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OLIGOFORCE ADVANCED

Hydraterend serum met OLIGOMER® om rimpels en bruine vlekken te corrigeren

Welcome to the era of skin with greater force

WOORDJE VOORAF

Beste schoonheidsspecialist(e),
De kinderen zitten terug op school, de reisfolders zijn opgeborgen, het is geen “nieuwjaar” maar voor de meesten onder ons
begint een nieuw werkjaar. De beste steun voor onze bedrijven komt er aan … Estetika herfst. De beurs die ons in de
mogelijkheid stelt te vernieuwen, zowel wat producten als nieuwe werkwijzen betreft. Wij, Besko, bezorgden u een
uithangbord dat uw mogelijke klanten de zekerheid geeft dat zij zullen verzorgd worden door een goed opgeleide en
bekwame schoonheidsspecialiste. Indien het nog niet moest uithangen is het de hoogste tijd om dit te doen, er zijn nog
4 maanden te gaan en u kan het verwijderbare blad vervangen door het nieuwe van 2019. Dat we hiermee reeds heel wat
belangstelling hebben gewekt is duidelijk.
Wat brengt ons de onmiddellijke toekomst? Gelukkig hebben we de indruk dat toch veel jongeren kiezen voor een volledige,
op kennis en praktijk gebaseerde opleiding. Als beroepsvereniging kunnen dit alleen maar toejuichen. Alle echte
schoonheidsspecialisten ergeren zich alleen maar aan de dwaasheden die sommige “amateurs” zelfs op het net durven
plaatsen. Wanneer consumenten dit lezen zullen zij er nog meer op letten dat “...hun schoonheid in veilige handen“ hoort.
Daar staan onze leden dan garant voor. Tussendoor, in Wallonië denkt men verder na over de opportuniteit van het afschaffen
van sommige vestigingswetten onder andere die van schoonheidsspecialist(e). Zelfs, de Vlamingen werden, ter vergelijking,
naar hun mening gevraagd. Is men in Wallonië wijzer dan in Vlaanderen?
Al lijkt het nog ver af toch beginnen schoonheidsspecialisten reeds aan de voorbereiding van de eindejaars-activiteiten.
Het is belangrijk dat we tijdig inspelen op bepaalde trends die onze klanten hebben leren aanvaarden en waarvoor ze bereid
zijn een inspanning, ook financieel, te doen. Halloween is daarvan een goed voorbeeld. Men vraagt meer en meer maquilleurs
voor party’s zowel voor kinderen als voor volwassenen. Er wordt meer en meer naar kwaliteit gestreefd. Daar waar men
voorheen met een paar streepjes zelf de klus kon klaren, wordt nu de schoonheidsspecialiste, visagiste, e.a. …
aangesproken. Er zijn ook nog weinig bruidjes die zelf hun make-up aanbrengen, meer nog de hele familie passeert
“de revue”. Wij moeten, in onze publiciteit, wijzen op de mogelijkheden en de hulp die we kunnen bieden. Dit alles geldt
zeker voor kerst- en nieuwjaarsfeestjes. Men wil goed voorkomen, opgemerkt worden, dagelijks maar vooral op speciale
gebeurtenissen huwelijksvieringen, jubileums, (ja… zelfs begrafenissen).
Het willen opgemerkt worden in de maatschappij, de vriendenkring… is voor veel mensen een must geworden. Wij hebben de
mogelijkheid onze klanten daarbij te helpen, maar wij moeten het hen langs zoveel mogelijk wegen meedelen, publiciteit is
de laatste jaren geen monopolie meer van één medium. Onze klanten, maar wij ook varen er zeker wel bij.
Een vruchtbare beurs en veel succes met uw beroepsactiviteiten.
Uw voorzitter: John Boeckx
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SANZO, hydraterende all-in-one handschoenen en sokken met verzorgende crème!
Voor de professionele manicure & pedicure.

BINNENKORT BESCHIKBAAR!
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Bio Balance SANZO
COSMETISCHE TECHNOLOGIE IN PROFESSIONELE
ZORG VOOR HANDEN, VOETEN EN NAGELS

•
•
•
•
•

Tijdwinst
Geen water nodig
Verzorgingscrèmes achteraf overbodig
Eenvoudig en snel
Nagels onmiddellijk overlakbaar

Stap voor stap
1. Verwijder eventuele (semipermanente) nagellak, gel of acryl.
2. Open de omverpakking en vijl de nagels in vorm met de bijgeleverde vijl.
3. Leg de nog ongeopende handschoenen of sokken op een vlak oppervlak en verdeel de emulsie gelijkmatig binnenin. Maak vervolgens open en doe aan.
Verspreid de emulsie verder over handen/voeten, inclusief nagelwallen en -riemen, met een lichte massage.
4. Open de vinger- of teentoppen met de puntige kant van het bokkenpootje. De verweekte nagelwallen en -riemen kunnen nu zeer gemakkelijk achteruit geduwd
of verwijderd worden.
5. Handen: glijd de handschoen van de huid en duw de restanten van de emulsie eruit zodat u handen en eventueel onderarmen kan inmasseren.
Voeten: schuif de sok tot boven de enkels en verwijder eelt indien nodig. Glijd de sok van de huid en duw eventuele restanten van de emulsie uit de sok voor een
aangename voetmassage.
6. Reinig de nagels met cleanser om de hechting van nagellak, gel of acryl te bevorderen.
7. Werk de verzorging af met een (semipermanente) nagellak, gel of acryl.

OMSCHRIJVING
INH.
Bio Balance Sanzo Testkit 8 + 8
16 paar
Bio Balance Sanzo Handen
50 paar
Bio Balance Sanzo Voeten
50 paar
Prijzen zonder btw & volgens hoeveelheden.

