten laagdrempelig 
een advies aan kunnen vragen. Zo stuur ik ze van 
social media naar mijn website om vervolgens 
contact met ze op te nemen. 

Uiteindelijk is mond-tot-mond reclame het beste 
teken van tevredenheid. Dit heeft natuurlijk ook iets 
meer tijd nodig. Dit is mijn reis (tot nu toe) geweest 
met betrekking tot klanten werven. Ik geloof erin 
dat iedereen zijn eigen pad heeft. Probeer die 
voor jezelf te vinden. Zelf ben ik onwijs blij dat ik 
bedrijven in de arm heb genomen om vervolgens 
mezelf te laten groeien. Je hebt altijd blindspots 
en hoe fijn is het als een professional in zijn/haar 
vakgebied je hiermee kan helpen! 

Liefs, 

Tamara
    van der Lee
Winnares Beauty Award
in de categorie Newcomer of the Year 
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Jullie hebben de Huidprofessional 
opgezet vanuit jullie eigen ervaringen 
als specialisten in de branche. Wat 
brengt dat voor voordelen voor jullie 

organisatie en de leden? 
“Dat wij schoonheidsspecialisten zijn met ieder 
een eigen salon zorgt ervoor dat we zelf ook  
weten wat er speelt binnen de branche. Je kunt 
aanvoelen waar de pijnpunten zitten, omdat je 
het ook in je eigen bedrijf meemaakt.”

Wat hebben jullie in deze eerste jaren bereikt 
en wat zijn de ambities? 
“Tot nu toe hebben we vooral actieve social 
media campagnes kunnen voeren. En tijdens 
de lockdowns ook langs de snelwegen, 
op stations en online laten zien dat we er 
zijn en dat we het hebben over een groep 
gepassioneerde vakmensen. Onlangs zijn we 
ook op tv geweest in het nieuwe programma ‘De 
Schoonheidsspecialist’, dat via SBS6 wekelijks 
wordt uitgezonden. Verder kunnen we verheugd 
melden dat inmiddels één grote verzekeraar 
zich aan ons verbonden heeft, door met de 
onderliggende verzekeringen de behandelingen 
van onze aangesloten, gespecialiseerde 
schoonheidsspecialisten te vergoeden. Met de 
andere verzekeraars zijn we nog in gesprek en 
daar ligt in ieder geval de ambitie ook hen zover 
te krijgen dat ze dit gaan volgen. Ondertussen 
hebben we ook een klachtenfunctionaris 
én zijn onze leden aangesloten bij een 
geschillencommissie. Dit is van groot belang 
voor de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg).”

‘DE HUIDPROFESSIONAL’ 
LEVERT NU NOG MEER OP!

Voordelen lidmaatschap 
De Huidprofessional
Door lid te worden van Brancheorganisatie 
‘De Huidprofessional’ kunnen we elkaar versterken en help je 
mee om ons prachtberoep verder op de kaart te zetten!

Deze mooie voordelen heb je als je lid wordt:
- je mag het schild en logo van ‘De Huidprofessional’ voeren
- je betaalt één bedrag voor al je specialisaties
- je krijgt toegang tot exclusieve marketingcampagnes
- je deelt mee in gezamenlijke promoties
- je wordt onderdeel van een netwerk van serieuze 

vakmensen
- je wordt gevonden via de website van ‘De Huidprofessional’
- je krijgt de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tijdens 

exclusieve workshops
- Het vakblad de Beauty Professional
- via ‘De Huidprofessional’ ben je aangesloten bij een 

geschillencommissie waarmee je automatisch voldoet 
aan dit onderdeel van de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en 
Geschillen Zorg’ (WKKGZ). Ook beschikken we over een 
klachtenfunctionaris.

Het lidmaatschap bedraagt per salon € 100,- per jaar, exclusief 
21% btw. Inclusief specialisaties* betaal je € 150,- per jaar, 
exclusief 21% btw. Wil je herkenbaar zijn als Huidprofessional? 
Bestel dan het Huidprofessionalschild voor € 37,50, inclusief 
btw en verzendkosten. Een Leddesign kost € 32,50 inclusief 
btw en verzendkosten.

*Met de registratie van specialisaties komen je behandelingen 
in aanmerking voor vergoeding door een groot aantal 
zorgverzekeraars.

