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WWW.CELESTETIC.COM

5 behandelkoppen
voor gezicht en lichaam

Resultaat vanaf de 1ste behandeling

Veilig en doeltreffend

Zonder herstelperiode

Hoge rentabiliteit

Volgens de EU-regelgeving
in medische apparatuur

NO MIRACLES, JUST SCIENCE.

De nieuwste HIFU technologie
in niet chirurgische
huidverstrakking &
bodycontouring.

MET DE ULTRALIFT II

MEER INFORMATIE:

info@celestetic.com
REGIO WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, VLAAMS BRABANT:

+32 (0) 471 85 02 16

REGIO LIMBURG, ANTWERPEN EN NEDERLAND:

+32 (0) 476 32 96 45

Innovation
 is in the air

De TM32-S technologie maakt gebruik van 
Ionized Ozon en thermophoresis, dé nieuwste trend 
binnen de medisch-esthetische sector. Ozon (O3) is een 
krachtige vorm van zuurstof (O2), die gekend staat om 
zijn sterk zuiverende werking. Dit maakt mogelijk dat de 
huid intensief gezuiverd wordt, zonder de pH-waarde te 
wijzigen of de hydrolipidelaag te beschadigen. 

Nadat de huid vrij is van alle toxische stoffen worden de 
actieve ingrediënten met extreme precisie op exact de 
juiste plaats ingesluisd door middel van 
thermophoresis. Nooit eerder kon een ingrediënt zo 
effectief getransporteerd worden naar de targetcel. 
TM32, dé innovatie op gebied van veilige 
huidverbetering. 

Vraag jouw gratis behandeling aan 
via info@inbesol.com

I.B.S. | Innovative Beauty Solutions          www.inbesol.com



WWW.CELESTETIC.COM

5 behandelkoppen
voor gezicht en lichaam

Resultaat vanaf de 1ste behandeling

Veilig en doeltreffend

Zonder herstelperiode

Hoge rentabiliteit

Volgens de EU-regelgeving
in medische apparatuur

NO MIRACLES, JUST SCIENCE.

De nieuwste HIFU technologie
in niet chirurgische
huidverstrakking &
bodycontouring.

MET DE ULTRALIFT II

MEER INFORMATIE:

info@celestetic.com
REGIO WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, VLAAMS BRABANT:

+32 (0) 471 85 02 16

REGIO LIMBURG, ANTWERPEN EN NEDERLAND:

+32 (0) 476 32 96 45



1604 160

41e jaargang • Nummer 160 • 
Oplage: 7.000 ex.
Abonnementsprijs voor 1 jaargang: € 20
Stukprijs: € 6 (gratis voor leden Besko)

Verantwoordelijke uitgever: A. Zweers
Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Secretariaat en info Hebe:
Catherine De Saegher 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem 
Tel. 03/280 80 72, Fax 03/281 33 96, info@hebe.be
Sofie Leyten, sofieleyten@besko.be

Publiciteit: 
Sofie Leyten - sofieleyten@besko.be
Catherine De Saegher - info@hebe.be

Redactie: 
G. Lehaen - redactie@hebe.be 
Mevr. P. Monheim-Boeckx – Mevr. S. Leyten

Secretariaat Besko vzw: 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem 
Tel. 03/280 80 70, Fax 03/281 33 96, info@besko.be
Openingsuren: 
Maandag tot donderdag 
van 9.30 tot 13.30 u.

Lay-out: E. Bonte • Druk en afwerking: die Keure, Brugge
Wet van 8 december 1992. De gegevens in ons bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in de wet van 
8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens kunnen altijd op eenvoudige 
 aanvraag ingezien,  gewijzigd of geschrapt worden.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicitaire teksten, en rubriek 
Nieuws uit de bedrijven.

Samenstelling van de 
 bestuursorganen

Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Flor Alpaertstraat 4 bus 001, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
–  Ondervoorzitter-penningmeester: Dhr. A. Zweers 

Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
–  Secretaris: Mevr. S. Leyten 

Monnikenhofstraat 255, 2040 Antwerpen, Gsm: 0477/54 32 54
–   Leden: Mevr. F.Gys erevoorzitster, Mevr. J. Berghmans, Mevr. K. Benoot, 

Mevr. S. Burms, Dhr. D. D’Hont, Mevr. K. Niedziela, Mevr. G. Van Noten

Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter
Dhr. A. Zweers, Ondervoorzitter-penningmeester
Mevr. S. Leyten, Secretaris

Provinciale besturen
Antwerpen:
Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 
Flor Alpaertstraat 4, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - 
Mevr. P. Monheim-Boeckx - Mevr. K. Roels-Boeckx - 
Mevr. E. Van Ooteghem
Brabant: 
Voorzitster: Mevr. G. Van Noten, 
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek, Tel. 02/569 43 14
Bestuursleden: Mevr. N. Joosen - Mevr. Fr. Gys - Mevr. K. Daniëls
Limburg:
Voorzitster: Mevr. K. Niedziela 
Begoniastraat 4, 3600 Genk - Tel. en fax 089/38 60 53
Bestuursleden: Mevr. M. Meuleners - Dhr. P. Karpez - Mevr. I. Topff
Oost-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. S. Burms 
Gontrode Heirweg 40, 9820 Merelbeke - Gsm 0492/42 94 50 
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - 
Mevr. R. Vanhoyweghen - Mevr. S. Vanlede
West-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. K. Benoot
Patersstraat 32, 8900 Ieper, Tel. 057/20 29 28 
Secretaris: Dhr. B. Dewulf
Bestuurslid: Mevr. C. Benoot

Comité jaarbeurzen “Estetika” & congressen
Dhr. J. Boeckx - Dhr. A. Zweers - Mevr. S. Leyten

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Leyten

Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont
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Beste schoonheidsspecialisten, beste Besko-leden,

Vrijheid, geen betutteling, weg met de dictatuur…, termen die we meermaals de laatste 
dagen in kranten, op televisie en gewoon in andere media hebben gehoord of gezien. 
Soms terecht maar dikwijls ten onrechte. We aanvaarden dat men deze termen over 
Afghanistan of andere onderdrukte of van hun vrijheid beroofde volkeren of personen 
gebruikt, maar niet wanneer het gaat over een inenting die in het belang is van de 
gehele wereldbevolking. Schoonheidsspecialisten zijn er zich van bewust dat alle, 
door daartoe bevoegde personen, uitgevaardigde maatregelen tegen de verspreiding 
van covid-19, dienen gerespecteerd te worden. Wie zich hier niet kan in vinden, moet 
daarvan de consequenties dragen en inzien dat hij niet enkel verantwoordelijk is voor 
de eigen gezondheid maar die van iedereen, tenzij er duidelijk voor hemzelf ernstige 
medische problemen zouden opduiken bij vaccinatie. Werkgevers, zelfstandigen en 
werknemers hebben maar één zorg: “Bevrijd worden van dit vervelende virus en alle 
normale activiteiten hervatten.”
Ons boeiende en mooie beroep in alle veiligheid kunnen uitoefenen, is ons streven en onze 
dagelijkse en voornaamste bekommernis. Onze klanten zijn onze voornaamste link met 
de maatschappij, wij waarderen hen en zij ons door onze goede verzorgingen en onze 
voor hen dikwijls heilzame aanwezigheid, 
als vertrouwde gesprekspartner. Een 
uurtje bij de schoonheidsspecialiste is er 
eentje zonder stress, en dat hebben we 
dikwijls nodig.
Ondertussen is het jaar meer dan half 
voorbij en door de goede vooruitzichten, 
dank zij de vaccinaties, kunnen we 
plannen maken voor het najaar en ja, 
voor de eindejaarsfeesten. Wat kunnen 
we beter doen dan ons zo goed mogelijk 
voorbereiden op deze weer mogelijk gemaakte aangename dagen? De eerste 
gelegenheid om hieraan te werken is zeker het bijwonen van de beurs Estetika. Onze 
trouwe standhouders zijn opnieuw, in levende lijve, present om ons te vergasten met 
hun vertrouwde producten maar zeker ook met de nieuwigheden die zij ons wensen 
aan te bieden en die wij met veel enthousiasme zullen gebruiken en verkopen aan onze 
klanten.
Alles heeft zijn voor- en nadelen, laten wij nu gebruik maken van de voordelen voort-
vloeiend uit de crisis, iedereen kijkt uit naar betere tijden en daar kunnen we stilaan 
met enige zekerheid op rekenen. Wij horen vaak dat onze klanten hoge verwachtingen 
hebben voor dit najaar. Ook zij hebben veel moeten ontberen, maar dit heeft zeker hun 
zin naar de terugkeer van een normaal leven aangescherpt. Het spreekt voor zich dat 
ons nationaal bestuur zowel als de provinciale verantwoordelijken alle moeite zullen 
doen om onze leden te helpen met raad en daad. Studiedagen en activiteiten zullen 
met een nieuw elan ingericht worden.
Zoals u waarschijnlijk reeds opgevallen is, hebben we twee belangrijke vieringen dit 
jaar. Besko zowel als Estetika vieren hun 40-jarig bestaan. Hier zijn we trots op en 
we mogen erbij vermelden dat nog verschillende leden van het eerste uur Besko-
lid zijn maar ook dat er gedurende die veertig jaar steeds nieuwe GEDIPLOMEERDE 
schoonheidsspecialisten onze rangen hebben vervoegd. Iedere gediplomeerde in de 
beautysector (bio-esthetiek) is welkom.
Onze dank gaat naar alle trouwe leden van Besko en IJV-Ifas, hun bestuursleden en alle 
verantwoordelijken voor Estetika alsook de standhouders. Een speciale vermelding 
hebben we voor Carine Dierick die gedurende heel deze periode Estetika mee op het 
juiste spoor hield.
Tot op Estetika en hou uzelf en alle anderen gezond zo kunnen we samen van de beurs 
genieten.
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Energiek weer aan de slag
De zomervakantie is voor de meesten voorbij. Sommigen 
zullen met volle batterijen en veel goesting opnieuw aan het 
werk gaan, anderen zullen er iets langer over doen om de 
energie terug te vinden. Wat we wel allemaal gemeen hebben, 
is het feit dat we doorgaans beter en efficiënter werken na een 
periode van rust en ontspanning.
Een tijd geleden ontdekte ik een verband tussen mijn manier 
van op vakantie gaan en zaken doen. Ik vermoed dat dit ook 
voor jou kan gelden. Ga maar eens na:
•  Maak jij tijdig een planning voor je vakantie? (hotel, vliegtuig, 

waar en wanneer?)
•  Maak jij een lijstje van de spullen die je wil meenemen? 

En maak je hier een bewuste keuze in?
•  Schrap jij jezelf uit de professionele agenda, zodat er niets 

jouw vakantie in de weg kan staan?
•  Controleer jij uitgebreid alles voor je afreist? (auto, papieren, 

verzekeringen, adressen, …)
Ik ben ervan overtuigd dat je een aantal keren ‘ja’ hebt geant-
woord, en dat je deze taken zonder al te veel moeite gereali-
seerd hebt. Wat als je deze talenten nu ook eens zou inzetten 
in je werkomgeving? Je zal versteld staan hoeveel parallellen 
er bestaan tussen jouw vakantieplanning en je zakelijke plan-
ning. 

De volgende vragen en tips helpen jou op weg naar jouw 
 professionele droombestemming:

Maak jij jouw planning tijdig? 
Heb jij in jouw bedrijf duidelijke afspraken rond planning? 
Of laat jij jouw klant de openingsuren bepalen? Nog te vaak 
merk ik dat ondernemers er die ene klant (en zoveel anderen) 
nog wel bijnemen, zelfs na de openingsuren. Weet dat je nog 
jarenlang actief zal zijn en dat het daarom belangrijk is om op 
lange termijn jouw openingsuren haalbaar te maken. Op korte 
termijn levert dit je misschien wat extra omzet op, maar op lange 
termijn zal de rekening die je hiervoor betaalt veel hoger zijn.

Hou je aan je openingsuren. Klanten die deze niet 
respecteren, respecteren jou niet.

Maak jij een lijst van je diensten (spullen)?
Wat is jouw specialiteit, waar ben jij goed in? Zet jouw talenten 
in de spotlight en focus daar op. Alles aanbieden heeft als 
nadeel dat je een van de velen wordt. Maar als jij duidelijk kunt 
aantonen dat jij een uniek talent hebt (diepgaande huidverzor-
ging, permanente make up,…) dan zullen klanten snel de weg 
naar jou vinden en dan kan je ook datgene doen waar jouw 
passie ligt.

Specialiseer en communiceer hierover.

Schrap jij jezelf uit de agenda?
Neem jij genoeg rust? Het is bewezen dat we regelmatig rust-
pauzes nodig hebben om optimaal te presteren. Wanneer we 
dat niet doen zullen we niet enkel minder productief worden, 
maar zelfs contra-productief. Plan je lunch in, neem regelmatig 
een dag vrij om op adem te komen, plan tijd in om aan de toe-
komst van je zaak te werken. En ja, ik weet het, het komt nooit 
uit, totdat je het doet en het positieve resultaat ervaart.

Plan proactief je agenda in en hou je aan je eigen 
afspraken. Een afspraak met jezelf is de belang-
rijkste afspraak die er bestaat!

Controleer je uitgebreid daar waar nodig?
Nieuwe gewoontes opstarten is niet zo moeilijk, ze volhouden 
is echter een andere uitdaging! Daarom is het belangrijk om 
jezelf regelmatig op het matje te roepen, jezelf de discipline op 
te leggen om steeds opnieuw jezelf te herpakken mocht je 
afgeleid zijn van je oorspronkelijke plan. 

Noteer wat jij graag wil aanpassen nu de zomer 
voorbij is. Maak je plannen niet te groot, kleine 
veranderingen zijn helemaal ok. Noteer een maan-

delijkse afspraak met jezelf in de agenda om te controleren 
of je je nog aan het plan houdt.

Ik wens je alvast een succesvolle nieuwe start!

TIP

TIP

TIP

TIP
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Ben je ondernemer en wil je de 
volgende stap zetten naar meer succes?  

Je wil graag vanalles veranderen, maar 
loopt vast in je dagdagelijkse werk? 