REF.
7074,603
7074,606
7074,607

1
29,95
64,95
64,95

2 (MIX)
•
57,50
57,50

www.biobalance.eu.com
Bio Balance België
De nieuwe Bewust Kopen catalogus 2018-2019
is beschikbaar vanaf eind september. Ontvangt u de
catalogus nog niet bij u thuis?
Vanuit België: bel 015 23 66 83,
vanuit Nederland: bel 085 888 20 00.

Ontdek de voordelen van deze nieuwe
Bio Balance-verzorging
in primeur tijdens Estetika herfst!

Online bestellen: www.districos.com

DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com
Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% BTW.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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JETSPRAY
LCD BLACK

PODOLOGIE

Ontdek het volledige
gamma op onze stand!

PD 30

Pododent 1

PDL 40

PX65 NBXN

De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1525 + btw)
Officiële verdeler en technische dienst na verkoop voor België
Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21
F 056 72 89 22
info@intermedi.be

www.intermedi.be
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Schoonheidsinstituten en salons met het label “Kwalitatief-
gediplomeerd Besko-lid”, bieden u de garantie dat de schoonheidsspecialist, nagelstylist, voetverzorger of
visagist/make-up specialist een volwaardige professionele opleiding genoten
heeft en dus in het bezit is van een
kwalitatief diploma erkend door onze
beroepsfederatie.

Tevens voor in uw zaak ontvangt u jaarlijks een licentie als
erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid

-

Hoe kiezen voor gediplomeerde
personen?

Erkend
kwalitatiefgediplomeerd
lid

A L I TAT I E F

Dit label staat voor professioneel geschoolde schoonheidsspecialisten die een volwaardige kwalitatieve opleiding genoten hebben.
Erkend door de beroepsfederatie.

Om het publiek duidelijk te maken dat u een erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u het p
 rachtige
gevelbord.

W

Erkend kwalitatief-
gediplomeerd Besko-lid

Bepaalde schoonheidsinstituten of salons zijn kwalitatiefgediplomeerd voor 1 of meerdere deelsectoren en krijgen
hun eigen label.

K

Uw schoonheid
in veilige
h
 anden
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H O PSVERENIGING V S T E N
I
ON
HEIDSSPECIAL

Het label voor erkend kwalitatief-
gediplomeerd als schoonheidsspecialist
Het uitvoeren van een verzorgende,
ontspannende en cosmetische behandeling op
het gezicht en lichaam. Visagie/make-up, voetverzorging/pedicure
en nagelstylisme inbegrepen.

Waarom dit label?
Onze Vlaamse Regering zet sterk in op economie en ondernemerschap. Onder de term “Single Market” of “Eengemaakte markt” wenst men de vrijheid van vestiging en vrije dienstverlening te stimuleren. Met als doel de werkgelegenheid te
bevorderen, consumenten een breder aanbod te laten genieten, lagere prijzen te bedingen en competiviteit te verhogen.
Om deze wetgeving in alle lidstaten te kunnen uitvoeren,
worden de beroepskwalificaties afgeschaft. Waarom is dit
belangrijk voor u in Vlaanderen? Wel, er dient geen diploma
voorgelegd te worden om het beroep van schoonheids
specialist, nagelstylist, voetverzorger/pedicure of visagist/
make-up specialist te mogen uitvoeren.

BEROEPSVERENIGING VOOR
BIO-ESTHETIEK EN COSMETOLOGIE
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Belpairestraat 6 - 2600 Berchem
Tel. +32 3 280 80 70
info@besko.be - www.besko.be

Wie zijn we?
Besko is de beroepsfederatie die sinds 1981 de belangen
behartigt van schoonheidsspecialisten, nagelstylisten,
voetverzorgers en visagisten/make-up specialisten.
Wij bieden een platform aan waar het publiek kan k
 iezen
voor professioneel geschoolde instituten en salons.

Hoe lid worden?
Wil je graag deel uitmaken van deze federatie met erkende
kwalitatief-gediplomeerde schoonheidsspecialisten, voet
verzorgers/pedicure, nagelstylisten en visagie/make-up
specialisten? Stuur het aanvraagformulier op of mail naar
info@besko.be.

BESKO komt op voor de
belangen van iedereen
die een esthetisch beroep
uitoefent, zoals de schoonheidsspecialist, voetverzorger,
nagelstylist en visagist.
Je kunt alleen professioneel lid
van BESKO w
 orden als je een
erkende opleiding hebt gevolgd.

Word lid
ondersteunt
en verdedigt uw
beroep

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018-2019
professioneel lid – met licentie
school (directie) – erkend
leerkracht
leerling/student
werknemer/stagiair
steunend lid, firma’s
Zodra wij uw aanvraag hebben
ontvangen zullen wij u een vragenlijst toesturen. Indien hieruit
blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden om lid te worden, ontvangt u van ons een uitnodiging
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal
behalve de algemene voor
delen ook publiciteitsmateriaal
ontvangen, zodat uw klanten
duidelijk kunnen zien dat u een
gediplomeerd lid bent van een
erkende beroepsvereniging.

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.