Branchevereniging ‘De Huidprofessional’ timmert goed aan de weg. 
Zo waren ze vertegenwoordigd met een stand op de vakbeurs Beauty 
Trade Special in Utrecht, ondersteunden ze als sponsor de vakwedstrijd 
Beauty Award én kun je sinds kort maandelijks een column van ze lezen 
op Beautyspot.nl. Lid worden van ‘De Huidprofessional’ levert je als 
professionele schoonheidsspecialist heel wat op en vanaf juli krijg je als lid 
ook nog eens het vakblad De Beauty Professional erbij! Reden genoeg om 
bestuursvoorzitter Gea de Haan enkele vragen te stellen over ambitie, de 
samenwerking met leveranciersvereniging BTP en de visie op de branche. Bestuursvoorzitter Gea de Haan

Brancheorganisatie 
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om het te doen is dat we een branchevereniging zijn waar 
we met passie voor ons vak en voor onze collega’s aan het 
werk zijn.”

Hoe zien jullie de beautybranche over 10 jaar? 
“Over tien jaar ga ik ervan uit dat onze leden goed opgeleide 
en bijgeschoolde vakmensen zijn waardoor de toekomst er 
nog mooier uitziet. Nederland vergrijst en veel mensen willen 
er goed uit blijven zien, dus daar liggen grote kansen. Maar ook 
onder jongeren zie je dat uiterlijk er toe doet. Dus ook daar 
zit een goede groep aan potentiële klanten. Ze moeten alleen 
wel weten wat we allemaal kunnen en mogen en daarvoor 
willen wij ons inzetten. Als we groter groeien in ledental, dan 
willen we niet alleen meer inzetten op online campagnes, 
maar ook in print, radio en tv.  Dus voor eenieder die nog 
twijfelt: meld je aan!”

Ga naar www.dehuidprofessional.nl voor meer informatie! 

Zijn de ambities en doelstellingen anders dan jullie 
startten? Wat zorgde voor de aanpassingen in 
strategie?
“De ambities en doelstellingen zijn zeker bijgesteld. 
We zijn gestart om ons vak bij de consument beter 
bekend te maken. Daar gaan we zeker mee door. 
Want vele consumenten weten nog steeds niet wat 
ons fantastische vak inhoudt en wat wij allemaal 
mogen en kunnen. Daar is nog veel te bereiken. 
De vraag vanuit de leden met betrekking tot de 
zorgverzekeraars heeft ertoe bijgedragen dat we 
ons ook hierop zijn gaan richten. Zoals gezegd al 
met enig resultaat. In de afgelopen tijd zijn we ook 
druk geweest om de nascholingen te organiseren 
en daarvan kunnen we nu zeggen dat we met onze 
partner Stichting Toets Centrum Intereducatief 
(TCi) kunnen zeggen dat dit op een goede en 
onafhankelijke wijze kan worden vormgegeven.”

Vanaf nu zit het vakblad in het ledenpakket van de 
Huidprofessional - hoe is dat tot stand gekomen? 
“Op de afgelopen vakbeurs in Utrecht zijn wij 
benaderd door de leveranciersvereniging Beauty 
Trade Professionals, beter bekend als de BTP, of wij 
hierin geïnteresseerd zouden zijn. En zoals je kunt 
lezen hebben we daar volmondig ja op gezegd! We 
vinden het als bestuur ook fantastisch dat we onze 
leden op deze manier nog meer waarde voor hun 
contributie kunnen geven. Een vakblad is in onze 
ogen onmisbaar en dus van grote waarde.”

Wie kan zich aansluiten bij De Huidprofessional en 
waarom moet hij/zij dat doen? 
“Iedere schoonheidsspecialist met het officieel 
erkende vakdiploma kan zich aanmelden. De reden 
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Beauty, business & fun! Ben jij erbij?

ZET DE VAKBEURS VAN HET 
NAJAAR VAST IN JE AGENDA!
Na de prachtige voorjaarseditie van Beauty Trade Special hebben we 
de smaak weer helemaal te pakken. Fijn over de beurs struinen met 
collega’s en vakgenoten, inspiratie opdoen, trends spotten en inkopen 
doen voor het najaar en waarom niet ook vast voor de feestdagen? 
Goed nieuws: het laatste weekend van september 2022 gaat dat zeker 
weer gebeuren! De beursvloer van Jaarbeurs Utrecht bruist op 24, 25 en 
26 september weer van de noviteiten en enthousiaste exposanten. Met 
een nieuwe en verfrissende look willen we jouw beursbezoek nog leuker 
maken, ben jij erbij? Zet ’m vast in de agenda en nodig je collega’s uit.
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Beauty Trade Professionals, de organisator van de vakbeurs, vond het 
de hoogste tijd om het najaarsevent een flinke oppepper te geven. 
En daar hoort een nieuw logo, een verfrissende nieuwe look én een 
nieuwe naam bij! De naam Beauty Trade Festival maakt plaats voor 