Herkenbaar? 
Elke ondernemer kampt wel eens met 
dit soort vragen. 
Als jij een nieuwe dynamiek wil in je 
bedrijf, als jij klaar bent om er tegenaan 
te gaan, dan is de training ‘Van Hard 
naar Slim werken’ echt iets voor jou.

Op enkele maanden tijd brengen we 
jouw ondernemerschap naar een 
volgend level. Het is een combinatie van 
theorie, praktijk en het zelf toepassen in
je onderneming.
s j f s d f s d f s q f d s d f s d f s d f d f l s k

Kasteeldreef 38     2950 Kapellen info@qlick.today +32 (0)3 330.17.30

Is ‘Van Hard naar Slim werken’ iets voor jou ?

Een betere work-life balans
Oplossingen voor jouw uitstelgedrag
Een duidelijker plan voor jouw zaak
Zonder schuldgevoel genieten van vrije tijd
Beter ’Nee’ leren zeggen
Krachtiger communiceren met je team

→
→
→
→
→

Ben je op zoek naar:

→

Schrijf je dan snel in.
De plaatsen zijn beperkt tot 
8 deelnemers.



EEN SPECIALE ACTIE VOOR JOU!
Je bent gepassioneerd door je vak en droomt ervan je eigen zaak 
 succesvol te laten groeien. Je werft mensen aan, je bedrijf groeit en vol 
vertrouwen kijk je de toekomst tegemoet. Fantastisch, toch?

Vanaf nu ga je echt op je doel af en ga je het leven leiden waarvoor jij 
kiest!

Ben je ondernemer en wil je de volgende stap zetten naar meer succes? 
Je wil graag vanalles veranderen, maar loopt vast in je dagelijkse werk? 
Als jij een nieuwe dynamiek wil in je bedrijf, als jij klaar bent om er tegen-
aan te gaan, dan is de training ‘Van Hard naar Slim werken’ echt iets voor jou.

‘Van Hard naar Slim werken’ is een training specifiek gericht op zaakvoer-
ders of managers die dagelijks samen met hun medewerkers en klanten 
op dezelfde werkvloer staan.

Wij geven je alvast een waardebon van € 100 cadeau wanneer je 
je inschrijft voor dit opleidingstraject met de code “Hebe2021”. 
Deze actie is geldig tem 30/11/2021.

Meer info op https://qlick.today/trainings/van-hard-naar-slim-werken/

Ben je ondernemer en wil je de 
volgende stap zetten naar meer succes?  

Je wil graag vanalles veranderen, maar 
loopt vast in je dagdagelijkse werk? 

Herkenbaar? 
Elke ondernemer kampt wel eens met 
dit soort vragen. 
Als jij een nieuwe dynamiek wil in je 
bedrijf, als jij klaar bent om er tegenaan 
te gaan, dan is de training ‘Van Hard 
naar Slim werken’ echt iets voor jou.

Op enkele maanden tijd brengen we 
jouw ondernemerschap naar een 
volgend level. Het is een combinatie van 
theorie, praktijk en het zelf toepassen in
je onderneming.
s j f s d f s d f s q f d s d f s d f s d f d f l s k

Kasteeldreef 38     2950 Kapellen info@qlick.today +32 (0)3 330.17.30

Is ‘Van Hard naar Slim werken’ iets voor jou ?

Een betere work-life balans
Oplossingen voor jouw uitstelgedrag
Een duidelijker plan voor jouw zaak
Zonder schuldgevoel genieten van vrije tijd
Beter ’Nee’ leren zeggen
Krachtiger communiceren met je team

→
→
→
→
→

Ben je op zoek naar:

→

Schrijf je dan snel in.
De plaatsen zijn beperkt tot 
8 deelnemers.

Ben je ondernemer en wil je de 
volgende stap zetten naar meer succes?  

Je wil graag vanalles veranderen, maar 
loopt vast in je dagdagelijkse werk? 

Herkenbaar? 
Elke ondernemer kampt wel eens met 
dit soort vragen. 
Als jij een nieuwe dynamiek wil in je 
bedrijf, als jij klaar bent om er tegenaan 
te gaan, dan is de training ‘Van Hard 
naar Slim werken’ echt iets voor jou.

Op enkele maanden tijd brengen we 
jouw ondernemerschap naar een 
volgend level. Het is een combinatie van 
theorie, praktijk en het zelf toepassen in
je onderneming.
s j f s d f s d f s q f d s d f s d f s d f d f l s k

Kasteeldreef 38     2950 Kapellen info@qlick.today +32 (0)3 330.17.30

Is ‘Van Hard naar Slim werken’ iets voor jou ?

Een betere work-life balans
Oplossingen voor jouw uitstelgedrag
Een duidelijker plan voor jouw zaak
Zonder schuldgevoel genieten van vrije tijd
Beter ’Nee’ leren zeggen
Krachtiger communiceren met je team

→
→
→
→
→

Ben je op zoek naar:

→

Schrijf je dan snel in.
De plaatsen zijn beperkt tot 
8 deelnemers.

Vanuit haar verleden 
als ondernemer kent 
Chantal als geen ander 
de problematiek van 
elke zaakvoerder. 
Elke dag kwam zij 
in aanraking met 
klanten, leveranciers 
en runde ze een van 

de grootste salons in België. Nadat zij jaren geleden 
haar succesvolle zaak verkocht, herschoolde zij zich 
en ondertussen runt ze al 14 jaar een coaching- en 
trainingbedrijf samen met haar vennoot Anneliese 
Monden en een team van topcoaches. Zij deelt 
graag haar expertise en kennis om jouw leven te 
vereenvoudigen en van je business een echt succes te 
maken. 
Meer info: www.qlick.today



EEN GOED OPGELEIDE  
SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM

JUIST IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN 
GEEFT DE BEROEPSVERENIGING 

BESKO U EXTRA STEUN

Onze leden ontvingen reeds:
•  de coronagids voor  

schoonheidsspecialisten
•  posters met aanbevelingen  

voor het instituut
•  via onze nieuwsbrief de  

laatste overheidsmaatregelen  
i.v.m. corona per mail

Bovendien krijgen alle leden:
• gevelplaat en posters
 “Uw schoonheid in veilige handen”
• jaarlijkse licentie
• korting op cursussen
• agenda’s
• gratis vakblad Hebe
• gratis kleine advertentie in Hebe
• hulp bij alle vragen over het beroep

Als vast lid van Het Paritair Comité 314 
en het Fonds van Bestaanszekerheid 
PC314 komt Besko op voor de 
belangen van onze sector.

EEN GOED OPGELEIDE
SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM
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Bent u een goed opgeleide schoonheidsspecial ist of beauty-professional? 

WORD DAN OOK LID VAN BESKO VZW
De beroepsvereniging die voor uw belangen opkomt. 

Vraag het inschrijvingsformulier aan info@besko.be
8



ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

BESKO komt op voor de 
 belangen van iedereen
die een esthetisch beroep 
 uitoefent, zoals de schoon-
heidsspecialist, voetverzorger, 
nagelstylist en visagist.

Je kunt alleen professioneel lid 
van BESKO  worden als je een 
erkende  opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2022

professioneel lid – met licentie � 60,-
school (directie) – erkend � 65,-
leerkracht � 25,-
leerling/student � 15,-
werknemer/stagiair � 20,-
steunend lid, firma’s � 150,-

Alle professionele leden zullen GRATIS vermeld worden 
op de Besko publieke website.

Wil je op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws in onze sector en 
alles over de corona-maatregelen? 
Schrijf je dan in op onze gratis 
 digitale nieuwsbrief.
Stuur een e-mail naar info@besko.be 
en wij bezorgen je de link.

Zodra wij uw aanvraag hebben 
ontvangen zullen wij u een vra-
genlijst toesturen. Indien hieruit 
blijkt dat u voldoet aan de voor-
waarden om lid te worden, ont-
vangt u van ons een uitnodiging 
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal 
behalve de algemene voor delen 
ook publiciteitsmateriaal ontvan-
gen, zodat uw klanten duidelijk 
kunnen zien dat u een gediplo-
meerd lid bent van een erkende 
beroeps vereniging.

Wet van 8 december 1992: De gegevens in ons 
bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in 
de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en 
zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens 
kunnen altijd op een eenvoudige aanvraag ingezien, 
gewijzigd of geschrapt worden.

Gratis vermelding op website 
www.schoonheidsspecialiste 
besko.be voor leden-instituten

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be 
www.uwschoonheidsspecialiste.be
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Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________
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Handtekening: ___________________________________________________________________  
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Mariene cosmetica
Daniël De Backer, cosmetoloog

door middel van fotosynthese energierijke sachariden en 
andere organische verbindingen op te bouwen. Vele algen 
hebben naast chlorofyl ook andere pigmenten. Deze kunnen 
de kleur van het chlorofyl overheersen. Naargelang de aard 
van die bijkomende pigmenten worden de wieren ingedeeld 
in groenwieren, roodwieren en bruinwieren. Algen zijn opti-
maal aangepast aan temperatuurschommelingen, uitdroging 
en UV-bestraling. Via biotechnologie kunnen de stoffen, die 
deze eigenschappen in algen realiseren, worden verwerkt in 
cosmetica, o.m. voor het counteren van reactieve zuurstof-
verbindingen, het op peil houden van de hydratatie en het 
behandelen van hypergevoelige huid en cellulitis. Omwille van 
hun functionele eigenschappen zijn algenbestanddelen ook 
waardevol in de geneeskunde, thalassotherapie en diëtetiek. 
In cosmetica worden voornamelijk ingrediënten van roodwie-
ren en bruinwieren verwerkt. De meest karakteristieke stoffen 
in algen zijn polysachariden, grote moleculen of polymeren die 
uit enkelvoudige suikers of monoschariden zijn opgebouwd, 
zoals fucose, glucuronzuur en mannuronzuur. 

3. Algen in cosmetica
De cosmetisch interessantste polysachariden uit algen zijn de 
zwavelbevattende of gesulfateerde polysachariden fucoïdaan 
en carrageen. Vele wieren bevatten ook hydraterende amino-
zuren en polyfenolen, die als effectieve antioxidantia funge-
ren.1 Het polysacharide fucoïdaan bestaat hoofdzakelijk uit 
gesulfateerde esters van L-fucose en komt o.m. voor in de 
bruinwieren Ascophyllum nodosum of knotswier en Undaria 
pinnatifida of wakame (fig. 2 en 3). Fucoïdaan is een waarde-
volle mariene-ingrediënt dat zeewieren beschermt tegen een 
reeks van stressfactoren, zoals intense UV-stralen, en tegen 
pathogene zee-organismen. Het reactiveert 14 genen die ver-
antwoordelijk zijn voor de synthese en organisatie van col-
lageen- en elastinevezels. Door een simultane activering van 
hyaluronzuur bekomt men een goed gestructureerde extracel-
lulaire matrix (ECM), wat leidt tot vermindering van voor-
hoofd- en mondrimpels. Het heeft ook immunomodulerende 
eigenschappen en inhibeert enzymen die schadelijk zijn voor 
de synthese van collageen. In de geneeskunde wordt fuco-
idaan voorgeschreven voor het inhiberen van enzymen die 
betrokken zijn bij chronische inflammaties. Bruinwieren zoals 
het gekende Fucus vesiculosus of blaaswier bevatten florotan-
ninen. Dit zijn antioxiderende polyfenolen die collageenprotec-
tie bieden en glycatie van collageen tegengaan. Carrageen, 
een mengsel van diverse gesulfateerde polysachariden, wordt 
geëxtraheerd uit roodwieren, voornamelijk uit Iers mos, Chon-

‘De zee, die we zien dansen langs heldere golven,
heeft zilveren reflecties, die wisselen in de regen.
De zee, die in de zomerhemel zijn witte schapen 
verwart met zulke pure engelen! De zee, oneindige 
azuurblauwe herderin, die langs heldere golven 
witte vogels wiegt. De zee, die met een liefdeslied, 
ook mijn hart voor het leven heeft gewiegd.’

vrije vertaling van het lied ‘La Mer’ van Charles Trenet

1. Goudmijn van mineralen en organismen
De mythische wereldomvattende zee is de oerbron voor het 
lichamelijke, materiële en psychische welzijn van de mens-
heid. Voor de cosmetica-industrie levert de zee een overvloed 
aan mineralen en organismen, die tal van nuttige ingrediënten 
voor de huidverzorging bevatten. De Dode Zee en zoutpan-
nen, die in kustgebieden voor zoutwinning worden aangelegd, 
herbergen minerale rijkdom (fig. 1) en de populaire zee-algen 
barsten van multifunctioneel actieve cosmeticabestanddelen. 
Maritiem collageen van vissen is een consensueel waardevol 
ingrediënt, dat ook via orale weg de huidkwaliteit ten goede 
komt. Kaviaar is niet louter succesvol voor marketing, maar 
verdient omwille van zijn rijke samenstelling en doeltreffend-
heid een plaats in het cosmetische werkstoffenpalet. 

2. Betekenis en verscheidenheid van algen
De naam wieren of algen slaat op een grote verscheidenheid 
aan eencellige en meercellige organismen, die overwegend 
in zoet- of zeewater worden aangetroffen. Alle algen bevat-
ten het pigment chlorofyl of bladgroen, wat hen in staat stelt 

Fig. 1. Zoutpannen in Guérande, Bretagne

Het polysacharide fucoïdaan reactiveert 
14 genen die verantwoordelijk zijn 
voor de synthese en organisatie van 

collageen- en elastinevezels.
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dus Crispus. Carrageen vormt stabiliserende gels in water en 
wordt universeel gebruikt als viscositeitsvormer in tandpasta, 
ijsroom en pudding. Algengels op basis van carrageen hydra-
teren, verlenen een zacht huidgevoel en compenseren de 
agressiviteit van tensiden in shampoos en badproducten. 