Besko biedt:
• Voordracht- en informatie
avonden per provincie
• Cursussen over meerdere
dagen
per provincie (waarvan met
erkenning van F.B.Z. PC. 314)
• Vakbeurs met congres Estetika
• Verdediging van uw belangen
in het paritair comité en de
Hoge Raad van de
Middenstand
•U hulp bij alle vragen
betreffende uw beroep
• Alle leden ontvangen
gratis Hebe
•Alle leden kunnen gratis een
kleine advertentie p
 laatsen
•Gratis vermelding op website
www.schoonheidsspecialiste
besko.be voor leden-instituten

€ 55,€ 60,€ 25,€ 15,€ 20,€ 150,-

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

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

Hebe 148

Naam:_______________________________________________________________________________
Voornaam: ________________________________________________________________________
Straat: ______________________________________________________________________________
Postnr.: _______________________ Plaats: __________________________________________
Tel.:__________________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Handtekening:____________________________________________________________________
opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem
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Dermato-cosmetische activiteit
van mineralen
‘Schoonheid is niet volmaaktheid,
maar iets subjectief en broos omdat het
gebaseerd is op een subjectief gevoel bij
de toeschouwer. Laat je dat subjectieve
en breekbare weg, dan blijft er van schoonheid
niks over. Schoonheid spreekt tot het hart.’
Bart Vandenabeele, filosoof

1. Minerale verscheidenheid
Het woord ‘mineraal’ schept vertrouwen bij cosmeticaprofessionelen en hun consumenten en is qua
populariteit zowat een evenknie van het massaal
gebruikte voorvoegsel ‘bio’, in contrast met het
ten onrechte opgedrongen misprijzen van alles wat
als chemisch of synthetisch wordt beschouwd. Dit
strookt niet met de ware cosmetologische identiteit, waarbij chemie en biochemie de pijlers zijn van
het dermato-cosmetisch onderzoek en ontwikkeling
van alle verzorgende en verfraaiende cosmetica.
‘Mineraal’ stamt van het Latijn minera, wat ‘mijn’
betekent en meteen verwijst naar een bestanddeel
van de aardkorst en een atoomsoort of element dat
hierin wordt aangetroffen. Hiertoe behoren ook de
al te vaak onverantwoord negatief beoordeelde
minerale oliën, die door raffinering van fossiele olie
worden verkregen en in zuivere cosmetische kwaliteit waardevolle verzorgende bestanddelen zijn.
Dit geldt ook voor minerale was of ceresine, paraffine en vaseline. In veel gevallen kan de huid na
plastisch-chirurgische ingrepen alleen nog minerale
oliën verdragen, die in dergelijke gevallen beschermend en indirect hydraterend werken. Bovendien
zijn deze lipofiele minerale substanties oxidatiestabiel, wat voor de meeste plantaardige oliën niet
het geval is. Minerale oliën, gels en wassen behoren tot de koolwaterstoffen en zijn opgebouwd uit
grote moleculen van verbonden koolstof- en waterstofatomen. Het huideigen squaleen en zijn sta8

REDACTIONEEL
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biele vorm squalaan behoren tot de niet minerale
koolwaterstoffen. Zij werden vroeger gewonnen uit
haaienleverolie, maar nu vrijwel uitsluitend uit
plantaardige oliën en overwegend uit olijfolie.
Gesteenten zijn uit positief en negatief geladen
ionen opgebouwd. Hierbij zijn positief geladen
metaalionen, zoals natrium (Na+)- en zink (Zn2+)ionen steeds vergezeld van een negatief geladen
niet-metaalion, zoals het zinkerts smithsoniet, dat
o.m. naast Zn2+-ionen negatieve carbonaationen
(CO32-) bevat. Kleisoorten zoals kaolien zijn kristallijn gestructureerde mineralen. Het kristalrooster
van kaolien bestaat uit reeksen van opgestapelde
dubbele lagen van aluminium (Al3+)-, silicium (Si2+)-,
zuurstof (O2-)-ionen en hydroxyde-ionen (OH-). De
algemene formule van kaolien is Al2Si2O5(OH)4.
Kleien hebben een groot absorptievermogen voor
water en andere stoffen, zoals sebumbestanddelen
en werken door hun kristalstructuur ook exfoliërend.
Verschillende ionen zijn van essentieel belang in
het lichaam en de huid, ook al komen ze maar in
kleine hoeveelheden voor. Men noemt ze daarom
sporenelementen of oligo-elementen, naar het
Griekse woord voor klein, oligo. Aangezien het
lichaam geen sporenelementen kan aanmaken, zijn
we voor de aanvoer ervan op de voeding of externe
applicatie op de huid aangewezen. In de huid
spelen vooral zink (Zn), koper (Cu), magnesium
(Mg) mangaan (Mn), selenium (Se), silicium (Si),
ijzer (Fe) en calcium (Ca) een biochemische rol.

2. Huidfunctionele oligo-elementen
Oligo-elementen zijn noodzakelijk voor verschillende interacties in de huid. Zink fungeert als
essentiële celkernbeschermer. Het is het meest
voorkomende sporenelement in het menselijk
lichaam. Ongeveer 20 % van onze zinkvoorraad is
gestockeerd in de huid en voornamelijk in de
basaallaag van de epidermis. Zink is een cofactor
of partner van meer dan 90 metallo-enzymen, zoals
Cu-Zn-superoxide-dismutase (SOD). Zij bevinden
zich hoofdzakelijk in het cytoplasma van de cellen,
waar ze schadelijke reactieve zuurstofverbindingen
neutraliseren. Zink werkt ook regulerend op de pro-

liferatie van fibroblasten en de integriteit van celmembranen. Het is tevens essentieel voor de
immuunfuncties en het metabolisme van vetzuren,
vitamine A en vitamine E. Met de jaren daalt het
zinkgehalte in de huid, wat o.m. een daling van de
SOD-activiteit meebrengt. Dit verantwoordt het
aanwenden van zinkgebonden werkstoffen. Topisch
aangebracht Zn versnelt ook de wondheling, reguleert de sebumsecretie en heeft een antiseptische
en antibacteriële werking. Het antioxiderend enzym
glutathion peroxidase (GPX) is eveneens onmisbaar voor het neutraliseren van schadelijke peroxiden. Het zet het schadelijke waterstofperoxide
(H2O2) om in water (fig. 1). De activiteit van GPX is
gebonden aan de ingebouwde hoeveelheid selenium en speelt een beschermende sleutelrol tegen
celveroudering. Overdreven UV-blootstelling ver-