Beauty2Buy! Een allesomvattende naam en uitstraling waar je instant vrolijk van 
wordt en bijna niet kunt wachten om deze gezellige beurs te bezoeken. Het logo 
is een verfrissend ontwerp wat volledig past bij de stijl van het najaarsevent: 
eigentijds, inspirerend en vooral heel veel fun! Een sprankelende huisstijl met 
felle kleuren die zorgen voor een all over beleving. Een nieuwe huisstijl die je 
raakt en waarvan we durven te zeggen: "wauw, dit is zo inspirerend!" Bij een 
nieuw logo en nieuwe uitstraling hoort natuurlijk ook een nieuwe website. Deze 
is volledig vernieuwd en alle beurscommunicatie is aangepast naar de nieuwe 
huisstijl. De beurshallen in Utrecht zullen zoals altijd trendy worden opgetuigd 
om jou als beauty professional in stijl te ontvangen. 

Save the date
Hoewel het nog een paar maanden duurt voordat het leukste najaarsevent 
losbarst, zijn de voorbereidingen natuurlijk al in volle gang. Laat de voorpret 
dus maar beginnen! Alle ins en outs gaan we natuurlijk nog niet verklappen, 
maar een bezoek aan de Beauty2Buy beurs op 24, 25 en 26 september 
aanstaande gaat zeker de moeite waard worden. Dus beauty lovers opgelet: 
met het vernieuwde concept is niét naar de beurs gaan geen optie meer. Op 
de beursvloer vind je verschillende thema's en disciplines die jou als beauty 
professional inspireren, verrassen en nieuwsgierig zullen maken. Ook kun je 
weer rekenen op een flinke portie trends, innovaties, kennis en inspiratie. Maar 
Beauty2Buy biedt nog veel meer: het is the place to be om al je favoriete merken 
te spotten, al je inkopen te doen, de beste deals met leveranciers te sluiten en te 
netwerken met alle andere beautyprofessionals. Wij hebben er al super veel zin 
in! Jij ook? 

Veelzijdige beursvloer
De beurshallen zijn straks weer goed gevuld met een veelzijdig aanbod 
van leveranciers. Je vindt er zowel gerenommeerde merken, alsook 
(internationale) nieuwkomers. De exposanten hebben een breed aanbod 
voor de schoonheidsspecialist, nagelstylist, pedicure, visagisten en andere 
beautyprofessionals en vertellen je er graag alles over. Laat je vooral verrassen 
door de noviteiten en het enthousiasme van de leveranciers die staan te 
popelen om jou te verwennen met mooie beursaanbiedingen en niet te missen 
acties. Een volledig overzicht van de exposanten vind je binnenkort op de 
nieuwe website www.beauty2buybeurs.nl.

Kom ook naar 
Beauty2Buy!
Het najaarsevent Beauty2Buy 
wordt gehouden in Jaarbeurs 
Utrecht op zaterdag 24, 
zondag 25 en maandag 26 
september 2022. Een bezoek aan 
hét beauty event van het najaar 
mag je niet missen. Zet het vast 
in je agenda en houd de website 
en socials in de gaten voor de 
ticketverkoop die binnenkort 
van start gaat. 

De Beauty professional 2022 editiE 07 45



MEER LEREN OVER DE LYMFE
‘GA JIJ VOOR DE LYMF-REFLEX MASSAGE, 
DE MANUELE LYMFEDRAINAGE BUIK EN/OF 
DE MASTERCLASS LYMFE?’ 

Bij de Huidexpert Club kun je verschillende workshops en masterclasses volgen om 
jouw kennis naar een nog hoger niveau te brengen. En de komende maanden zijn 
er drie interessante workshops/masterclasses die allen te maken hebben met de 
lymfe, gegeven door de welbekende expert Désirée Groen, massagetherapeut en 
oedeemtherapeut Voddermethode en ruim 30 jaar actief in ‘de lymfe’ als therapeut, 
docent, examinator en gastspreker binnen verschillende beroepsgroepen.