Het extract van de Laminaria Ochraleuca, bekend als gouden 
kelp, dat in minder diepe zeezones leeft en blootgesteld is 
aan een hoge graad van zoutstress en variaties aan bezon-
ning, bevat verschillende metabolieten, die het DNA van de 
huidcellen beschermen tegen erytheem en andere schadelijke 
UV-invloeden. Simultaan dragen ze bij tot een progressieve 
toename met 30 % van de synthese van collageen en glu-
cosaminoglycanen, waaronder hyaluronzuur (fig. 4).2 Voor een 
bijhorende hydraterende werking komt het extract uit zeesla 
(Ulva lactua) in aanmerking, omdat het veel aminozuren bevat 
die ook in de NMF voorkomen.3 Ulva lactua is ook bijzonder 
rijk aan magnesium en kalium, waardoor het kan fungeren als 
anti-inflammatoir bestanddeel in producten voor gevoelige 
huid en zonnecosmetica. 
Afslankende en huidverstevigende maritieme cosmetica 
bevatten extracten van algensoorten die de lipiden (triglyceri-
den) in de vetcellen of adipocyten ontbinden, wat men lipolyse 
noemt. Het extract van het vingerwier (Laminaria digitata) sti-
muleert het enzym lipase, dat de triglyceriden ontleedt in gly-
cerine en vetzuren, waardoor het vetvolume in de adipocyten 
vermindert.4 Het unieke roodwier (Corallina officinalis, fig. 5), 
ook koraalwier genoemd, inhibeert het enzym fosfodiësterase, 
dat de synthese van lipiden in adipocyten bevordert. Het acti-
veert bijkomend de aanmaak van leptine, dat de adipocyten 
aanport om minder lipiden te stockeren.5 Op termijn werken 
beide extracten ook huidverstevigend. 

Fig. 2. Ascophyllum nodosum 
(knotswier)

Fig. 3. Undaria pinnatifida 
(Wakame)

4. Mineralen in mariene cosmetica
Algencosmetica zijn van nature rijk aan mineralen, die cofac-
toren zijn voor hun huidactiviteit. Mineralen komen voor als 
positief ion of kation in zouten, zoals sulfaten, waarin ze ver-
bonden zijn met het negatieve sulfaatanion (SO4 2). Verschil-
lende ionen zijn van essentieel belang in de huid, ook al komen 
ze in eerder kleine hoeveelheden voor, waardoor ze sporen of 
oligo-elementen worden genoemd, naar het Griekse woord 
voor klein, oligo. Sporenelementen zijn noodzakelijke partners 
voor verschillende interacties in de huid. Zink (Zn) fungeert 
als essentiële beschermer van de huidcellen en werkt naast 
antioxiderend ook regulerend op de fibroblasten en de inte-
griteit van celmembranen. Koper (Cu) countert als partner van 
Zn reactieve zuurstofradicalen, door het mede-activeren van 
het enzym Cu-Zn-superoxide-dismutase, dat deze radicalen 
als doelwit heeft. Evenals Cu en Zn activeert magnesium (Mg) 
verschillende enzymatische reacties die de productie bevor-
deren van de energiemolecule ATP, aminozuren en DNA. Voor 
een continue celregeneratie in de epidermis en efficiënte barri-
èrecapaciteit is het gehalte aan calcium (Ca) van vitaal belang. 
Voldoende Ca-concentratie garandeert ook de optimale dif-
ferentiatie van keratinocyten. Mineralen worden in mariene 
cosmetica als kation van sulfaten en chloriden verwerkt en 
dikwijls ook als zouten van gluconzuur, een hydroxyzuur dat 
door fermentatie van suikers wordt bereid en zeer huidtole-
rant is. Dergelijke zouten noemt men gluconaten. Voorbeelden 
hiervan zijn calcium- en magnesiumgluconaat. 

Vanzelfsprekend bevatten veel mariene cosmetica mineralen 
uit gezuiverd zeewater (Maris Aqua) en zeezout (Maris Sal). 
Typische voorbeelden zijn de zouten uit de Dode Zee en uit 
zoutpannen, zoals in de Bretoense Guérande. Het zout van 
de Dode Zee bevat 40 verschillende mineralen, waaronder 
een hoog gehalte magnesium, natrium, kalium en calcium. 
Guérande zout is rijk aan calcium, koper, ijzer, magnesium, 
kalium, natrium en zink. Beide zouden werken exfoliërend en 
zijn hierdoor ook geschikt voor de behandeling van psoriasis 
en eczeem. Uitgekiende mengsels van deze mineralen kunnen 
doeltreffend via osmose het vochtgehalte van de huid regu-
leren en de vitaliteit van de huid activeren. In combinatie met 
andere werkstoffen werken ze ook herstellend bij huidaandoe-
ningen, waaronder acne. 

5. Mariene collageen en kaviaar
Mariene collageen wordt bereid uit de schubben en kraak-
been van geselecteerde vissoorten. Voor de huidverzorging 
gebruikt men wateroplosbaar natief collageen, met een pH 

Fig. 4. Laminaria Ochraleuca (gouden kelp) 

Fig. 5. Corallina officinalis (koraalwier)



van 3,8. Mariene collageen heeft een hoog gehalte aan de 
aminozuren proline, hydroxyproline en glycine, waardoor het 
een goede affiniteit voor de huid heeft. Natief collageen fun-
geert als actieve vochtregulator, die de hydratatietoestand 
van de epidermis opmerkelijk verbetert en evenals hyaluron-
aan, in de vorm van natriumhyaluronaat, een zacht makende 
film op de huid deponeert. Beide ingrediënten kunnen ook 
worden gecombineerd, wat het verzachtende hydraterende 
effect optimaliseert. Vaak voert men voorafgaandelijk een 
zachte hydroxyzuurpeeling uit om dode huidcellen te verwij-
deren, waardoor de collageenfilm nog beter op de huid wordt 
gefixeerd. Mariene collageen vliesmaskers bestaan uit een 
fijnmazig netwerk van collageenvezels, dat door een speciale 
productietechniek uit collageen vervaardigd is. Het is een flu-
weelzacht vlies, dat bij bevochtigen mooi aansluit als tweede 
huid en gel-achtig modelleerbaar wordt. 

Nutricosmetica, huidverzorgende voedingssupplementen, 
bevatten mariene collageenhydrolysaat, dat samengesteld is 
uit collageenfragmenten of peptiden, die door enzymatische 
hydrolyse uit natief collageen worden bereid. Collageenpepti-
den worden vlot verteerd en geabsorbeerd. In nutricosmetica 
worden ze gecombineerd met ingrediënten die hun inwerking 
op de huid bevorderen. Vitamine C (L-ascorbinezuur) is een 
vaste partner, vermits het ook in de dermis bij de collageen-
synthese betrokken is. Minerale zouten, zoals zinkgluconaat 
en kopergluconaat, fungeren als effectieve antioxidantia. Ook 
vitamine B 6 (pyridoxinehydrochloride), dat als cofactor voor 
de stofwisseling van aminozuren zijn bijdrage levert, en ribo-
flavine (vitamine B 2), dat noodzakelijk is voor de gezondheid 
van huid, haar en nagels, zijn waardevolle actieve ingrediën-
ten. Additioneel kan de synthese van intercellulaire lipiden en 
aminozuren extra worden geactiveerd door het toevoegen van 
biotine. Supplementen met mariene collageenpeptiden leiden 
gemiddeld na ong. 8 weken tot meer en steviger collageen in 
de huid, wat zich weerspiegelt in minder rimpels, lifting-effect 
en een betere teint.6

Kaviaar, het fabelachtige ingrediënt van onbevruchte steu-
reitjes, wordt sedert eeuwen geroemd als luxe-delicatesse. 
Kaviaarextract bevat een rijke cocktail van vitaminen (A,C,E 
en D), aminozuren en mineralen (calcium, magnesium en zink), 
die in synergie het huidmetabolisme positief beïnvloeden. Het 
extract activeert dosisafhankelijk de celvernieuwing en stimu-
leert de synthese van collageen en fibronectine.7 De stimulatie 
van collageenvezels verbetert de elasticiteit en veerkracht van 
de huid. Fibronectine is een essentieel proteïne voor de adhe-
sie van de fibroblasten aan de extracellulaire matrix (ECM) en 
speelt een uiterst belangrijke rol in het herstelproces van de 
huid. Op termijn draagt kaviaar extract bij tot een merkbaar 
stevige en goed gehydrateerde huid. 
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De herfst en winter staan voor de deur, hoog tijd dus om te 
kijken naar de nieuwe make-uptrends. Na anderhalf jaar van 
mondmaskers dragen en van de helft van je gelaat verstop-
pen, komt er stilaan een beetje licht aan het einde van de 
tunnel. Voorzichtig worden enkele versoepelingen toegelaten 
en krijgen we de mogelijkheid om af en toe, onder bepaalde 
voorwaarden, het mondmasker achterwege te laten. Ook 
al is dit laatste nog alomtegenwoordig, af en toe krijgen we 
de kans om beter te ademen. En na lange tijd krijgen we 
allemaal terug voorzichtig zin om ons gelaat te tonen. Een 
etentje op restaurant, een trouwfeest, een festival in open-
lucht, waren bronnen van ergernis. Zelf merk ik dat ik meer 
dan ooit de behoefte krijg om me op te maken, er goed uit 
te zien en mezelf te verwennen met make-up bij activiteiten 
buiten of binnenshuis. Dit gevoel herkennen jullie misschien 
en als jullie dit doen, gaan de klanten dit ook voelen, het is 
aan ons om de mensen bij te staan in hun keuzes en raad 
te geven bij hoe ze zich het best kunnen opmaken om zich 
weer helemaal zichzelf te kunnen voelen en te stralen. 

Zoals altijd zijn er ook dit jaar verschillende trends voorge-
steld en te zien geweest op de modeweken. Enkele daarvan 
zijn meer voor de catwalk maar verschillende trends zijn echt 
bruikbaar. Graag geef ik jullie de meest haalbare stijlen voor 
de herfst en winter mee. 

FoundationFoundation
Voor het opmaken van het gelaat is er een zeer mooie trend 
voorgesteld waar ik me persoonlijk helemaal in kan vinden. 
Shapen en highlighten spelen een belangrijke rol, maar dan 
wel op een draagbare, subtiele manier. Het principe is dat je 
de gelaatstrekken die je wil benadrukken, gaat oplichten, en 
al wat je een beetje wil verdoezelen, ga je schaduwen, een 
principe dat ons allen bekend is. Wat heel belangrijk is, is 
dat je kleuren gebruikt die zo dicht mogelijk de eigen huids-
kleur benaderen. Het is niet de bedoeling dat de correcties 
van het shapen en highlighten heel erg aanwezig zijn, maar 
wel subtiel hun werk doen. Dit resulteert in een heel natuur-
lijke huidopmaak, en dat is naar mijn gevoel nog steeds de 
mooiste. Make-up zonder make-up, een ware kunst die de 
mooiste gelaatstrekken van je klanten naar boven haalt. 

WenkbrauwenWenkbrauwen
De wenkbrauwen mogen terug heel vol en natuurlijk zijn. 
Uiteraard wel verzorgd. Als je voor een warrige look wil gaan, 
dan leg je de wenkbrauwen warrig en naar boven, het is niet 
de bedoeling dat je hier zomaar een “straight out of bed 
look” hebt. Er wordt veel gesproken over “soapy brows”, 
hier ga je de wenkbrauwen naar boven kammen en in model 
leggen met een speciale zeep. Deze look is iets specialer, 
maar kan mooi zijn. Teken de wenkbrauwen bij, maak ze 
voller als er haartjes ontbreken, en je bent klaar om te ver-
trekken.

OgenOgen
Voor het schaduwen van de ogen zijn er verschillende moge-
lijkheden, van heel subtiel tot kleurrijk en smokey. 

KLASSIEKE LOOK
Bij deze look kiest men voor 
zeer natuurlijke, niet opval-
lende kleuren. Dit maakt de 
make-up heel toegankelijk 
voor iedereen. Het gebruik 
van beige, goud en bruintinten 
om je ogen subtiel te bena-
drukken, werkt bijna altijd en 
voor iedereen. Je kan zowel 
voor koele als warme types 
kleuren vinden die bij iemand 
passen, van meer roodbruine 
tinten tot astinten, van zilver-
goud tot geelgoud,…

KLEUR
Ben je toch meer geneigd om met kleur te werken, kies dan 
voor geel, oranje of rood. Dit zijn niet de makkelijkste kleuren 
om mee te werken, aan-
gezien ze iemand een ver-
moeide uitdrukking kunnen 
geven, het juist aanbrengen 
en combineren is dan ook 
van zeer groot belang. Heb 
je klanten die thuis aan de 
slag willen gaan met deze 
kleuren, leg hen dan goed 
uit waarop ze moeten letten. 
Een vleugje antraciet of 
zwart verwerken in deze 
look kan wonderen doen. 
Is gekleurde oogschaduw 
wat te veel van het goede, maar wil je klant toch een vleugje 
kleur toevoegen? Werk in dit geval met een kleuraccent aan 
de eyeliner. 

SMOKEY
Ook smokey eyes duiken weer op bij de trends. De smokey 
eyes kan je uitvoeren met donkere of met lichte kleuren. Het 
gaat hem vooral om de techniek van het blenden, maar deze 
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winter gaat de voor-
keur toch terug naar 
de donkere, zwarte 
smokey eyes. Niet 
iedereen kan dit 
dragen, maar als je 
klant ermee staat, 
blijft dit een prach-
tige klassieker.

EyelinerEyeliner
De eyeliner mag opvallen en zeer aanwezig zijn. Heel 
belangrijk is, is dat deze strak en afgelijnd wordt aange-
bracht. Dikke eyeliner, wings, verlengde eyeliner, gekleurde 
eyeliner, alles kan en mag. 

MascaraMascara
Werk de ogen af met veel mascara, zorg dat de wimpers 
de aandacht trekken in het geheel van je make-up. Deze 
trend hebben we te danken aan de mondmaskers, als je een 
mondmasker draagt, is het benadrukken van de ogen eens 
zo belangrijk, maar deze mooie trend blijft overeind.

L ippenL ippen
Bij de lippen zien we twee strekkingen:

RODE LIPPEN
Voor de rode lippen kan je kiezen tussen felrood, aubergine 
of rode lippen met een beetje blauwe ondertoon. Ik heb wel 
twee tegenstrijdige looks gevonden die ik eigenlijk beide 
mooi vind. De eerste is de perfect afgelijnde lippen, hier 
wordt geen enkele uitschuiver getolereerd, wat het meteen 
de moeilijkste look maakt. 
De tweede is een meer “messy” look waarbij je de lippenstift 
aanbrengt in het midden van de lippen en uitschaduwt naar 
de randen toe, dit geeft een beetje het idee dat je de lippen-
stift al wat langer op je lippen hebt maar maakt het geheel 
ook zachter, subtieler en makkelijker aan te brengen.