Fig. 1. Glutathion peroxidase zet waterstofperoxide
om in water

Fig. 2. Hyperpigmentatie door overdreven UV-bestraling

mindert de concentratie aan glutathionperoxidase,
wat tot hyperpigmentaties kan leiden (fig. 2). De
inname van een passend seleniumsupplement kan
de seleniumstatus herstellen, waardoor GPX weer
op dreef komt.1 Koperionen fungeren naast partners van zink in SOD ook als stimulatoren voor enzymen die bij de collageenproductie zijn betrokken.
Magnesium is van primair belang voor de synthese
van het energierijke ATP (adenosinetrifosfaat) en
de aanmaak van aminozuren en DNA. In partnerschap met calcium draagt magnesium ook bij tot het
op peil houden van de intercellulaire lipiden. Bij
beschadiging van de lipidenbarrière signaleert het
duo dit onheil aan de keratinocyten, die als reactie
de lipidensynthese opdrijven.

3. Mineraalactieve ingrediënten
Mineralen worden vrijwel steeds als combinaties
van wateroplosbare zouten verwerkt en in synergie
met andere moleculen. Naast de klassieke chloriden, zoals het barrièreherstellende duo van magnesiumchloride en calciumchloride, fungeert het
trio van magnesiumasparaginaat, zinkgluconaat
en kopergluconaat als uitstekende oppepper van
het huidmetabolisme, via een activering van de
synthese van ATP en proteïnen. Het reduceren van
hyperpigmentaties impliceert een beperking van
de melaninesynthese. Dit kan worden gerealiseerd
door het stimuleren van metallothioneïnen. Dit zijn
metaalbindende proteïnen, die bij oxidatieve stress
reactieve zuurstofradicalen gaan vernietigen en de
melaninesynthese afremmen. Zinkionen stimuleren
opmerkelijk de aanmaak van zink- metallothioneïne
(fig. 3). Japanse onderzoekers ontdekten dat het
zink-glycine complex, afgekort als Zn(Gly)2, doel-

Hematiet extract evenaart
retinol in anti-aging
REDACTIONEEL
Daniël De Backer
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4. Thermale waters en Dode Zeemineralen

Fig. 3. Vereenvoudigde structuur van zink-metallothioneïne (zink in blauw)

Fig. 4. hematiet
treffend de productie van zink-metallothioneïne
promoot en hierdoor progressief de melaninesynthese vermindert, waardoor hyperpigmentaties
geleidelijk vervagen (fig. 3).2
De antirimpelwerking van retinol staat buiten kijf.
Dit star-ingrediënt, waarvan de werking in combinatie met zink nog kan worden geoptimaliseerd, is
soms moeilijk te stabiliseren en irriterend voor
gevoelige huid. Een extract van hematiet, een ijzerrijk mineraal, biedt een waardevol alternatief
(fig. 4). IJzerionen bevorderen de synthese van procollageen en de integriteit ervan in de extracellulaire matrix (ECM). Via testen met huidexplanten en
in-vivotesten werd overtuigend aangetoond dat
hematiet-extract in een concentratie van 1 % progressief de collageensynthese opdrijft en leidt tot
een huidvriendelijke retinolanaloge regeneratie
van de ECM en een verdikking van de epidermis. 3
10

REDACTIONEEL
Daniël De Backer

Verschillende thermale waters danken hun huidgunstige invloeden aan een specifiek gehalte aan
diverse oligo-elementen. Thermale waters zijn
afkomstig uit geothermisch verwarmd grondwater
van diverse aardlagen. Zij zijn relatief rijk aan
wateroplosbare oligo-elementen zoals calcium,
magnesium, ijzer en selenium. Hun fysico-chemische
eigenschappen zijn afhankelijk van de geologische
samenstelling van de lagen waaruit het water ontsprongen is en vertonen grote verschillen inzake
aard en concentratie van mineralen. Bij aanbrengen
op de huid creëren thermale waters een gevoel van
frisheid en verlenen ze zachtheid en huidcomfort. Zij
bieden ook additionele therapeutische werkingen,
zoals een verzachtende en kalmerende invloed op
geïrriteerde huid. Als cosmetisch ingrediënt kunnen
ze o.a. in associatie met glycerol en natriumhyaluronaat (natriumzout van hyaluronzuur) bijdragen
tot een optimale hydratatie.
De heilzame huidinvloeden van Dode Zee mineralen zijn overtuigend bewezen. Het Dode Zee
water bevat 40 verschillende mineralen, met een
hoog gehalte aan magnesium, natrium en calcium.
Uitgekiende geconcentreerde mengsels van Dode
Zee mineralen kunnen doeltreffend via osmose het
vochtgehalte van een droge huid normaliseren en
de vitaliteit van de huid een flinke boost geven.4
Door hun exfoliërende eigenschappen zijn deze
mineralen ook bijzonder geschikt voor de behandeling van psoriasis en eczeem. In bepaalde concentraties stimuleren ze, in combinatie met andere
werkstoffen, herstelprocessen van huidaandoeningen, waaronder acne. 

Referenties
1. Cesarini J.P.: ‘Oligo-elementen en chronologisch door zonlicht geïnduceerde veroudering van de huid’, in ‘Tijdschrift
voor Belgische dermatologische actualiteit’, Arkana n.v.,
B-1410 Waterloo, oktober 1998.
2. Ochia Y. en medewerkers: ‘A (Zn (II)-glycine complex suppresses UVB-induced melanin production by stimulating
metallo-thioneïne expression’, in ‘International Journal of
Cosmetic Science’, William Reed Business Ltd, 2018.
3. Wetenschappelijke info Héma Tîte ®, Gattefossé,
69800 Saint Priest, France.
4. Wetenschappelijke info Osmoter™, Ahava, via S. Lapière
van Simage, 1910 Kampenhout.