Désirée Groen

Meer informatie 
www.huidexpertclub.nl 

Voor alle cursussen van 
Huidexpert Club, scan de 

QR Code. 
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Masterclass Lymfe
Het lymfestelsel: rioolstelsel of meer? 
Het lymfestelsel is in veel opleidingen nog steeds een 
ondergeschoven en ondergewaardeerd kindje. En 
dat terwijl het een essentieel systeem is voor onze 
gezondheid en vitaliteit! Het lymfestelsel zorgt voor de 
afvoer van afbraakproducten uit de celstofwisseling en 
lichaamsvreemde stoffen, dus ook vanuit de huid en het 
bindweefsel. Het huisvest daarnaast óók een groot deel 
van ons afweersysteem dat ons beschermt tegen ziekte. 
Bovendien vervoert het lymfestelsel voedingsstoffen, 
hormonen en enzymen. Het lymfestelsel bestaat uit 
lymfevaten- en knopen en uit een aantal organen. De 
fragiele lymfevaatjes hebben hun oorsprong in het 
onderhuidse bindweefsel en brengen de lymfe uiteindelijk 
naar de ondersleutelbeen aderen. De totale lengte 
van de lymfevaten wordt geschat op 20.000 kilometer! 
Wanneer het lymfestelsel niet goed werkt ontstaat er 
vervuilde, opgehoopte lymfe die de weefsels verzuren 
en ontstekingsreacties veroorzaken. Bij huidproblemen 
zoals eczeem, acne en een onrustige huid speelt dit 
ook een grote rol. Chronische stress heeft een sterk 
negatief effect op de activiteit van het lymfestelsel en is 
dus vaak een oorzaak van vervuilde lymfe, naast ziekte, 
medicijnen en een onvolwaardige voeding. Vervuilde 
lymfeknopen belemmeren onder andere de werking 
van onze afweercellen (lymfocyten), waardoor ziekte en 
herstel daarvan moeizamer verlopen. Tijdens de 1-daagse 
Masterclass Lymfe komen veel verschillende onderwerpen 
aan de orde en leer je een aantal technieken MLD voor hals, 
nek en décolleté.
Datum: woensdag 28 september 2022
Locatie: Huidexpert Club in Soest

Manuele Lymfedrainage Buik
Wat is de meerwaarde van MLD BUIK in de salon voor een 
schoonheidsspecialist? Manuele lymfedrainage heeft een 
aantal werkingsmechanismen die de behandelingen in 
de salon enorm kunnen versterken, waardoor er betere 
resultaten te behalen zijn. Enerzijds versterkt MLD de 
afvoer van afbraakproducten uit het bindweefsel en 
onze organen, waaronder de huid, die vrijkomen bij 
stofwisselingsprocessen en ontstekingsreacties. Anderzijds 
brengt MLD het vegetatieve zenuwstelsel in balans, 
waardoor de parasympatische activiteit kan toenemen. Een 
goed werkende Parasympaticus (Nervus Vagus) ondersteunt 
het herstel en de regeneratie van beschadigde cellen 
en bevordert de vorming van nieuw weefsel. Tenslotte 
versterkt MLD ook de werking van het immuun stelsel, 
waardoor virussen, bacteriën en schimmels beter bestreden 
kunnen worden. 
MLD BUIK kan worden ingezet als behandeling op zich, 
maar leent zich ook prima voor een combinatie binnen 
een behandeling, bijvoorbeeld aan het eind van een 
acnébehandeling of tijdens het masker. Ruim 1/3 deel 
van het lymfestelsel bevindt zich in het buikgebied en 
de samenhang tussen huidproblemen en conditie van 
de darmen is een bekend gegeven. Indicaties voor MLD 

BUIK binnen de schoonheidsverzorging zijn o.a. huidproblemen 
zoals acne, eczeem, rosacea, psoriasis, onrustige huid, als detox, 
na een zwangerschap en bij milde darmklachten. Ook bij stress 
gerelateerde klachten zoals slecht slapen, onrust, chronische 
vermoeidheid en spijsverteringsproblemen is MLD een krachtpatser! 
Hoewel de resultaten vaak verbazingwekkend sterk zijn wordt de 
MLD op een zachte, rustige, ritmische en subtiele manier uitgevoerd 
om de fragiele lymfevaatjes niet dicht te drukken. Een duidelijk 
voorbeeld van LESS IS MORE!
Data: dinsdag 8 en dinsdag 22 november 2022
Locatie: Huidexpert Club in Soest