NUDE LIPPEN
Bij de nude lippen gaan we voor de “onopgemaakte” look, 
dit kan heel mooi zijn, maar kan ook volledig fout lopen. 
Let er vooral op dat je lippen er niet doods uitzien, dat kan 
je vermijden door een beetje bruin of roze door je nude kleur 
te blenden. De lippen blijven heel natuurlijk maar krijgen dan 
toch wat meer dimensie. 

GLOSS
Beide looks kunnen afgewerkt worden met gloss voor 
mensen die graag iets meer glans brengen in hun make-up. 

BlushBlush
Over gekleurde blush heb ik niet meteen nieuwigheden 
gevonden. Het shapen en highlighten op subtiele wijze zal 
dus dé trend zijn deze herfst/winter. 

FantasieFantasie
Wil je volledig los gaan en je make-up extra laten opvallen 
volgens de trends? Kies dan voor metallic accenten, dit kan 
je doen door het gebruik van metallic oogschaduwaccenten 
of door het aanbrengen van metallic accessoires zoals blad-
goud/zilver, metallic pailletten,… 
De make-up trends die hierboven beschreven zijn, zijn 
eerder stoer van aard. Romantische looks worden deze 
herfst en winter niet beschreven. Ik hoop dat jullie inspira-
tie kunnen vinden in de hierboven beschreven looks, maar 
geniet vooral van het maquilleren! Trends zijn richtlijnen maar 
je eigen stijl, inspiratie en eigenheid blijven natuurlijk altijd 
het leukste. 

 
Bronnen:
www.trendystyle.nl
www.glamourista.nl 
www.nmsbl.nl
www.flair.be
www.harpersbazaar.com 
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Uitreiking SSPVHJ Awards 2021 op 5 september in Antwerpen

En de winnaar is…

Winnares schoonheidssalon van het jaar 

“Esthetic Scarabee”

Het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen 

was zondagavond 5 september de ideale 

achtergrond voor de uitreiking van de vierde 

SSPVHJ Awards. Na afsluiting van de 

geslaagde Beauty Bizz day die dezelfde dag 

werd gehouden waarop Besko met een stand 

vertegenwoordigd was, verzamelden een 

150-tal genodigden zich op het terras voor 

het aperitief. Het prachtige weer zorgde mee 

voor een gezellige en informele sfeer. 

De presentatie van de avond was in handen 

van presentatrice Amaryllis Temmerman. 

In zijn welkomsttoespraak legde organisator 

Ronny Van Cutsem het accent op het feit dat 

we nu opnieuw op een veilige manier kunnen 

feesten. Voorzitter van de beroepsfederatie 

John Boeckx vertelde op zijn beurt hoe belangrijk de 

wedstrijd Schoonheidsspecialiste van het jaar is voor 

het beroep. 

Hij maakte ook bekend dat Besko dit jaar 40 jaar bestaat! 

In de categorie Schoonheidsspecialiste waren er 

6 kandidaten, in de categorie Schoonheidssalons 

die met personeel werken, bleven 2 kandidaten over. 

Secretaris van Besko, Albert Zweers, gaf uitleg over 

de selectieprocedure en toen was het grote moment 

aangebroken: in de categorie Schoonheidsspecialiste 

ging de prijs naar Marie-Claire Verdon van Zense Beauty 

Lounge uit Ternat, in de categorie Schoonheidssalons 

ging instituut Scarabee van Ellen Boyens uit Deurne met 

de eerste prijs naar huis. Ook de andere genomineerden 

werden in de watten gelegd met prachtige prijzen van de 

sponsors. Het feest duurde nog tot in de kleine uurtjes en 

sloot een prachtige dag af. 

Alle deelnemers op het 

podium met de gevelplaat

Besko op de Beauty Bizz days

Winnares schoonheidsspecialiste 

van het jaar “Zense Beauty Lounge”
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REEDS 40 JAAR DÉ ONTMOETINGSPLEK 
VOOR DE BEAUTYSECTOR

KOM NAAR ESTETIKA 
EN MAAK KANS OP EEN 
CHEQUE VAN € 400! 

Ter gelegenheid van de 40ste editie ontvangt  
elke 400ste bezoeker een cheque van maar  
liefst € 400, waarmee producten en/of diensten 
kunnen aangekocht worden bij de exposanten op 
de beurs. Misschien ben jij wel bij de gelukkigen en 
krijgt je bezoek aan de expo een leuk extraatje!

En daar houdt het niet op. Op de stand van  
Besko komt een fotocabine, waar we een kiekje 
nemen van iedereen die een cheque ontving.  
Deze foto’s delen we nadien via de sociale media. 
Een reden te meer om onze kanalen goed in de 
gaten te houden!
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A1 + EZI Saloninrichting 
Televisieweg 34 
1322 AM Almere - Nederland 
www.A1international.nl
Aesthetic Solutions 
Schapenbaan 28 
1731 Relegem 
www.aesthetic-solutions.be
aJoy 
Venstraat 33 
3700 Tongeren 
www.helprobeauty.com
Akileine 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.asepta.com
Alina Hoyo Nail Artist 
Annuntiatenstraat 41 
8000 Brugge 
www.alinahoyo.com
All Sales Trade House 
De Trompet 1610 
1967 DB Heemskerk - Nederland 
www.asth.nl
AMdevices 
Houtsaegerlaan 66 
8670 Koksijde 
www.amdevices.be
Amelia Cosmetics 
Palacio de Terienzu 
33316 Selorio - Spanje 
www.ameliacosmetics.eu
Ant Beauté 
44 rue Piat 
75020 Paris - Frankrijk 
 
Astra Nails 
Wolvenstraat 15 
1070 Anderlecht 
www.astranails.be
Beautycare Emmen 
Magelhaenstraat 21 
7825 VL Emmen - Nederland 
www.beautycareemmen.nl
Beauty Forum 
50 rue de Miromesnil 
75008 Paris - Frankrijk 
www.beauty-forum.fr
Be Jewels 
Klein Frankrijkstraat 2 
9500 Geraardsbergen 
www.bejewels.be
Bellezi Premium Wellness Equipment 
Sluisstraat 3 
7491 GA Delden - Nederland 
www.bellezi.com
Bellux Cosmetics 
Ijskelder 50 
3550 Heusden-Zolder 
www.bellux-cosmetics.be
Blushy 
rue des Viaux 29D 
5100 Naninne 
www.chagrimm.com
Body & Bess 
Weverslaan 25A 
9160 Lokeren 
www.bodyandbess.com

EXPOSANTENLIJST

INFO:
IJV-IFAS 
TEL. 09-241 55 01
E-MAIL: 
INFO@ESTETIKA.BE

vzw

ORGANISATIE:
BESKO VZW
TEL. 03-280 80 70
E-MAIL: 
INFO@BESKO.BE
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Bowie Medical België 
Brugstraat 51 
2300 Turnhout 
www.bowiemedical.be
Brevannes Pedi Center 
rue Baron de Laveleye 15 
1090 Bruxelles 
www.brevannes.be
By Asa Group 
Scholtensoven 19 
7621 HA Borne - Nederland 
www.silkystar.nl
Cerepharma 
rue des Journaliers 15 
7822 Ghislenghien 
www.cerepharma.com
Chagrimm 
rue des Viaux 29D 
5100 Naninne 
www.chagrimm.com
Charme d’Orient 
10 avenue Christian Doppler 
77706 Marne La Vallée Cedex 4 - Frankrijk 
www.charmedorient.com
Clement Demars Invest 
rue de la Truquerie 16 
5580 Rochefort 
www.pro.edenskin.be
Corrective Cosmetics Belgium 
Steenweg 3/B3307 
3540 Berbroek 
www.correctivecosmetics.be
Cosmetis Esthétique Technologies 
1 rue du Rutiau 
7012 Jemappes 
www.cosmetis.be
Dieze by TE 
rue Paul Janson 286 
4460 Grâce-Hollogne 
www.diezebyte.com
Diotima 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.sothys.be
Districos 
Koningsbaan 44 
2220 Heist-op-den-Berg 
www.districos.com
Dreamfields 
Statiestraat 2 
8570 Anzegem 
www.curasano.com
DVP Health and Beauty 
Zuiderdijk 6C/4 
2310 Rijkevorsel 
www.dvphealthandbeauty.com
EFP 
rue de Stalle 292b 
1180 Bruxelles 
www.efp.be 
Erlinda Solingen 
Schlagbaumerstrasse 154-156 
42653 Solingen - Duitsland 
www.erlinda.de
Famo 
Papegaaistraat 17 
8400 Oostende 

G. Cosmetics 
Peperstraat 20/2 
3770 Riemst 

Germaine de Capuccini Benelux 
Metropoolstraat 1 
2900 Schoten 
www.germainedecapuccini.be
Gharieni Benelux 
Hulsenweg 14 
6031 SP Nederweert - Nederland 
www.gharieni.nl
Ginkel’s Cosmetica 
Hermesweg 13B 
8861 VN Harlingen - Nederland 
www.ginkels.nl
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Graph’in Beauty 
rue aux Fleurs 51 
1380 Lasne 
www.graphinbeauty.be
Grossiste Import 69 
rue de Bonneton 30 
69530 Brignais - Frankrijk 
www.excellence-nail-art.com
Hebea Professional 
Steenweg op Waarloos 37 
2840 Reet 
www.hebea.be
Herborist Cosmetics 
Bosstraat 85 
3620 Lanaken 
www.medik8.be
Hoven Cosmetics 
Kerselarenlaan 133 
1200 Brussel 
www.hoven-cosmetics.be
iBeauty 
Rozenstraat 1 
3630 Maasmechelen 
www.ibeauty.be
Indigo Nails Belgium 
boulevard Léopold III 102 
7600 Peruwelz 
www.indigonails.be
Intention Style 
Ketelmakerij 16 
3010 Leuven 
www.intention-style.be
Jeso Cards 
Lieven Gevaertstraat 12 
2950 Kapellen 
www.jesocards.be
JK-Nederland 
Stuttgartstraat 22-28 
3047 AS Rotterdam - Nederland 
www.jk-nederland.nl
Jojoba Care 
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5 
9031 Drongen 
www.jojobacare.be
Konad Benelux 
Cremerstraat 12 
6301 GE Valkenburg a/d Geul - Nederland 
www.konad-benelux.com
Lamano Cosmetics 
Brabantsebaan 373 
1600 Sint-Laureins Berchem 
www.lamanocosmetics.com
LA Poppe 
Lange Klarenstraat 1 
2000 Antwerpen 
www.lesley-annpoppe.be
Lash Extend 
Amersfoortseweg 32-34 
3751 LK Bunschoten - Nederland 
www.lashextend.nl
Lenks 
Vosheuvelstraat 19A 
3950 Bocholt 
www.lenks.eu
Les pinceaux de Marie 
Mon Plaisir 2A 
5361 Scy 

Les Professions Medico Esthétiques 
chaussée de Maubeuge 511 
7022 Mons-Mesvin 
www.lespe.be
Lisine Epstein Cosmetics 
Evolis 100 
8500 Kortrijk 
www.lisine.com
Lovor Cosmetics 
Bezuidenhoutseweg 301 
2594 AP Den Haag - Nederland 
www.lovor.nl
Luno 
rue de l’Industrie 15 
8069 Bertrange - Luxemburg 
www.luno-21equipment.com
Luxlaser 
Route d’Arlon 66 
8210 Mamer - Luxemburg 
www.luxlaser.org

Mac & P 
Drève Richelle 161 
1410 Waterloo 
www.macandp.com
Makeup4you 
rue François Stroobant 18 
1050 Bruxelles 
www.makeup4you.org
Malea Life 
266 avenue Thiers 
24200 Sarlat-la-Canéda - Frankrijk 
www.malealife.com
Maxcamo 
Wijkermeerweg 44 S 
1948 NW Beverwijk - Nederland 
www.maxcamo.nl
Maxelbeauty 
Houtmolenstraat 117 
3900 Overpelt 
www.maxelbeauty.be
Med & Skin 
168 chaussée d’Etterbeek 
1040 Bruxelles 
shop.med-skin.be
Medex 
Hollandstrasse 1 
49767 Twist - Hebelermeer - Duitsland 
www.medex.eu
Mykla 
Vissersstraat 1 bus 2 
3500 Hasselt 
www.iamklean.com
Nailisa 
rue du Charbonnage 16 
4100 Seraing 
www.nailisa.com
Nails Company 
Place de l’Abattoir 5 
6000 Charleroi 
www.nailscompany.pl
Neolabo 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem 
www.neolabo.be
Neyes 
Molsesteenweg 83 
2490 Balen 
www.makeupgroothandel.be
Only Kosmetik 
Königsallee 27 
40212 Düsseldorf - Duitsland 
www.onlysmile.de
Optios 
Antwerpse Steenweg 19 
9080 Lochristi 
www.optios.net
Parfumerie Centrale 
Oude Vestingsstraat 6C 
8500 Kortrijk 
www.scrummispa.be
Payment Consulting 
Sint Lambertusstraat 61 
3401 Walshoutem 
www.paymentconsulting.be
Primmo Beauty Services 
Dagmoedstraat 117 
9500 Geraardsbergen 
www.primmobeautyservices.be
Princess Paris 
Brugsesteenweg 221 
8520 Kuurne 
www.princessparis.be
Products for wellness 
Laan van Archeologie 67 
1948 CH Beverwijk - Nederland 
www.productsforwellness.nl
Pro Esthetic 
12 avenue du Bois d’Hongrée 
1460 Ittre 
www.proesthetic.be
ProNails 
Ruiterijschool 11 
2930 Brasschaat 
www.pronails.com
Puracos 
Chemin du Fundus 10 
7822 Ghislenghien 
shop.puracos.com

Pure Nails België 
Broeders Maristenstraat 1 
8740 Pittem 
www.purenails.be
Sabelle Cosmetics 
rue de la Pépinière 2A 
1000 Bruxelles 
www.sabellecosmetics.com
Safety4You 
Uraniumweg 10 
8445 PH Heerenveen - Nederland 
www.safety4you.eu
Salonized 
Herengracht 575 
1017 CD Amsterdam - Nederland 
www.salonized.com
Salonkee 
9 rue du Laboratoire 
1911 Luxembourg - Luxemburg 
www.salonkee.be
Spinée 
rue de la Ferme des Trois Moulins 11 
5570 Beauraing 
www.spinee.be
Sqoom Benelux 
de Limburg Stirumlaan 117 
1780 Wemmel 
www.sqoom.com
Stalena 
Moerstraat 100/11 
9230 Wetteren 
www.stalena.be
Sundar 
Frans De Ceusterlei 32 
2900 Schoten 
www.lcn-cosmetics.nl
Sunstar Producten 
Celsiusstraat 76 
6716 BZ Ede - Nederland 
www.sunstar.nl
The Browfactory 
Marialei 73 
2018 Antwerpen 
www.thebrowfactory.be
This is fashion 
Kanaalstraat 184 
3971 Leopoldsburg 

Laboratoires Trenker 
avenue Thomas Edison 32 
1402 Thines (Nivelles) 
www.allineprocap.com
van den Berg Consultancy 
Rusthuisstraat 28 
1910 Kampenhout 
www.planjeafspraak.be
Vandilux 
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 Brasschaat 
www.vandilux.be
Walking Trading International 
Lijnbaan 59B 
1969 ND Heemskerk - Nederland 
www.walkingtrading.com
Wittex 
Adolf-Kolping Strasse 33 
84359 Simbach am Inn - Duitsland 
www.wittex.de
Yellow Medical 
Winkelom 83 B1B 
2440 Geel 
www.yellowmedical.be
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Deze lijst is bijgewerkt 
tot 20/08/2021. 