Hebe met een knipoog…
Na de zomer die we beleefden, is het onmogelijk
het niét te hebben over het weer. Buiten de vele
records die opgetekend werden afgelopen jaargetijde, viel het mij vooral op dat op 8 augustus
(de schoolvakantie is dan iets voorbij de helft)
de handelaars aan de kust uitkijken naar een dag
regen, of zelfs twee. De strandbaruitbaters, hotel
eigenaars, ijsjesverkopers, gocartverhuurders, ze
hebben er (op 8 augustus!) al een prachtig seizoen
op zitten en hunkeren naar wat rust en kalmte. En
die komen er alleen als het weer verslechtert. En
dat doet het dan ook: we gaan van 36° naar 24°.
Een verandering waar ook de jongste dochter (en
bij uitbreiding de hele familie) zeer tevreden over
was. Want geef toe een huwelijksfeest met dresscode “klassiek” geeft heel wat minder transpiratievlekken bij 24° dan bij 36°. Het weer was ideaal,
het feest eveneens… Het weer nadien verwaterde
terug in dat van een kwakkelzomer, maar wat we
gehad hebben, kunnen ze ons toch niet meer afnemen. Op mijn trip naar Verdun en terug, welgeteld
3 buitjes gehad (op 5 weken tijd). Het is soms
anders op en rond het water…
Als ik dit schrijf, zitten we in de laatste rechte lijn
naar het nieuwe schooljaar. Eén van de laatste voor
mij. Ik word zowat de ouderdomsdeken, qua mannelijke collegae al zeker. Het ontlokte een jongere collega de boude uitspraak: “nu moet jij de fakkel van
de seksistische uitspraken overnemen.” Ten eerste
wist ik niet dat die fakkel überhaupt bestond, ten
tweede heb ik nooit de collega die met pensioen
is gegaan, betrapt op zulke uitspraken en tenslotte
ligt het niet in mijn aard seksistische uitspraken
te doen. Zal toch eens moeten vragen waar zij de
inspiratie voor haar uitspraak haalde.
Inspiratie, het is al eens iets dat bij schrijvers
ontbreekt, echter niet bij politici die in de laatste
rechte lijn naar verkiezingen zitten. Als je ziet hoeveel inspanningen zij doen om toch maar elke dag
minstens met één bericht in de krant te komen…
Als er elk jaar verkiezingen waren, het zou nogal

vooruit gaan. Plots worden de meest onmogelijke
dingen aangekondigd, zelfs gerealiseerd (als we
de politici mogen geloven), en aan wegenwerken
is er in ieder geval geen gebrek. Waarschijnlijk
hebben onze bestuurders 5 jaar gespaard om het
6de jaar nog alles te kunnen realiseren. Dat het in
het Vlaamse gedeelte van ons land een verbeten
strijd zal worden, staat buiten kijf. Antwerpen zal
veel aandacht krijgen maar ook in Gent, Leuven,
Hasselt, Kortrijk,… zal de strijd verbeten zijn. Ik
vermoed niet dat er in Mechelen veel zal bewegen
aangezien daar de beste burgemeester ter wereld
resideert, samen met een zeer goede ploeg. Een
bewijs dat het samenwerken over de partijgrenzen
heen een stuk beter is dan het kibbelen tussen de
partijen die aan één kar zouden moeten trekken
in het voordeel van de bevolking, maar dikwijls
de bevolking alleen zien als zichzelf en naaste
medewerkers. Zullen de verkiezingen van oktober
een blauwdruk worden voor deze van mei 2019? Ik
denk het niet, maar ben er wel zeker van dat onze
vertegenwoordigers in overdrive zullen gaan om
ook tegen dan nog voldoende in de pers te verschijnen. En ik weet nu al: er zullen geen verliezers
zijn… (volgens hen)
Die zullen er ook niet zijn op de herfstbeurs van
Estetika. De beurs die ons al laat dromen van de
feestdagen, liefst met een witte Kerst. Met gouden en gele tinten, zwarte cocktailjurkjes (of is
dit seksistisch? Neen, de mannen mogen ze ook
dragen J) en donkere maatpakken (ook voor de
vrouwen). Het tegenovergestelde seizoen van de
zomer, maar gelukkig maakt de herfst de overgang
draaglijk. Persoonlijk is de zomer mijn favoriete seizoen (het mag voor mij altijd zomer zijn), maar vele
mensen houden van de afwisseling der seizoenen.
Het weze hen gegund. Zij die niet graag bibberen,
kunnen altijd warmere oorden opzoeken, tenminste
als ze over genoeg vrije tijd beschikken. Zo niet zullen ze moeten tevreden zijn met een welgemeend
knipoogje. 

Als er elk jaar verkiezingen waren,
het zou nogal vooruit gaan
REDACTIONEEL
Dhr. G. Lehaen
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PLANTAARDIGE COSMETICA®