LYMF-REFLEX  de Kracht van Zacht!
Lymf-Reflex is een massage die wordt uitgevoerd op de voeten/
onderbenen met een combinatie van technieken uit de klassieke 
massage, voetzoolreflexmassage en manuele lymfedrainage. 
Deze behandeling is ontwikkeld door Désirée Groen. Het doel van 
de behandeling is het activeren van het lymfestelsel in het hele 
lichaam en het tot rust brengen van het vegetatieve zenuwstelsel. 
De massage bestaat uit 3 onderdelen die ook los van elkaar zijn toe 
te passen, afhankelijk van de belastbaarheid van de cliënt, de aard 
van de klacht of van de beschikbare behandeltijd. In de salon kan 
een deel van de Lymf-Reflex bijvoorbeeld tijdens het masker worden 
toegepast. De totale massage duurt 50 minuten. Kenmerkend 
voor de behandeling is het rustige tempo waarin gewerkt wordt 
én de geringe druk van de diverse technieken. Hierdoor gaat 
het lymfestelsel beter werken en komt er meer activiteit van het 
parasympatische deel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk 
is voor herstel, regeneratie en ontspanning. Natuurlijk komen ook 
de anatomie en de fysiologie van het lymfestelsel uitgebreid aan de 
orde! Indicaties Lymf-Reflex: Huidproblemen zoals eczeem, acne, 
onrustige huid, Detoxen, Versterken van het afweersysteem, Stress 
en stress gerelateerde klachten, Anti-aging, Vermoeidheid, Slecht 
slapen, Hoofdpijn, Rusteloze, zware benen en Pijndemping. 
Kennis van voetzoolreflexmassage of manuele lymfedrainage is 
niet vereist om deel te kunnen nemen aan deze training, er is ruim 
voldoende tijd om deze technieken goed in de vingers te krijgen. 
Er wordt op elkaar geoefend. 
Data: dinsdag 24 januari en dinsdag 7 februari 2023
Locatie: Huidexpert club in Soest
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LaserCollege
Internationaal geaccrediteerde esthetische lasertraining

Online cursussen
Praktische opleiding

Apparatuur

 info@lasercollege.be
www.lasercollege.be

GSM: 0032 488 428 609 

Ka Skin Formular is een nieuw huidverzorgingsmerk voor 
schoonheidsspecialistes die opzoek zijn naar een unieke formule 
om hun kennis en kunde te vergroten! 

Met Ka ga je voor een schone wereld met zuivere, natuurlijke 
huidverzorgingsproducten. Producten met een hoog percentage 
aan natuurlijke werksto�en waarmee je jezelf specialiseert in 
verzorging en verbetering van de huid. 

Unieke formules “hand made” in je salon. 

Meer weten? Kijk alvast op: www.kaskinformular.nl

Duurzaam, natuurlijk en compact.

info@blendnewday.comSuppletie voor de Professionals



PRODUCT
NIEUWS

NIEUW! 
Delighter High 
power diode 
laser van 
Panestetic
Halveer de behandeltijd en 
voer minder behandelsessies 
uit dan IPL dankzij de enkele 
en meervoudige impulsen. De 
software in de machine is een 
echte innovatie en gemaakt 
in Italië. De kop kan worden 
afgekoeld tot 5 verschillende 
koelniveaus. De uitgevoerde 
behandelingen zijn comfortabel 
en bieden de beste resultaten, 
op elk fototype, op verschillende 
gebieden en haartypes: het 
hele jaar door! “Ontharen is de 
meest gevraagde behandeling 
en met de Delighter vergroot u 
het klantenbestand en biedt u 
een nieuwe en winstgevende 
service. Een unieke kans 
voor meer omzet in uw 
schoonheidsinstituut”, aldus 
Derma Cosmetica. 

www.dermacosmetica.nl 

Laat de huid 
vanuit haar hart 
stralen 
Pier Augé introduceert een nieuw se-
rum: ÉCLAT VITAMINÉ Light Revealing 
Serum. Kenmerkend is de vloeibare 
geltextuur die meteen intrekt en een 
verfrissend en energiek effect na 
laat bij het aanbrengen, evenals een 
zijdezachte finish. Pier Augé maakt 
gebruik van een relatief nieuw ingre-
diënt voor glans: de Evodia-vrucht. 
Evodia stimuleert de microcirculatie 
van de huid, waardoor de teint meer 
straalt en de huidtextuur verbeterd. 
De toegepaste vitamine C is gestabili-
seerd, reguleert melanine en werkt als 
antioxidant, waardoor de huid helder 
en egaler wordt en de zichtbaarheid 
van pigmentvlekken afneemt. Ook is 
urea toegevoegd. Tot slot is er voor 
deze zomer THE SUMMER KIT: een 
reinigingsset van drie 30 ml. mini’s in 
een clutch met zomerse kleuren. 