Ontdek alle exposanten op 
www.estetika.be/exposanten

REEDS 40 JAAR DÉ ONTMOETINGSPLEK  
VOOR DE BEAUTYSECTOR
Estetika is dé jaarlijkse afspraak voor de beautyprofessional in de Benelux. Ook dit jaar ontdek je op het unieke event 
de nieuwste apparatuur, producten, technieken en opleidingen. Estetika is een must voor elke professional, maar dit 
jaar krijgt de beurs nog een extra dimensie. Eerst en vooral zijn we verheugd dat we na een jaartje afwezigheid Estetika 
opnieuw kunnen organiseren. Bovendien vieren we dit jaar een jubileum, want Estetika bestaat 40 jaar! Hetzelfde geldt 
voor beroepsvereniging Besko, die dit jaar eveneens 40 jaar ten dienste staat van de sector. Ook Hebe, het vakblad voor 
de schoonheidsspecialist dat uitgegeven wordt door Besko, blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. Kortom, redenen te over om 
er een feestelijke editie van te maken! Vier je mee?

LCN La Nature
Frans De Ceusterlei 32
2900 - Schoten
www.lcn-cosmetics.nl

Lenks Nailart
Vosheuvelstraat 19A
3950 - Bocholt
www.lenks.eu

Les pinceaux de Marie
Mon Plaisir 2A
5361 - Scy 

Les Professions Medico Esthétiques
chaussée de Maubeuge 511
7022 - Mons-Mesvin
www.lespe.be

Lisine Cosmetics
Evolis 100
8500 - Kortrijk
www.lisine.com

Lovor Cosmetics
Bezuidenhoutseweg 301
2594 AP - Den Haag -  
Nederland
www.lovor.nl 

Luno
rue de l’Industrie 15
8069 - Bertrange - Luxemburg
www.luno-21equipment.com

Luxlaser
Route d’Arlon 66
8210 - Mamer - Luxemburg
www.luxlaser.org

Make Up For Ever
Chemin du Fundus 10
7822 - Ghislenghien
shop.puracos.com

Makeup4you
François Stroobantstraat 18
1050 - Brussel
www.makeup4you.org

Malea Life
avenue Thiers 266
24200 - Sarlat-la-Canéda -  
Frankrijk
www.malealife.com

Maxcamo
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW - Beverwijk - Nederland
www.maxcamo.nl

Maxelbeauty
Houtmolenstraat 117
3900 - Overpelt
www.maxelbeauty.be

Med & Skin 
Etterbeeksesteenweg 168
1040 - Brussel 
shop.med-skin.be

Medex
Hollandstrasse 1
49767 - Twist - Hebelermeer - 
Duitsland
www.medex.eu

Medik8
Bosstraat 85
3620 - Lanaken
www.medik8.be

Misencil / Biotek
rue aux Fleurs 51
1380 - Lasne
www.graphinbeauty.be

Nailisa
rue du Charbonnage 16
4100 - Seraing
www.nailisa.com

Nails Company
Place de l’Abattoir 5
6000 - Charleroi
www.nailscompany.pl

Neolabo
Sluizeken 34
9620 - Zottegem 
www.neolabo.be

Ongle Amor
rue de Bonneton 30
69530 - Brignais - Frankrijk
www.excellence-nail-art.com

Onlysmile
Königsallee 27
40212 - Düsseldorf - Duitsland
www.onlysmile.de

Optios
Antwerpse Steenweg 19
9080 - Lochristi
www.optios.net

Parfumerie Centrale
Oude Vestingsstraat 6C
8500 - Kortrijk
www.scrummispa.be

Payment Consulting
Sint Lambertusstraat 61 
3401 - Walshoutem
www.paymentconsulting.be

PlanJeAfspraak
Rusthuisstraat 28
1910 - Kampenhout
www.planjeafspraak.be

Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117
9500 - Geraardsbergen
www.primmobeautyservices.be

Princess Paris
Brugsesteenweg 221
8520 - Kuurne
www.princessparis.be

Pro Esthetic
avenue du Bois d’Hongrée 12 
1460 - Ittre
www.proesthetic.be

Products for wellness
Laan van Archeologie 67
1948 CH - Beverwijk - Nederland
www.productsforwellness.nl

ProNails
Ruiterijschool 11
2930 - Brasschaat 
www.pronails.com

Pure Nails België
Broeders Maristenstraat 1
8740 - Pittem
www.purenails.be

Safety4You
Uraniumweg 10
8445 PH - Heerenveen -  
Nederland
www.safety4you.eu

Salonized
Herengracht 575
1017 CD - Amsterdam - Nederland
www.salonized.com

Salonkee
rue du Laboratoire 9 
1911 - Luxembourg - Luxemburg
www.salonkee.be

Sothys / Bernard Cassière
Parc Industriel 20
1440 - Wauthier-Braine
www.sothys.be

Spinée
rue de la Ferme des Trois Moulins 11
5570 - Beauraing 
www.spinee.be

Sqoom
de Limburg Stirumlaan 117
1780 - Wemmel 
www.sqoom.com

Stalena
Moerstraat 100/11
9230 - Wetteren
www.stalena.be

Sunstar producten
Celsiusstraat 76
6716 BZ - Ede - Nederland
www.sunstar.nl

This is fashion
Kanaalstraat 184
3971 - Leopoldsburg

Vandilux
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 - Brasschaat 
www.vandilux.be

Walking Trading International
Lijnbaan 59B
1969 ND - Heemskerk -  
Nederland
www.walkingtrading.com

Wittex
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 - Simbach am Inn -  
Duitsland
www.wittex.de

Yellow Medical
Winkelom 83 B1B
2440 - Geel
www.yellowmedical.beEXPOSANTEN 2021 
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Beautycare Emmen
Magelhaenstraat 21
7825 VL - Emmen -  
Nederland
www.beautycareemmen.nl

Bellapierre Minerals
Molsesteenweg 83
2490 - Balen
www.makeupgroothandel.be

Bellezi Premium Wellness Equipment
Sluisstraat 3
7491 GA - Delden - Nederland 
www.bellezi.com

Bellux Cosmetics
Ijskelder 50
3550 - Heusden-Zolder
www.bellux-cosmetics.be

Besko
Belpairestraat 6
2600 - Berchem
www.besko.be

Blushy
rue des Viaux 29D
5100 - Naninne 
www.chagrimm.com

Body & Bess 
Weverslaan 25A
9160 - Lokeren 
www.bodyandbess.com

Bowie Medical
Brugstraat 51
2300 - Turnhout 
www.bowiemedical.be

Brazilicious Professional
Boomkwekerijstraat 2A
1000 - Brussel
www.sabellecosmetics.com

Brevannes Pedi Center
Baron de Laveleyestraat 15
1090 - Brussel
www.brevannes.be

The Browfactory
Marialei 73
2018 - Antwerpen
www.thebrowfactory.be

By Asa Group
Scholtensoven 19
7621 HA - Borne - Nederland
www.silkystar.nl

Cerepharma
rue des Journaliers 15
7822 - Ghislenghien
www.cerepharma.com

Chagrimm 
rue des Viaux 29D
5100 - Naninne
www.chagrimm.com

Charme d’Orient
avenue Christian Doppler 10 
77706 - Marne La Vallée Cedex 4 -  
Frankrijk
www.charmedorient.com

Corrective Cosmetics 
Steenweg 3/B3307
3540 - Berbroek
www.correctivecosmetics.be

Curasano  
Statiestraat 2
8570 - Anzegem
www.curasano.com

Dieze by TE
rue Paul Janson 286 
4460 - Grâce-Hollogne
www.diezebyte.com

Districos
Koningsbaan 44
2220 - Heist-op-den-Berg
www.districos.com

DVP Health and Beauty
Zuiderdijk 6C/4
2310 - Rijkevorsel 
www.dvphealthandbeauty.com

Eden Skin
rue de la Truquerie 16
5580 - Rochefort
www.pro.edenskin.be

EFP
Stallestraat 292b
1180 - Brussel
www.efp.be 

Erlinda Solingen
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 - Solingen - Duitsland
www.erlinda.de

Estethique Technologies Cosmetis
rue du Rutiau 1
7012 - Jemappes
www.cosmetis.be

EZI Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere -  
Nederland
www.ezinvest.nl

Famo
Papegaaistraat 17
8400 - Oostende 

G. Cosmetics
Peperstraat 20/2
3770 - Riemst

Germaine de Capuccini Benelux 
Metropoolstraat 1
2900 - Schoten 
www.germainedecapuccini.be

Gharieni Benelux
Hulsenweg 14
6031 SP - Nederweert -  
Nederland
www.gharieni.nl

Ginkel’s Cosmetica
Hermesweg 13B
8861 VN - Harlingen -  
Nederland
www.ginkels.nl

Hebea Professional
Steenweg op Waarloos 37
2840 - Reet
www.hebea.be

Hoven Cosmetics
Kerselarenlaan 133
1200 - Brussel
www.hoven-cosmetics.be

i.am.klean
Vissersstraat 1 bus 2
3500 - Hasselt
www.iamklean.com

iBeauty
Rozenstraat 1
3630 - Maasmechelen
www.ibeauty.be

Indigo Nails Belgium
boulevard Léopold III 102
7600 - Peruwelz
www.indigonails.be

Jeso Cards
Lieven Gevaertstraat 12
2950 - Kapellen  
www.jesocards.be

JK-Nederland
Stuttgartstraat 22-28
3047 AS - Rotterdam - Nederland
www.jk-nederland.nl

Jojoba Care
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 - Drongen
www.jojobacare.be

Just Bellani Style
Ketelmakerij 16
3010 - Leuven
www.intention-style.be

Konad Benelux
Cremerstraat 12
6301 GE - Valkenburg a/d Geul - 
Nederland
www.konad-benelux.com

LA Poppe
Lange Klarenstraat 1
2000 - Antwerpen 
www.lesley-annpoppe.be

Laboratoires Trenker
avenue Thomas Edison 32
1402 - Thines (Nivelles)
www.allineprocap.com

Lamano Cosmetics
Brabantsebaan 373
1600 - Sint-Laureins Berchem 
www.lamanocosmetics.com

Lash Extend 
Amersfoortseweg 32-34
3751 LK - Bunschoten - Nederland
www.lashextend.nl

A1 Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere - Nederland
www.A1international.nl

Aesthetic Solutions
Schapenbaan 28
1731 - Relegem
www.aesthetic-solutions.be

aJoy
Venstraat 33
3700 - Tongeren
www.helprobeauty.com

Akileine
Parc Industriel 20
1440 - Wauthier-Braine
www.asepta.com

Alina Hoyo Nail Artist
Annuntiatenstraat 41
8000 - Brugge
www.alinahoyo.com

All Sales Trade House
De Trompet 1610
1967 DB - Heemskerk - Nederland
www.asth.nl

Amdevices Medical-Aesthetic
Houtsaegerlaan 66
8670 - Koksijde 
www.amdevices.be

Amelia Cosmetics
Palacio de Terienzu
33316 - Selorio - Spanje
www.ameliacosmetics.eu

Ant Beauté
rue Piat 44 
75020 - Paris - Frankrijk 

Astra Nails
Wolvenstraat 15
1070 - Anderlecht
www.astranails.be

Be Jewels
Klein Frankrijkstraat 2
9500 - Geraardsbergen
www.bejewels.be

Beauty Forum
rue de Miromesnil 50
75008 - Paris - Frankrijk
www.beauty-forum.fr
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Deze lijst is bijgewerkt 
tot 15/08/2021. 

Ontdek alle exposanten op 
www.estetika.be/exposanten
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Jazmin Van den Broeck is een jonge dynamische ondernemer 
uit Dendermonde die reeds een vijftal jaren als zelfstandige 
schoonheidsspecialiste actief is in de beautysector. Ze werd 
volledig zelfstandig omdat haar klantenbestand bleef groeien. 
Ze haalt enorm veel voldoening uit haar werk, omdat het 
afwisselend is en vindt ook het sociaal contact zeer fijn. Dat 
mensen blij naar huis gaan, geeft haar enorm veel voldoening.

Wie is Jazmin?
Ze koos voor de naam “Jazmin’s beautysalon” omdat ze dat 
persoonlijk vindt. Haar klanten weten wie Jazmin is en bij wie 
ze terecht komen. Ze vindt het belangrijk dat klanten weten 
wie ze is. Dat is persoonlijker en ze wil dat de klanten zich 
thuis voelen in haar salon. Ze hecht er ook veel belang aan 
om alles te personaliseren. Een eigen visitekaartje, geperso-
naliseerde zakjes, overal staat haar naam op. Een kaart of iets 
dat persoonlijk geschreven wordt, dat zijn zaken die klanten 
appreciëren.