YVES ROCHER
BEAUTY IN
FRANCHISING
Zelfstandig ondernemer zijn. Er komt heel wat bij kijken:
klanten werven, hen de beste verzorging bieden, administratie en
opleidingen… Dankzij het unieke concept van een Yves Rocher
franchise – een winkel én een schoonheidsinstituut - boost u
niet alleen uw omzet. U kan ook rekenen op onze professionele
expertise en support. Zodat u de handen vrij hebt voor wat echt
telt: uw vak, uw passie en uw klanten.
Yves Rocher is een wereldspeler en maakt deel
uit van de Groupe Rocher (Petit Bateau,…)
Yves Rocher is een sterk merk in volle groei
U werkt met unieke, geavanceerde producten
en PLANTAARDIGE COSMETICA®
U wordt professioneel begeleid: trainingen,
organisatie, juridisch advies, marketing…
Geïnteresseerd in een Yves Rocher franchise? Mail dan gerust
Annick Fournier voor meer informatie: annick.fournier@yrnet.com
met referentie Hebe 0916

y v e s - r o c h e r . b e

RECHTEN
PLICHTEN

Rechten
en
plichten

1. Facebook, Facetime, Linkedin,… op het werk?
Je zal het maar meemaken, je hebt pas een nieuwe klant en
’s avonds merk je dat je stagiaire haar heeft uitgenodigd
vriend te worden van haar op Facebook (handig als ze later
zelfstandig zou worden). De sociale media zijn niet meer
weg te denken uit het bedrijfsleven en ook jij als instituut
maakt er zeer waarschijnlijk, al dan niet intens, gebruik van.
Het is immers een zeer goed medium om te werven (via
betalende advertenties bij Facebook b.v.) of om bestaande
klanten te binden en op de hoogte te houden van wat er
reilt en zeilt in je bedrijf. “Overdaad schaadt” is een oerdegelijk Vlaams spreekwoord, dus dat hou je al vast in het oog
als je sociale media gebruikt. Maar er is meer.
66% van de bedrijven heeft geen social media policy. Bijna
1 op 2 bedrijven onderneemt ook geen preventieve acties
op het vlak van het gebruik van sociale media. Bedrijven
die dat wel doen, werken vooral rond sensibilisering (24%)
en het weigeren van toegang tot sociale netwerksites via
bedrijfsnetwerken of mobiele telefoons (21%). Dat blijkt uit
een studie uitgevoerd in opdracht van het advocatenkantoor Loyens & Loeff bij 200 bedrijven.
Toch is zo’n social media policy geen overbodige luxe. Het
laat je als bedrijf toe eens grondig na te denken over hoe je
wil omgaan met die nieuwe communicatietrends.
Een recent onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NCZ) bracht aan het licht dat de grootste ergernis van Belgische zaakvoerders lag in de op smartphone
tokkelende werknemers. Opvallend: ziekteverzuim wekt bij

19% van de ondervraagden ergernis op, smartphonegebruik 21%. Ook collega’s ergeren zich eraan.
Wanneer er geen regels zijn, is de werknemer in principe
niet in fout wanneer hij/zij tijdens de werkuren even de
mails, newsfeed of whatsapp berichten checkt. Langs de
andere kant word je hier niet voor betaald, wat dan weer
aanleiding kan geven tot de genoemde ergernis.
Om die te voorkomen is het nuttig bepaalde regels rond
smartphonegebruik op te nemen in het arbeidsreglement.
Zo worden grenzen duidelijk voor iedereen, zowel de baas
als de werknemer weten waar zich aan te houden.

2. Je ben fervent gebruiker van sociale media,
een gevaar?
Het zou overbodig moeten zijn hierover te schrijven, maar
vooral jongeren, laten zich nogal eens vangen aan wat ze op
het net plaatsen. Meer en meer bedrijven gaan hun sollicitanten screenen op het net. Wat schrijft men en vooral ‘hoe’
schrijft men dat? Er kan veel worden afgeleid uit de soms
ondoordachte posts op sociale media. Een ander gevaar
is dat een werknemer een minder fraai beeld ophangt van
het bedrijf waar hij werkt of de baas waarvoor hij werkt.
De baas kan inroepen dat verdere professionele samenwerking hierdoor definitief onmogelijk geworden is en die
werknemer dus onmiddellijk kan ontslagen worden om dringende redenen. Het al dan niet bestaan van de dringende
reden wordt uiteraard meestal beslecht door de rechtbank.
Beter voorkomen dan genezen, nog zo’n oerdegelijk Vlaams
spreekwoord. 

Heeft u nog vragen over bovenstaand onderwerp, of over het starten van een
onderneming, wat mag wel en wat mag niet gedaan worden door een schoonheidsspecialist en nog veel meer.
Aarzel niet en bezoek ons op de stand van BESKO tijdens de beurs Estetika.
Er zijn altijd deskundigen aanwezig om u te helpen en tevens maakt u kennis
met uw collega’s. U bent van harte welkom.
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Voor u gelezen in de pers…
Slaapverwekkend 1

Licht uit

Afgelopen zomer ook last gehad van te weinig slaap
omwille van de hitte? Het Laatste Nieuws vogelde uit
of men minder slaap nodig heeft met het ouder worden. Dat kleine kinderen meer slaap nodig hebben is
geweten, maar dat ouderen minder in de armen van
Morpheus zouden moeten liggen, lijkt dan weer een
fabeltje. De slaapbehoefte van de mens staat, nog
steeds volgens die krant, op de leeftijd van 20 jaar
vast. Daarna verandert er niet meer zo veel. Zij wisten
ook te vertellen dat het vermogen om de slaap te
krijgen die we nodig hebben, wél verandert met de
jaren, evenals het slaap-waakritme. Heb ik zelf ook al
gemerkt, waar ik vroeger nooit in de namiddag een
uiltje knapte, gebeurt dat nu meer en meer. Spijtig dat
de krant geen bronnen vermeldt. Spreken of schijven
ze uit eigen ervaring? 

Je zou voor minder het licht uitdoen.
De Belg betaalt bijna het dubbel
voor zijn elektriciteit in vergelijking
met de Nederlander. Vooral de
schuld van de subsidies, zo laat het
Nieuwsblad weten. We betalen 28
eurocent per kilowattuur, onze noorderburen 15. De Vreg (Vlaamse energieregulator) meent dat de hoge
prijs mede bepaald wordt door de
kosten die de netbeheerders zoals
Infrax of Elia moeten maken (lees: opkopen groenestroomcertificaten, verplichte subsidies). Misschien
toch maar eens aan die ledverlichting denken als je
gaat investeren? 