www.pierauge.com 

FRESH MIX JELLY-
ASSORTIMENT VAN ANESI LAB
Innovatieve huidboosters met een slim vers-activatiesysteem 
om ervoor te zorgen dat de krachtige actieve stoffen maximale 
huidvoordelen bieden om te voorzien in de unieke behoeften 
van uw huid. Fresh Mix Jelly wordt aangedreven door Hydra-Gel, 
een unieke en krachtige huidhydrator die zich als een reservoir 
gedraagt om onmiddellijke en langdurige hydratatie te geven, 
afhankelijk van de behoeften van de huid. Hydra-Gel revitaliseert 
de teint en verbetert zichtbaar de uitstraling van de huid voor een 
frissere uitstraling. Elke Fresh Mix Jelly is gemaakt met zorgvuldig 
geselecteerde ingrediënten om verse, krachtige actieve stoffen 
leveren voor een gepersonaliseerde huidoplossing met snelle 
resultaten: HA HYALURONZUUR, Vitamine B3 NIACINAMIDE, 
Vitamine B5 PANTHENOL en Vitamine C. 

www.nemcosmetics.nl

INTENSE HYDRATATIE 
TERWIJL JE SLAAPT
Het Spaanse high-end, natuurzuivere cosmeticamerk Alissi Brontë 
breidt haar Purissimo-verzorgingslijn uit met het Filler Sleeping 
Mask: een intens hydraterend masker dat rimpels en fijne lijntjes 
opvult met drie soorten hyaluronzuur. De luxe lijn bestond al uit de 
Purissimo Filler Cream, het Purissimo Filler Serum en de Purissimo 
Lips Voluminizer. Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die de huid 
ondersteunt en haar soepelheid, elasticiteit en volume geeft. Het 
hyaluronzuur in de Purissimo-lijn heeft de grootst mogelijke tolerantie 
met de huid en een zeer specifiek profiel van molecuulgroottes, 
die zowel resultaten geven op de korte als op de lange termijn. Het 
crèmemasker met bloemengeur en een vleugje witte musk activeert 
de natuurlijke hydratatie van de huid terwijl je slaapt. Word wakker 
met een stralende, uitgeruste jeugdige huid.

www.a-cc.nl 

DE TWIST KNIPOOGT NAAR 
JONG, STEVIG & STRAK!
De makers van Dermaroller lanceren hun nieuwste innovatie van 

professionele, elektrische én medische microneedling met 
transdermale toediening: de Xcellaris Pro Twist. Deze beauty 
met de welluidende naam biedt de meest ergonomische 
vorm van microneedling. Compact, gebruiksvriendelijk en 

makkelijk te reinigen. De TWIST is een medisch hulpmiddel 
Klasse IIa (93/42/EEG) uit Duitsland. Van hoogwaardige kwaliteit 

met ISO- en CE-certificering. De ultra-precisienaalden van chirurgisch 
staal kennen een naaldlengteverstelling van 0 – 2,5 mm in stappen 
van 0,25, tot 150 Hz met minimale pijnbeleving bij de klant. De 
naaldpatroonaansluiting vermijdt, vooral bij hoge frequenties, het 
‘ripping-effect’. Powered by Dermaroller®

www.beauty-injection.nl
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Herlancering 
Germaine heeft een herlancering 
uitgebracht van het Absolute 
Nourishment Elixir. Dit retailproduct 
valt onder de TIMEXPERT RIDES 
productlijn. De nieuwe samenstelling 
van het ‘ABSOLUUT VOEDEND ELIXIR’ 
concentreert in een paar druppels 
alle voeding die de opperhuid nodig 
heeft. Het bevat plantaardige oliën 
en zeer werkzame antioxiderende 
en verstevigende bestanddelen. Een 
onmisbare stap in de beautyroutine 
voor extra: voeding, dichtheid, 
glans en verbetering van het aspect 
van rimpels. Het bevat eveneens 
omega 3 en 6 vetzuren, vitaminen en 
antioxidanten, essentiële elementen 
om de tekenen van huidveroudering 
te behandelen, vooral bij een droge 
huid. 