Klanten komen bij haar, omdat ze er een ontspannen gevoel 
hebben, dat het er persoonlijk is, dat er ruimte is voor stilte 
en voor de vlotte, sociale babbel. Ze bereikt goede resultaten 
door de behandeling. Tijdens de lockdown bleef ze in contact 

met de klanten. Haar specialiteiten zijn make-up en gelaats-
verzorging in combinatie met apparaten. 
 
Duidelijke afspraken
Met haar partner maakt ze duidelijke afspraken om te zorgen 
voor een goede combinatie tussen werk en gezinsleven. Ze 
maken bewust tijd voor elkaar en goede communicatie is 
ook belangrijk. Ze heeft vaste dagen dat ze later werkt en 
de andere avonden zijn ze er voor elkaar. Dat zorgt voor een 
goede balans.
Eigenlijk ziet haar werkweek er altijd anders uit. Op dinsdag 
is haar sluitingsdag omdat ze dan opleiding volgt. Afhankelijk 
van het seizoen doet ze veel bruidsmake-up op vrijdag en 
zaterdag.

Een goede opleiding en vakkennis zijn belangrijk
Haar opleiding tot schoonheidsspecialiste volgde ze op KTA 
Jette en daarna volgde ze haar 7de jaar in Aalst. Maar daar 
is het niet bij gestopt. Ze heeft veel bijkomende opleidingen 
gevolgd, zoals make-up artist en ze blijft opleidingen volgen. 
Momenteel is ze bezig met de opleiding “Beauty Professional 
Oncologie” in het UZ van Leuven gegeven door IFPC. Ze 
heeft er ook nog andere op haar verlanglijst staan.
De kwaliteiten van een schoonheidsspecialiste zijn volgens 
haar: stipt zijn, maar ook perfectionistisch. Ze vindt het 
belangrijk dat de behandeling waarvoor de klanten betalen zo 
perfect mogelijk is. Zelf moet je verzorgd zijn en hygiënisch. 
Maar daarnaast vindt ze de vakkennis ook heel belangrijk en 
deze bereik je door een goede opleiding en door steeds bij-
scholingen te blijven volgen.
Volgens haar zien de klanten het verschil wanneer je goed 
bent opgeleid en waarderen ze dat. Ze doet heel veel voor 
haar klanten. Volgens haar kiezen de klanten voor luxe en 
vakkennis.

Op bezoek bij “Jazmin’s beautysalon” 

“Blijf jezelf uitdagen”
Sofie Leyten

Gelukkig zijn is …  
van je hobby je beroep 
maken en omringd worden 
door familie en vrienden.

Vul dat zinnetje maar aan
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Zorg voor het juiste advies
Als meerwaarde geeft ze aan de klanten informatie over thuis-
gebruik. Een fiche met advies over de producten en ook over 
hoe ze die producten moeten gebruiken. Ze wijst hen ook op 
de ingrediënten van een product en het belang van het feit dat 
deze goed afgestemd zijn op je huidtype. Haar huidanalyse-
toestel is een belangrijke aanvulling. De klanten zien waar het 
probleem zich stelt en ervaren daarna ook resultaat.
Jazmin wil geen standaard zijn. Ze stemt haar advies af op 
huidtype, huidskleur en leeftijd. Ook op haar social media 
maakt ze de multiculturele types bespreekbaar. Ze beperkt 
zich niet tot de blanke veertiger. Iedereen heeft behoefte aan 
het juiste advies door rekening te houden met de eigenschap-
pen van elke huid ook in functie van de huidskleur. Wanneer 
ze op haar social media advies geeft, vermeldt ze specifiek 
voor welk huidtype dit is. Ze vindt het belangrijk om erover te 
praten en het bespreekbaar te maken. Het is een grote doel-
groep die ook graag aandacht krijgt en weet dat ze bij jouw 
terecht kan. Ze is ervan overtuigd dat je fouten kan maken bij 
de behandeling van verschillende huidskleuren, maar verkiest 
dit toch boven het negeren van deze mensen, mits een veront-
schuldiging als je een vergissing beging. Elke doelgroep heeft 
ook recht op de juiste behandeling. Ze mist wel nog de juiste 
producten voor de donkere huid maar ook voor de mensen die 

ziek zijn, i.c. kankerpatiënten. Een samenwerking tussen de 
schoonheidsspecialiste en een dermatoloog is volgens haar 
ook een meerwaarde voor een instituut.

Iets extra voor de klanten
Voor haar klanten organiseert ze ladynights. Maar ook nam 
ze een aantal keren deel aan huwelijksbeurzen. Ze is ervan 
overtuigd dat, wanneer je een bruid mooi maakt op de mooi-
ste dag van haar leven, deze ook klant wordt. Als tip geeft 
ze mee dat, wanneer je een bruidje gaat maquilleren, je rust 
moet uitstralen want dan wordt de bruid ook rustig.

Trouwe klanten beloont ze. Bij de heropstart na de lockdown 
gaf ze haar klanten een gezichtsmasker en een welkom-terug-
balpen. Ze is ervan overtuigd dat haar klanten graag iets 
 krijgen.

Een netwerk van collega’s
Met enkele collega’s heeft ze een groepje waarin ze erva-
ringen en vragen kan uitwisselen. Zeker in het begin van je 
carrière kan je bij hen dingen vragen en ze helpen ook elkaar. 
Ook in het vakblad Hebe, bij de firma’s en online vindt ze veel 
informatie.
Een netwerk van collega’s geeft ook opportuniteiten. Je wordt 
voorgesteld aan nieuwe mensen en geeft opdrachten door 
aan elkaar, zeker als make-up artist.

Digitalisering
Door corona is ze gestart met een webshop en ook op sociale 
media is ze actief. Klanten vinden op de webshop alle info 
over en de prijs van producten en kunnen ze alles bestellen. 
Toch vindt ze persoonlijk advies bij de producten zeer belang-
rijk.

Ze heeft een eigen website, Instagram en Facebook. Het is 
belangrijk om je website toch om de paar maanden bij te 
werken. Ze zet er ook regelmatig nieuwe foto’s op. Volgens 
haar is het doel van een website informatie geven over het 
instituut, bovendien vinden de klanten er eveneens de prij-
zen van behandelingen en producten terug. Ze post heel 
veel op haar Instagram en automatisch komt het dan ook 
op Facebook. Ze probeert dagelijks spontaan te posten. 
Momenteel heeft ze nog geen online boekingssysteem omdat 
ze haar klanten nog graag zelf inplant. De klanten krijgen 

24

Mijn grootste guilty 
pleasure is … 
champagne.

Zonder mijn instituut kan 
ik niet …  
werken en zou ik ongelukkig 
zijn. Het brengt me geluk en 
plezier.
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wel een herinneringsmail en SMS. Klanten die te laat komen 
worden er beleefd attent op gemaakt dat hun behandeling 
wordt ingekort of ze krijgen een nieuwe afspraak. Uit ervaring 
merkt ze dat klanten dan niet meer te laat komen.

Leerling of starter
Als tip geeft ze aan de leerlingen mee om naast stage ook 
vakantie- of weekendwerk te doen in een instituut. Je leert zo 
enorm veel bij en krijgt zelfvertrouwen.
Als starter moet je voldoende startkapitaal hebben en een 
goed financieel plan. Je kan beter klein beginnen en later 
groeien. Zorg dat je materiaal en je behandelstoel van goede 
kwaliteit zijn. Voor je start met producten, test je ze zelf best 
uit op jezelf, maar ook op anderen. Zo weet je zeker dat het 
product goed is voor een grote doelgroep. Je merk moet bij je 

passen en je moet duidelijk weten wat je wil bereiken met je 
merk. Op de Estetikabeurs kwam ze in contact met Germaine 
de Cappucini en daar werkt ze nog altijd mee.
 
Ze vindt het belangrijk dat je je psychologisch afschermt en 
zo de verhalen van je klanten niet mee naar huis neemt. Ze is 
begaan met haar klanten, maar heeft geleerd “los te laten”.
Ondernemerschap is belangrijk. Niets doen is blijven stilstaan. 
Voor haar is verbeteren en groeien een uitdaging. Maar neem 
niet te veel hooi op je vork en specialiseer je in waar je goed in 
bent. Zo kan je uitblinken in jouw specialisatie.

Plannen voor de toekomst
Door ziek te zijn tijdens de corona heeft ze beseft dat je een 
back-up moet hebben. Na de heropstart heeft ze er dan ook 
werk van gemaakt en krijgt ze ondersteuning. Ze is op zoek 
naar een nieuw pand, maar kiest er heel bewust voor om dit 
niet te combineren met een woning. Ze vindt het belangrijk 
dat haar instituut commercieel optimaal gelegen is en zelf wil 
ze rustiger wonen. Voor haar zijn een team en een nieuw pand 
dan ook een uitdaging voor de toekomst.

TIP VOOR JE COLLEGA’S
Neem contact op met je collega’s ook met hen die in je buurt 
wonen. Iedereen heeft zijn eigen cliënteel en op die manier kan 
je ook ervaringen uitwisselen. 

TIP VOOR JE KLANTEN
Iedereen heeft wel iets en niemand is perfect. Het is belangrijk 
jezelf te aanvaarden.

Het grootste misverstand 
over ons beroep is … 
dat opleiding en kennis niet 
belangrijk zijn.

Een levensles die ik door 
schade en schande heb 
geleerd is …  
meer loslaten. Je mag je 
klanten helpen en er veel 
voor doen, maar denk ook 
aan je gezin en niet enkel 
je job.

Hoe doet die dat?
Een instituut runnen is niet altijd gemakkelijk. 
Een goed advies is geld waard. Van Jazmin kregen we 
enkele do & don’ts mee.

�   Zorg dat je de juiste opleiding hebt gevolgd en 
blijf je bijscholen.

�   Zorg dat je een goede productkennis hebt.

�   Zorg dat je je klant goed kent.

�    Nooit roddelen over je klanten en collega’s, dat is 
niet professioneel. Oordeel niet over een ander.



BEZOEK ONS OP ESTETIKA!
www.noonaesthetics.be - 03/888 52 14 - info@hebea.be

Behandeling Acné - Resultaat 4uur na eerste behandeling
Foto: Beauty & Nail bar Kira 

NOON, het enige paraceutische merk ter wereld dat 
beschikt over de gepatenteerde DermShield™ Technologie. Deze 
technologie maakt het mogelijk om hoge concentraties werkstoffen 
in peelings, crèmes, serums en maskers te verwerken, zonder risico op 
irritaties of ongewenste huidreacties maar met prachtige medische 
resultaten bij: 

Anti-Aging
Hyperpigmentatie

Acne
Eczeem
Rosacea

Allergische huid
Seborrhea

Instituut Esthé-Face uit Lier:
Ik krijg van mijn klanten berichten dat ze zo tevreden zijn na de Noon 
huidtherapie. Dat is de eerste keer in al die jaren dat ik zoveel positieve feedback krijg over het 
resultaat! Dank je wel om mij de kans te geven om te werken met Noon Aesthetics. Ik sta er 
1000% achter!

Behandeling Anti-aging - Resultaat na 1 behandeling
Foto: Schoonheidsinstituut ISIS 

Behandeling Acné - Resultaat na 2 behandelingen
Foto: Nuovi inizi 

Volg nu de opleiding tot NOON  Therapeut, de perfecte aanvulling voor uw instituut!
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Wat is passie? Volgens Wikipedia is Passie een intens 
 verlangen of enthousiasme voor iets of iemand. Het kan ook 
slaan op de bewondering, vriendschap, opwinding, diepe 
affectie of liefde voor iemand.

Werken met passie geeft je energie, je wordt er 
 zelfzekerder door en het geeft zin aan je leven. 
 Daarbij ben je gemotiveerder, productiever en 
 succesvoller in wat je doet. Hoe zorg je voor meer 
 werkplezier en word je een gelukkiger zakenvrouw 
en/of werknemer.

 

Maar eerst moeten we even nadenken over het volgende:
Wat drijft jou? Wat drijft je team? Geloof jij er ook in als je 
datgene aan het doen bent wat je graag doet, heel waar-
schijnlijk ook hier erg goed in bent. Dat dit je motiveert 
omdat de resultaten er zijn en je klanten tevreden zijn. Dat 
mensen rondom je mee enthousiast worden omdat jij, met 
je gedrevenheid anderen mee kan nemen in je verhaal en in 
jouw droom? Dat heet dan passie!

Heb je al eens stil gestaan met wat je eigenlijk aan het doen 
bent, en waarom je doet wat je doet? Niets is zo erg om 
elke dag je dag te starten met iets dat je niet graag doet, of 
in een omgeving te zijn waar je je talenten niet kan ontwik-
kelen, je enthousiasme afgeremd wordt omdat er niet naar 
je geluisterd wordt of nog erger je niet naar waarde wordt 
geschat. Als je een zaak hebt en de successen blijven uit, en 
of je medewerkers zijn niet gelukkig dan is het tijd om actie 
te ondernemen. 

5 tips om te leren werken met passie!

TIP 1
Eerst en vooral kies de job die bij je past! 

En dan bedoel ik niet alleen de job die bij je 
“kunnen” past maar ook te kijken naar het bedrijf 
waar je in werkt. Welke waarden zijn er, wie werkt 

er, wat is de bedrijfscultuur? Passen deze bij 
jouw waarden of liggen die ver uit elkaar? 

Als jij bijvoorbeeld belang hecht aan een goede 
klantenservice maar je werkt op een bedrijf 

waar alleen cijfers belangrijk zijn, dan zal dit 
met de tijd gaan botsen. Krijg je voldoende 
ruimte om bij te leren of word je afgeremd? 

Is de baas iemand die je inspireert 
of iemand die je demotiveert? 

TIP 2
Daag jezelf uit, kom uit je comfortzone, 

denk na over nieuwe ideeën. 
Volg die extra opleiding, training en of cursus. 

Lees dat boek, verdiep je verder in je vak. 
Met een positieve houding bereik je zoveel 

meer. Doe datgene wat je graag doet, 
in een omgeving die je inspireert en je uitdaagt 

waar jij je goed voelt en je kan ontplooien 
zodat jij gelukkig wordt.

TIP 3
Collega’s. Wie zijn je collega’s? Voel je je goed in het 

team? Een goed sociaal contact zorgt ervoor dat je 
elke dag gaat werken met plezier. Zorg voor een goede 
open communicatie. Een samenwerking gebaseerd op 

vertrouwen. Werk niet op een eiland maar wees collegiaal. 
Begrijp dat je collega net zoals jij wel eens een slechte dag 

kan hebben, praat er over. 