Slaapverwekkend 2
Het ouijabord. U kent het misschien wel en/of heeft
het al gebruikt. Een bord met de woorden, ja, neen en
vaarwel en alle letters en cijfers. In een 12 pagina’s
lang rapport van Marc Anderson en collega’s blijkt
dat geesten niets te maken hebben met de woorden
en zinnen die het bord vrij geeft d.m.v. het driehoekig plankje dat
door één of meer
personen wordt
‘bediend’. Toch
zeggen de ‘believers’ dat het
plankje uit zichzelf woorden en
zinnen
vormt.
Wetenschappelijk
onderzoek toont
nu echter aan
dat vooral mensen met weinig
‘sense of agency’ ofwel het gevoel dat zijzelf en de
omgeving controle hebben over de situatie, geloven
in de richtlijnen die het bord geeft. Dat men daar 40
vrijwilligers voor nodig heeft (gerekruteerd op een
Ouijabord conferentie, alsmede twee camera’s die de
oogbewegingen registreren alsmede de software om
die te interpreteren én een rits onderzoekers lijkt me
een verspilling van geld, tijd en middelen.
Als het driehoekig blokje zou bewegen zónder tussenkomst van mensen, dan pas kan men geloven in geesten. Of is dit dan weer te voor de hand liggend? 
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Licht aan
Je moet er waarschijnlijk Nederlander voor zijn, en een
beetje geluk (of ongeluk) hebben met het weer en
bepaalde motten, maar voor Fabian de la Croix kwamen droogte en motten als geroepen. Rosse gazon en
dode blaadjes, ze zijn geen probleem meer, zijn firma,
DLC Airless Spuitwerken spuit ze gewoon terug groen.
Een gat in de markt in onze contreien, misschien kan
je airbrush hiervoor ook wel dienen. Wel zoeken naar
de juiste combinatie. Fabian gebruikt groene verf
aangevuld met een speciale voeding. Het geheel is
niet slecht voor het milieu en de planten blijven 5 tot
7 weken groen. 

VERANDERT UW FAVORIETE MOISTURIZER
IN EEN NATUURLIJKE ZELFBRUINER
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Bezoek onze stand tijdens Estetika Brussel en profiteer van
onze speciale beursactie! Standnummer 1/570

MARCINBANE.COM

LIFTING

MBCARE IS DE LCN DISTRIBITEUR VOOR
BELGIË, NEDERLAND EN LUXEMBURG

ZONDER OPERATIE

MELD U VANDAAG NOG AAN VOOR ONS LCN HOTEL EVENT
OP ZONDAG 17 SEPTEMBER TE BEVEREN (BELGIË)
MEER INFORMATIE EN OM U AAN TE MELDEN.
WWW.MBCARE.EU / +31 46 443 3736

MAAK NU VRIJBLIJVEND
EEN AFSPRAAK MET ONZE
VERTEGENWOORDIGER BIJ
U IN UW INSTITUUT!
DEZE PLASMAMETHODE IS HET MEEST
INNOVATIEF EN EFFECTIEF
ALTERNATIEF VOOR
HUIDVERSTRAKKENDE CHIRURGIE.

COMPETENCE IN BEAUTY

LCN IS HET MEERMAALS BEKROONDE
MERK VOOR BESTE PRODUCTEN,
a
NIEUWSTE INNOVATIES EN nBESTE
SERVICE.

vo o

r

BEHANDELMOGELIJKHEDEN:

boven en beneden
>Rondom de mond
>Halsversteviging
>Kraaienpootjes
>Voorhoofd- en fronsrimpels
>Neuslippenplooi
>Littekenreducering

ALLEEN HET BESTE. ALLEEN VOOR U.

>Ooglidcorrectie

PRODUCT VAN
HET JAAR 2015/2016

BEAUTY FORUM
AWARD 2016/2017

INNOVATIE-PRIJS 2016
LCN BIO GLASS GEL
HECHTING + MODELLAGE
GEL

KIJK OP ONZE GEHEEL VERNIEUWDE

WEBSITE. WWW.MBCARE.EU
Voor meer informatie, bel +32 38 08 02 68 of zie onze
OF VRAAG ONZE CATALOGUS AAN.
website www.mbcare.eu.
Vraag ook naar onze aantrekkelijke aanbiedingen.
1. PRIJS LCN
BONDIQUE NAIL UVMODELLAGE GEL
2. PRIJS
LCN ANTI AGE
HANDCRÈME

WWW.MBCARE.EU / INFO@MBCARE.EU
LCN_GLORIA_Kosmetikpreis2017_440x297.indd
LCN_GLORIA_Kosmetikpreis2017_440x297.indd
Alle Seiten
Alle Seiten

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS
VOLLEDIGE ASSORTIMENT EN
GEBRUIKERS VIDEO'S!

READER’S
CHOICE AWARD

1. PLAATS
KLANTTEVREDENHEID
LCN PERMANENTE MAKE-UP

LCN NATURAL NAIL BOOST
GEL MET KERATINE VOOR
DE NATUURLIJKE NAGEL

WWW.MBCARE.NL - WWW.MBCARE.BE - WWW.MBCARE.LU
01.02.17 14:39

01.02.17 14:39

Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314

Cursussen en lezingen
Gehouden en te houden activiteiten:
Tenzij anders vermeld zijn de bedragen die gevraagd 
worden als toegangsprijs voor lezingen in elke provincie
gelijk: 15,00 euro voor niet-leden, 10,00 euro voor leden,
leerlingen jonger dan 21 jaar met een geldige lidkaart
betalen 5,00 euro.