www.germainedecapuccini.be

COLLAGEEN: SCHOONHEID 
VAN BINNENUIT
Een goed collageen supplement bevat allerlei belangrijke bouwstoffen voor 
je huid, zoals vitamine C, biotine, hyaluronzuur en koper. Het Collageen 
Perfect Cell van Blend New Day bevat deze combinatie van stoffen die 
elkaar niet alleen uitstekend aanvullen, maar ook de kracht van hun 
interactie vergroten. Collageen Perfect Cell bevat: 8000 mg gehydroliseerd 
viscollageen peptiden (type 1 & 3), extra vitaminen B5, B6, B7, B12 en 
vitamine C, essentiële mineralen zoals koper en silicium, Silica, Biotine en 
Hyaluronzuur. Voordelen Collageen Perfect Cell: Doordat het een vloeibaar 
collageen supplement is, kan het gemakkelijk ingenomen worden. De drank 
heeft een lekkere lichtzoete fruitsmaak en bevat uitsluitend natuurlijke 
kleur- en smaakstoffen.

Blend New Day, Tel: 085-2737447, www.blendnewday.com

Brede lijn 
Travel Sizes
Piura biedt een brede lijn aan 
Travel Sizes, ideaal voor een 
weekendje weg of vakantie. 
Daarnaast ook uitermate 
geschikt als startset voor 
een nieuwe klant. Naast de 
reinigingsmilk, reinigingsolie 
en lotions, nu ook de foams in 
handige meeneem maatjes.

www.piura.nl
info@pbcosmetix.com
info@piura.nl

LCN ROSEWATER & PRICKLY PEAR
Ontdek de nieuwe vegan verzorgingsserie "Rosewater & Prickly Pear" van LCN. De 
roos is het ‘KEY ingrediënt’ van het jaar 2022 als het gaat om cosmetica en beauty! 
De koningin van de roos, met haar prachtige anti-aging effect, speelt de hoofdrol 
in deze exclusieve verzorgingsserie. De Cactusvijg ondersteund het rijke, actieve 
ingrediëntencomplex. Alle producten in het assortiment ruiken heerlijk en maken 
indruk met hun voortreffelijke texturen en unieke verzorgingsresultaten. De 
complete serie is 100% vegan! De serie bevat Rosewater Nail Nectar, Rosewater & 
Prickly Pear Hand gel, Rosewater Foot Fresh Up Spray en Prickly Pear Foot Mousse. 
Ook verkrijgbaar als Verzorging set en op Verkoopdisplay. 

www.MSK-Podiamed.nl, info@msk-podiamed.nl 

www.piura.nl | 0229-757128 | info@piura.nl

Ontdek de 
nieuwe 

look 

- 100% natuurlijke werkzame stoffen
- Huidverbetering met maximaal effect
- Creatieve productcombinaties
- Uitgebreid behandelprogramma 
- Glycolpeeling, Bio Peeling,  
  Micro Needling, Bindweefsel,  
  Vitalijn, Hyaluron, Brightening, 
  Perfect Skin
- Opleidingscentrum: breed trainingsaanbod
- Persoonlijk contact en samenwerking
- Toegankelijke instap
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S K I N  P E R F E C T I O N

Er zijn verschillende 
            behandelingen voor deze problemen
  
Vraag uw Alexandre Fabelle 
              Therapeute om advies.

Botanical peel peelt de huid zacht

Botanical peel de oplossing voor

Li�ekenloos verwijderen van:
Couperose
Wra�en
Pigmentvlekken
Vetknobbeltjes en
andere goedaardige onregelma�gheden in de huid
en opvullen van fijne rimpeltjes
      

Botanical peel zorgt dat de 
  ve�e huid, met de juiste
    producten, ma�er, egaler 
      en transparanter wordt.

Acne
Rosacea
Couperose
Pigmentvlekken
An� ageing

www.alexandrefabelle.nl  Tel.: 010-3075990 Whatsapp: 0636341812

De originele Tele’Way
geen kopie
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Hét serum bij couperose

chiessentialcosmetics.nl

Met de essentiële oliën van citroen, cipres, 
sandelhout, motia attar, roos attar en patchouli.

• Verzachtend

• Kalmerend

• 100% natuurlijk