Werken vanuit passie 
met een hart voor mensen



Hoe komt het dat verandering voor ons schoonheidssalon & onze 
manier van werken ons zoveel angst bezorgd? 
We voelen dikwijls aan dat er iéts moet veranderen, maar we zien 
niet altijd wát er juist moet veranderen. Of we zien het wel, maar 
kunnen, willen of durven het niet te doen. Sounds familiar?

Niemand houdt van verandering op zich. 
Het betekent onzekerheid, onduidelijkheid en we kijken liever 
naar de risico’s dan naar de voordelen. Toch beseffen we dat we 
onze zaak niet meer kunnen runnen zoals vroeger. Dus hoe zet je 
die verandering in gang voor je eigen schoonheidssalon? 
Hoe pak je zoiets aan? Hoe ontwijk je valkuilen en zorg je voor 
een betere Work Life Balance? 

De eerste en belangrijkste vraag: hoe tevreden ben jij over 
jouw eigen Work Life Balance? 
We zoeken allemaal ongeveer hetzelfde: een eigen zaak die ons 
voldoening schenkt op elk gebied: veel klanten, veel omzet, veel 
winst, leuke werkuren, zelfstandig zijn. 

En dat allemaal in balans met ons privéleven. Want we willen ook 
quality time kunnen doorbrengen met onze echtgenoot en kin-
deren, op reis kunnen gaan, leuke hobby’s hebben, en een goed 
gevuld sociaal leven. 

Alle bovenstaande elementen samen vormen onze Work Life 
Balance. En wat blijkt: dikwijls is er een onevenwicht. Of we 
werken té veel uren, of we hebben té weinig omzet in vergelijking 
met het aantal gewerkte uren, óf er blijft gewoonweg onvol-
doende winst over op het einde, óf we hebben niet genoeg tijd 
over voor ons privé- en sociaal leven. 

De kunst bestaat erin op te lijsten wat je zou willen veranderen, 
en er stap voor stap mee aan de slag te gaan. Kleine stappen 
per keer, met grote resultaten tot gevolg. Want hoe meer stappen 
je durft te zetten, hoe comfortabeler je je zal voelen in de wereld 
van verandering. Laat je hierin altijd bijstaan door mensen met 
een objectieve kijk op jouw zaak. 

COLUMN
Veranderen om een 
betere Work Life Balance 
na te streven. 
Al eens aan gedacht? 

Change nothing & nothing changes. 

Met meer dan 15 jaar ervaring in 
de beauty sector, in zowel verkoop 
als marketing, deelt Lieven met 
ons zijn ervaringen en probeert 
hij beauty & business meer naar 
elkaar te laten toegroeien.

Wist je dat lachen één van de belangrijkste motivator is op 
de werkvloer? Spreek ook eens af buiten de werkuren met je 
collega’s. Een fijne werksfeer bevordert de productiviteit en 
draagt bij tot een aangename werksfeer.

TIP 4
Ervaar je waardering van je leidinggevende en/of je collega’s? 
Zo niet, dan kan je minder gemotiveerd raken en ervoor 
zorgen dat je met minder passie werkt. Vraag om feedback 
als je deze niet spontaan krijgt. Hierdoor stimuleer je de open 
communicatie die bijdraagt tot een fijnere werksfeer! Blijf niet 
met een probleem rondlopen maar praat erover! Vaak is een 
oplossing snel gevonden en is het probleem van de baan.

TIP 5
Doe regelmatig een teambuilding. Denk ook aan team en 
talentontwikkeling workshop als leidinggevende. Willen we 
tenslotte niet allemaal dat ons team zich gelukkig voelt op 
het werk? Wist je dat Insights Discovery je kan helpen om 
elkaar beter te begrijpen zowel op een goede als op een 
slechte dag? Dat we kunnen ervoor zorgen dat teams beter 
samen werken? De communicatie beter loopt? Je meer 
bewust wordt van jouw talenten en dus hierdoor meer met 
passie kan werken!

Contacteer me voor meer informatie over Insights Discovery. 
Ik kom graag ter plaatse om uit te leggen wat het voor jou en 
je team zou kunnen betekenen.
Veel succes met mijn tips Passie op het werk!

Veel liefs,

Micheline Van de Voorde
Blooming Coaching & Consultancy
www.bloominconsultancy.com

Over Micheline Van de 
Voorde 

Micheline verdiende de afgelopen 
30 jaar ruimschoots haar sporen in 
de beautysector. Ze is een zeer gedre-
ven zakenvrouw, met een passie 
voor het ondernemerschap. Ze wil 
vrouwen stimuleren om te geloven 
in hun capaciteiten, hun talenten te 
ontdekken en te kiezen voor onder-

nemerschap. Om die reden nam ze deel aan de Womed Award in 
2016 van Markant vzw, Artemis en Unizo, waarin ze de finale 
plaats behaalde. Recent werd ze ook gekozen tot inspirator voor een 
Inspiration Tour, waarbij ze haar visie op vrouwelijk ondernemen 
deelde met 15 bedrijfsleiders. 
Sinds September 2017 bundelt Micheline haar jarenlange ervaring 
als bedrijfsleider in haar coaching & consultancy bedrijf Blooming. 
Via haar coachingbedrijf Blooming begeleidt ze vrouwelijke onder-
nemers en managers. 
Ze deelt haar businessinzichten op een unieke, eigenzinnige en 
 inspirerende manier. 
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HET BESTE RECEPT VOOR 
EEN STRAKKE HUID, IS 

EIGENLIJK EEN HEEL MENU… 

Het Cosbeau Slimming Serum heeft geweldige en niet vergelijkbare resultaten.
Dit in combinatie met de Freezesculpting-behandeling van de MedCos Body 
Wizard Duo maar ook bij standalone gebruik. Het serum is op het hele lichaam 
aan te brengen en voor optimaal resultaat bevelen wij dagelijks gebruik aan. 

SPIRULINA 
Verstevigt en herstructureert de huid 

HIBISCUS ESCULENTUS EXTRACT 
Voor een versteviging van de huid 

SOJA 
Remt de vorming van nieuwe 
cellen die verantwoordelijk zijn 
voor de vetopslag (adipocyten) 
en bevordert de vetafbraak

HYALURONZUUR 
Vermindert de rimpelvorming 
van de huid 

CITRUS AURANTHIUM AMARA 
FRUIT EXTRACT  

Hydrateert en heeft een 
gladmakende werking op de huid 

CAFEÏNE EN CARNITINE 
Stimuleert de vetafbraak 

…VAN BEWEZEN ACTIEVE GRONDSTOFFEN:

Wij stellen 100 gratis Cosbeau Slimming Serum 
proefpakketten ter beschikking. Ga naar 

medcos.nl/cosbeau-slimming-serum 
en vraag direct uw proefpakket aan.

Profiteer van hoge 

verkoopm
arges!
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Nieuws uit de bedrijven

OPTIMALISEREN VAN LASER EN IPL 
ONTHAREN, OPLEIDING BIJ JE OP LOCATIE
Definitief ontharen met laser of IPL is beslist niet eenvoudig. 
Velen hebben dit ondervonden na enkele maanden of jaren 
ervaring. De door de fabrikant opgegeven protocollen en de 
voorinstellingen op je apparaat leveren zelden de optimale 
resultaten op. Voor de beste resultaten is het nodig om de juiste 
technieken te gebruiken en de juiste instellingen op je apparaat 
te selecteren.
Wij bieden een 1-dag opleiding aan in jouw eigen salon of 
kliniek, op jouw eigen apparaat, die je in staat zal stellen om het 
maximum uit jouw apparatuur te halen.
Voor meer informatie bezoek onze website:
https://lasercollege.be/optimaliseren-van-laser-of-ipl-
behandelingen-voor-definitief-ontharen/
of bel met onze cursuscoördinatoren op 011 92 03 45.
www.lasercollege.be – info@lasercollege.be – GSM 0488 428 609

SKIN EXPERT: 
DÉ EXCLUSIEVE OPLEIDING 
VOOR HET HUIDVERBETERENDE 
INSTITUUT 

Als zaakvoerder van uw beautyzaak kent u 
waarschijnlijk het belang van een goede service 
en grondige kennis. Huidverbetering is een term 
die niet meer weg te denken is in onze branche en 
de klant is veeleisend, wil én resultaat én goede 
begeleiding én goede opvolging,... Daarom gaan 
we in onze Academy trainingen to the next level. 
In dit opleidingstraject begeleiden we u naar Skin 
Expert.
Skin Expert is een opleiding uniek in België 
voor gediplomeerde schoonheidsspecialistes 
die op een hoger niveau willen werken. In deze 
intensieve huidtrainingen leert u een breed scala 
aan huidproblemen herkennen, professioneel 
advies geven en de behandelingsmogelijkheden 
ervan. Thema’s zoals anatomie, cosmetologie en 
pathologie worden besproken. Alle processen die 
in de huid gebeuren komen aan bod. Er wordt 
ingezoomd op opnamecapaciteit van ingrediënten, 
synaps theorie, MMP’s, celljunctions, vormen van 
pigmentstoornissen, effect van vitamines in de huid 
en zo kan ik nog even doorgaan. Dit traject bestaat 
uit 7 intensieve lessen. 
Wens je meer info over dit opleidingstraject, 
neem dan contact op via info@inbesol.com 
en kijk op www.inbesol.com

CELESTETIKA 17 EN 18 OKTOBER 2021
Voor de 4e editie van Celestetika. 
nodigen we u uit voor een uniek 
evenement, speciaal georganiseerd 
voor beauty professionals die zich 
verder willen verdiepen in de medi-
esthetiek.
Ontdek onze 4 beauty workshops 
doorheen de dag & maak kans 
op verschillende leuke prijzen. Dit 

evenement is een unieke gelegenheid om kennis te maken met 
medi-esthetische behandelingen en de allerlaatste trends.
•  Registratie via QR code 
•  Info: 0494/42.30.22
•  Alle info is te vinden in onze folder 

of via deze link:  
https://pro.celestetic.com/nl/celestetika/

Wij hopen jullie vlug te ontmoeten en te 
antwoorden op al jullie vragen!
Het team Celestetic
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MALU WILZ MAKE-UP
Visie
MALU WILZ Beauté creëert exclusieve skin care & make-up concepten. 
Verzorgingsprogramma's voor ieder huidtype en elke leeftijd, topkwaliteit 
aan betaalbare prijs. Synergie tussen traditionele natuurlijke ingrediënten 
uit Oost en West en de meest geavanceerde formules uit de biotechnologie 
via samenwerking met topresearchlaboratoria en universiteiten
De geschiedenis
MALU WILZ Beauté is ontstaan en gegroeid als professionele divisie 
binnen de ARTDECO Cosmetic Group GmbH die in 1985 opgericht werd 
door Helmut Baurecht en gevestigd is in Karlsfeld bij München.
Sedert meer dan 30 jaar creëert het MALU WILZ team eigen hoogwaardige 
productlijnen uitsluitend bestemd voor beautysalons en visagisten. 
Op vandaag telt MALU WILZ in Duitsland meer dan 3.000 beautysalons als 
klant en wordt het merk verdeeld in meer dan 30 landen wereldwijd. 

Meer info:
Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117
9500 Geraardsbergen
+32 54 41 46 16
info@artdecobelux.com

  Volg ons op Facebook en Instagram

WAT IS DE STAR FACIAL TOWEL®?

De STAR FACIAL TOWEL® is een heel bijzondere handdoek. Je geeft er de 
gelaatsverzorgingen voor jouw klanten net dat tikje extra mee. 
Wat maakt de STAR FACIAL TOWEL® zo uniek?
De STAR FACIAL TOWEL® is gemaakt uit één stuk en een enkele laag 
textiel. 
De voordelen:
•  Je bedekt decolleté, hals en gelaat in een enkele beweging.
•  Je hoeft je klant niet los te laten om een tweede handdoek te nemen. 

Zo houd je die aangename temperatuur van 38 graden lekker vast. 
•  De enkele laag textiel verhoogt het contact met de huid. Daardoor breng 

je je klant makkelijker tot rust.
•  Een unieke en zalige ervaring voor je klant. 
•  Efficiënt werken voor jezelf.
De STAR FACIAL TOWEL® is gemaakt van 100 procent bamboe. De ideale 
stof om deze klus te klaren, dankzij deze eigenschappen.
•  Absorbeert veel vocht.
•  Blijft zeker vier uur vochtig in de towelheater.
•  Ecologisch razend interessant, minder milieubelastend dan katoen en 

linnen.
•  Superzacht!
•  Makkelijk wasbaar/droogtrommel

SKIN ESTHETIEK®

Katrien Sterckx – Schonenboomstraat 25, 3080 TERVUREN 
0474 97 37 02
www.skinesthetiek.be www.instagram.com/skinesthetiek 
www.instagram.com/beautytoolsbyskinesthetiek 

MODERN
ELEGANCE
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Sectorconsulenten Onderwijs,

Wij hopen dat het voor jullie allen een gezonde en 
deugddoende vakantie was en jullie met heel wat 
energie en motivering het schooljaar hebben kunnen 
aanvatten.

We wensen jullie alvast een fijne start van het nieuwe 
schooljaar!

Word lid 
van uw beroepsvereniging! 

Besko komt op voor de belangen van 
iedereen die een esthetisch beroep 
uitoefent, zoals de schoonheidsspecialist, 
voetverzorger, nagelstylist en visagist.

Als leerkracht/school kan je ook lid worden! 
Welke voordelen brengt dit met zich mee? 

•  School € 65
-   Gevelplaatje aan de gevel van uw school
-  Korting op opleidingsavonden 
-  Usb-stick met risktrainer 
-  Hebe op school 
-  Agenda/balpen 
-  Vermelding op website Besko
-  Vakbeurs Estetika 

• Leerkracht € 25
- Korting op opleidingsavonden 
- Usb-stick met risktrainer 
- Hebe bij uw thuis
- Agenda/balpen 
- Vakbeurs Estetika 
- Hulp bij alle vragen betreffende uw beroep 

Wil je graag deel uitmaken van deze 
beroepsvereniging? Surf naar onze website, 
www.besko.be, waar je het aanvraagformulier kunt 
terugvinden.

Save the date!  
Startersdagen 2022
- 3 mei in Coach Antwerpen
- 5 mei in Coach Roeselare

De overgang van de schoolbanken naar de 
arbeidsmarkt zorgt voor veel vragen bij jongeren. 
“Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe word ik zelfstandig? 
Wat zal mijn loon zijn? Welke papieren moet ik in orde 
maken?...”Op deze Startersdag kunnen leerlingen van 
het 6de en 7de jaar kennismaken met de uitdagingen 
van hun toekomst en worden hun vragen beantwoord 
door professionals. 

Bedrijfsbezoek Body & Bess 

Op dinsdag 23 november 2021 organiseren wij een 
bedrijfsbezoek voor leerkrachten. We nodigen jullie uit 
in het 100% Belgisch familiebedrijf Body & Bess.

Zij brengen sinds 2013 natuurlijke verzorging op basis 
van een hoge concentratie aan natuurlijke en actieve 
bestanddelen (frambozenpitolie en rijstpoeder) op de 
markt. Hun doel is om de huidweerstand te versterken 
en terug op te bouwen, de celgroei te stimuleren en de 
huid te beschermen. 

Tijdens het bedrijfsbezoek vertellen zij jullie graag 
wat meer over het ontstaan van Body & Bess, het 
productieproces, gamma aan producten, opleidingen…
Neem alvast eens een kijkje op hun website! 
www.bodyandbess.com

Nieuws uit het onderwijs

Erkend 
kwalitatief- 

gediplomeerd 

lid

Erkende 
Opleidings-

verstrekker

lid 2022

Inschrijven voor de startersdagen of het bedrijfsbezoek kan via de digitale nieuwsbrief die je 
binnenkort in uw postvak zal ontvangen. 

Ontvangen je als leerkracht of school graag de nieuwsbrief onderwijs in uw postvak? 
Stuur dan een mailtje naar sectorconsulenten@besko.be en wij voegen u toe aan het 
adressensysteem. 



Metropoolstraat 1, B-2900 Schoten I T +32 (0)3 680 28 90 I info@germaine-de-capuccini.be I www.germainedecapuccini.be
germaine_benelux germaine de capuccini benelux #wearegermaine

We komen u graag informeren wat voor uw zaak kan betekenen.

Waarom kies je voor     
Germaine de Capuccini?
• Commerciële begeleiding 
 en dynamische marketingondersteuning
• Een startpakket op maat van jouw instituut
• Uitgebreid opleidingstraject “Skin Expert”
• Gratis supportmateriaal naargelang bestelling
• Sterke visibiliteit in mediacampagnes

Met aandacht voor milieu en CO2
uitstoot worden de producten exclusief 
geproduceerd in Alcoy volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen.

U kan rekenen op het volledige 
Germaine de Capuccini team om het 
“Female empowerment” uit te dragen, 
waardoor vrouwen zich goed voelen, 
zich kunnen ontplooien en alle kansen 
krijgen om succesvol te zijn.

Waarom kies je voor     
Germaine de Capuccini?
• Commerciële begeleiding 

Met aandacht voor milieu en CO2
uitstoot worden de producten exclusief 
geproduceerd in Alcoy volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen.

Germaine de Capuccini team

TOGETHER, ALWAYS FORWARD!
Germaine de Capuccini heeft de meest exclusieve formules

en baanbrekende vooruitgang in de huidverzorging ontwikkeld. 
De succesvolle combinatie van natuurlijke actieve ingrediënten met 
een toonaangevende technologie en uitstekende texturen heeft ons 

in staat gesteld om enkele van ’s werelds meest invloedrijke producten
te ontwikkelen die de schoonheidsindustrie ooit heeft gezien.
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Beste lezers, na de moeilijke tijd die we door Covid meemaak-
ten gaan we elkaar terug zien. De belangrijkste activiteit die we 
samen zullen beleven is zeker de beurs die gepland is op 9, 10 en 
11 oktober 2021, hierover hebben we een quasi zekerheid.

Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk. 
De tarieven voor deelname bedragen € 10 voor leden Besko, € 30 
voor niet leden en € 5 voor leerling-lid van Besko.

Voor meer informatie in uw provincie neem gerust contact op met 
de verantwoordelijke van de provincies.

Besko neemt uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid om het 
 Coronavirus te helpen indijken. We volgen de situatie op de voet 
en zorgen voor de correcte toepassing van de preventiemaatre-
gelen. We nemen tal van extra maatregelen om de lessen veilig te 
laten plaatsvinden voor jou als deelnemer en voor onze les gevers.

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx
Flor Alpaertstraat 4, bus 001
2600 Berchem
 Tel.: 03/280 80 70 - Fax: 03/281 33 96 
E-mail: voorzitter@besko.be

We voorzien voor het najaar een voortzetting van onze studie-
avonden zoals onder andere: 
•  welke mogelijkheden biedt ons de bindweefsel massage? 
•  inrichting van het instituut welke verplichte uitrusting in ons 

instituut kunnen en moeten we verder gebruiken?                             
•  voor en nadelen van bepaalde luchtzuiverende toestellen, 

het kiemvrij houden van al ons materiaal enz..                                                             
We kijken uit naar nuttige nieuwe toestellen voor huidanalyse. 
Aangepaste maquillage aan het seizoen en de gelegenheid, 
voorzien we eveneens. Wat we zeker opnieuw inrichten zijn prak-
tijkavonden waarop de schoonheidsspecialisten zichzelf kunnen 
laten verzorgen. 
De data van Antwerpen zijn nu nog niet bekend. Raadpleeg de 
website. Zodra het programma bekend is zal dit aan u opgestuurd 
worden.

BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
 Tel.: 02/569 43 14 - gsm 0473/22 18 45  
E-mail: gerdvannoten@hotmail.com 

Kessel-Lo van 19.30 tot 22.30 uur
13 oktober 2021 - Causale voetreflexologie - in de grote zaal 
van de Curve
Dilbeek van 19.30 tot 22.30 uur
17 november 2021 - Causale voetreflexologie - in het CC 
door Veronique Moreel, een leerling van An De Mulder die dage-
lijks deze praktijk beoefent. 
Voetreflexologie is een methode die zones in de voeten  bewerkt 
en daardoor reacties opwekt in de corresponderende lichaams-
delen. Causale voetreflexologie is een nieuwe benadering 
techniek. An De Mulder is de grondlegster van de “causale 
voetreflexologie”. Door theoretische samenwerking bracht haar 
dit steeds meer inzicht bij in oorzakelijke relaties. Op deze manier 
ontwikkelde ze een nieuw systeem van voetreflexologie, namelijk 
causale voetreflexologie. De laatste jaren groeide het besef dat dit 
systeem sterk afwijkt van de klassieke voetreflexologie.

Cursussen en lezingen

Dilbeek van 19.30 tot 22.30 uur
8 december 2021 – Feestmaquillage – in het CC
door Eline Deblauwe, make-up artist
Zij zal ons nieuwe technieken tonen om verschillende maquil-
lage tijdens het eindejaar te kunnen toepassen. De nieuwe trends 
komen zeker aan bod.. 

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela
Begoniastraat 4
3600 Genk
 Tel.: 089/38 60 53 
E-mail: karin.niedziela@skynet.be

Het programma van Limburg is nu nog niet bekend. Raadpleeg de 
website. Zodra het programma bekend is zal dit aan u opgestuurd 
worden. 

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Gontrode Heirweg 40
9820 Merelbeke
 Tel.: 0492/42 94 50 
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

Het programma van Oost-Vlaanderen is nu nog niet bekend. 
Raadpleeg de website. Zodra het programma bekend is zal dit aan 
u opgestuurd worden.

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot
Patersstraat 32
8900 Ieper
 Tel. + fax: 057/20 29 28 
E-mail: dewulfbertrand@gmail.com

Coach Roeselare van 19.30u stipt
29 september 2021 - Tips en tricks fotografie op sociale 
 media- vervolgavond
door Priscilla Bistoen, professionele fotografe en docente fotografie
Op deze vervolgavond gaat Priscilla (na een korte opfrissing) in 
op een goede, klare foto om op uw sociale media, website te 
plaatsen. Het gaat hier om een werkavond dus gelieve papier, 
potjes, … of om het even wat u in de kijker wil plaatsen en zeker 
een camera of telefoon of iPad mee te brengen. Bedoeling is om 
op de avond zelf eventuele foutjes en correcties aan te brengen.
Dit is nog maar de start van het opleidingsprogramma najaar 
2021. Houd zeker de website in de gaten voor het uitgebreide 
programma.
Vooraf inschrijving vereist met vermelding van naam, lidnummer, 
datum voordracht. Gelieve de inschrijving te bevestigen via mail.
Coach Roeselare, Brugsesteenweg 363/b3 8800 Roeselare 
 (parking Basic Fit). Deelnemers beperkt.

Voor de meest recente info: www.besko.be

De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 



1Mio+
online reservatiestevreden partnersalons minder NO-SHOWS

7u/h
aan tijd gewonnen per week

Kies nu voor Salonkee en profiteer van:

De alles-in-één oplossing 
voor uw salon en instituut!

• Nieuw cliënteel aan te trekken
• Uw omzet te verhogen

• Simpel af te rekenen in 3 kliks
• Uw salon te beheren in alle eenvoud

9 consultants over heel België staan paraat om u te adviseren en u bij te staan uw salon te digitaliseren.

https://pro.salonkee.com/nl

Het meest geliefde
systeem in België



Laserontharing,
heruitgevonden

Drie gol�engten gecombineerd in één handstuk:
 - 755nm (Alexandriet) voor lichte haren
 - 810nm diode (de gouden standaard)
 - 1064nm (Nd:YAG) voor donkere huiden

 Alma's gepatenteerde 
SHR In-Motion™ techniek

Superieure contactkoeling

Geschikt voor alle huidtypes

Het hele jaar door behandelen, 
ook in de zomer

De enige o�  ciële distributeur van Soprano (Alma Lasers) voor de Benelux

marketing@bloomedical.com
www.alma-soprano.be

Het hele jaar door behandelen, Het hele jaar door behandelen, 

Niet alleen 
voor de zomer

JOUW ULT IEM E DAGEL I JKSE ZONBESCHERMER,
B I J REGEN EN B I J ZON

ONT DEK DE N I EUWE
ADVANCED DAY ULT I MATE PROTECT

www.medik8.com @medik8belgium

+32 (0)89 73 14 75

De kracht van de natuur
voor doeltreffende huidverzorging

Word jij Sol’Esta professional?
Boost je instituut met Sol’Esta, een 
verrassend compleet verzorgingsmerk: 
gelaat- en lichaamsverzorgingen voor ieder 
huidtype, met unieke massages op maat. 

Iedere Sol’Esta ervaring, zowel in het 
schoonheidssalon als thuis, betekent even 
ontsnappen aan alle stress en spanning, met 
een duidelijk zichtbaar resultaat op de huid.

www.sol-esta.be

NEOLABO CVBA 
EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA

Sluizeken 34  9620 ZOTTEGEM 
TEL +32 (0)9 364 51 10 - info@neolabo.be 

www.neolabo.be
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K laar voor een succesvol partnership?
Ga naar: W W W . C A R E P E R S O N A L B E A U T Y . B E / P R O F E S S I O N A L

+ BEREKEN JOUW MOGELIJKE EXTRA OMZET ALS CARE BEAUTY CENTER

+ WAT IS DE TOEKOMST VAN DE SCHOONHEIDSSALONS?

+ WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

+ HOE KAN JIJ PARTNER WORDEN?

De mogelijkheden bespreken? 
C O N T A C T E E R  S O P H I E  ( Ve r a n t w o o r d e l i j k e  C a r e  B e a u t y  C e n t e r ) 
op het nummer +32 (0) 9 337 70 20 of via info@carepersonalbeauty.be 

word P A R T N E R
V A N  C A R E  B E A U T Y  C E N T E R
Het Care Beauty Center Concept is uniek en zorgt voor trouwere klanten, 
voor zowel verzorging als producten. Wij bieden nu de kans aan professionele 
schoonheidssalons om hun winst te verhogen. 

D E Z E  S C H O O N H E I D S I N S T I T U T E N  K O Z E N  A L  M E T  S U C C E S  V O O R  C A R E !
O P E N :  A N T W E R P E N  -  W E T T E R E N  -  S I N T - M A R T E N S - L A T E M  -  H A R E L B E K E  -  V O S S E L A A R  - 
K N E S S E L A R E  -  B E V E R E N  |  C O M I N G  S O O N :  H E U S D E N  -  B R U G G E  -  B I S S E G E M  -  D E N D E R H O U T E M   |

‘Ik ben Skin Coach van mijn klanten, maar dankzij mijn samenwerking met Care heb ik zelf ook een coach. Meer dan één zelfs: elke week 
heb ik een call met businesscoach Sophie en collega Skin Coach Sylvie, waarbij we samen overlopen hoe de zaken lopen. Op dat moment 
kan ik al mijn vragen stellen en mijn collega’s helpen en inspireren mij. Wat voor mij ook een enorme hulp is, is dat de marketingcampagnes 
en Facebook-advertenties centraal worden geregeld. Computers en ik, dat is geen goede match, maar dankzij het team van 
de Care-marketing en IT, hoef ik me daar ook niet mee bezig te houden. Het is fi jn om zo’n hecht team achter mij te hebben.’

+ VERDIEN MEER DOOR ANDERS TE WERKEN, NIET MÉÉR

+ GENIET VAN EEN BETERE WORK-LIFE BALANCE

+ GROEI DOOR BUSINESS EN MARKETING COACHING

+ EXCLUSIVITEIT IN JOUW REGIO

Verdubbel 
je inkomsten 

 IN JOUW SCHOONHEIDSSALON

SOFIE, CARE SKIN COACH HARELBEKE

“K O Z E N  A L  M E T  S U C C E S  V O O R  C A R E !

 H E U S D E N  -  B R U G G E  -  B I S S E G E M  -  D E N D E R H O U T E M   |

heb ik een call met businesscoach Sophie en collega Skin Coach Sylvie, waarbij we samen overlopen hoe de zaken lopen. Op dat moment 
kan ik al mijn vragen stellen en mijn collega’s helpen en inspireren mij. Wat voor mij ook een enorme hulp is, is dat de marketingcampagnes 

“““
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 IN JOUW SCHOONHEIDSSALON