Vanaf 1 juli 2010, zijn we in de sector van start gegaan met een vernieuwd systeem rond accreditatie: de kwalificatiepremie wordt vervangen door een opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft hetzelfde:
als werknemer uit de sector (PC 314) wordt je financieel beloond wanneer je naschoolse, erkende c ursussen volgt. Het volledige systeem
wordt een pak eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, deze website is er
getuige van.

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN CREDITS
OF PUNTEN
In het oude systeem werd aan elke erkende cursus een aantal credits of
punten toegekend. Voortaan worden de cursussen gekoppeld aan een
effectieve geldsom – de opleidingsvergoeding. Voor je de cursus volgt,
weet je dus hoe groot de opleidingsvergoeding is die je ervoor ontvangt!

DIRECTE UITBETALING
Voorheen werd de kwalificatiepremie max. anderhalf jaar later samen
met de eindejaarspremie uitbetaald. Met het nieuwe systeem zal dit
allemaal veel s neller en vaker gebeuren. Ten laatste 6 weken na het volgen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankrekening! Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 euro. Bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2010. Ten laatste in de tweede helft van november zal je een opleidingsvergoeding
ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnummer dat je tijdens de cursus hebt opgegeven!

CURSUSSEN VINDEN!
Via de website heb je een handige zoekmachine waardoor je heel snel
cursussen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en behoeften.
Je vindt er bovendien alle nodige informatie voor inschrijven, hoeveel
de o
 pleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS
Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manieren
geregistreerd: op papier en online. Wanneer je een cursus volgt, vul je
alle nodige gegevens in op de aanwezigheidslijst. Al de rest gebeurt
automatisch! Geen probleem meer met het vergeten of verliezen van
uw kwalificatiekaart.

AANMELDEN OP DE WEBSITE
Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om zo
hun h istoriek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raadplegen.
Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be
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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

Te houden activiteiten:
• Maandag 24 september 2018
GDPR De Privacywetgeving.
Guy Lehean geeft de nodige uitleg en tips om u in orde
stellen met deze nieuwe wetgeving, dit is van groot
belang voor uw instituut. Deze lezing is gratis voor onze
leden.
• Maandag 15 oktober 2018
Ergonomie in uw instituut.
De ergotherapeut Dorien Van Oevelen geeft schoonheidsspecialisten goede raad over hun houding en het
aanpassen van de werkplek om pijnen en letsels te
voorkomen bij het uitoefenen van hun werk.
• Maandag 12 november 2018
Verwenavond
Wij verwennen de leden van Besko, schoonheidsspecialisten door hun 2 relaxerende behandelingen te laten
ervaren. De schoonheidsspecialisten als “model”.
• Maandag 3 december 2018
Business en lifestyle coaching
Studieavond over verkoop o.a. bij het eindejaar maar
ook u-is het de bedoeling een meerwaarde te geven
aan het instituut voor 2019. Gegeven door business en
lifestyle coach Vicky Vermeiren.
Aanvang 20 uur voor alle avonden en gaan door op
de Koninklijke laan 7 en 9 in Berchem.

BRABANT
Mevr. G. Van Noten

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms

Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
Tel.: 02-569 43 14
E-mail: norina.joossen@telenet.be

Kruisstraat 77
9090 Melle
Tel.: 0479-69 52 22
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

Te houden activiteiten:
• Woensdag 19 september 2018 om 20.00 uur in
Kessel-Lo
GDPR De privacy wetgeving.
Guy Lehean geeft de nodige uitleg en tips om u in orde
te stellen met deze nieuwe wetgeving, dit is van groot
belang voor uw instituut. Deze lezing is gratis voor onze
leden.
• Woensdag 24 oktober 2018 om 19.30 uur in
Dilbeek
Wondzorg
Gegeven door Kathlein Demol, verpleegkundige specialist in wondzorg UZ-Jette.
Kathlein gaat ervoor zorgen dat we elk gemaakt of
bestaand wondje op de juiste manier kunnen verzorgen.
Tevens zal ze ons ook zeggen welke de juiste producten
en verbandenmaterialen er zijn om dit op zo een efficiënte manier te doen.

Het programma van Oost-Vlaanderen is echter nog
niet bekend en kan u later op de website terug
vinden.

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

Gehouden activiteiten:
• Op maandag 23 april 2018 werd er een infoavond
gegeven over het wat en hoe bij kankerpatiënten door
Katleen Vanderbeken van Institute for Professional Care.

Te houden activiteiten:

• Woensdag 27 november 2018 om 19.30 uur in
Kessel-Lo
Verkoopstechnieken
Gegeven door Vicky Vermeiren.
Soms leggen we het fout aan boord om iets op de juiste
manier aan onze klanten te zeggen, waardoor we misschien een verkoop missen. Vicky zal ons op de juiste
weg helpen om dit op een zeer goede manier te kunnen
toepassen.

• Maandag 10 september 2018 om 19.30 uur.
GDPR De Privacy wetgeving.
Guy Lehean geeft de nodige uitleg en tips om u in orde
stellen met deze nieuwe wetgeving, dit is van groot
belang voor uw instituut.

Locaties
Kessel-lo: Café De Curve, Baron A. de BeckerRemyplein 2, 3010 KESSEL-LO
Dilbeek: CC-Westrand, Kamerijklaan 46,
1700 DILBEEK.

Beide avonden zijn gratis voor leden op vertoon van
actuele lidkaart en gaan door bij Campus Coach,
Brugsesteenweg 363 bus b6, 8800 Roeselare.
Graag vooraf inschrijven aub.

• Maandag 19 november 2018 om 19.30 uur.
Maquillage 50+
Tips en tricks voor 50-plussers gegeven door Baert
Christine. In samenwerking met Coach.

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

Voor de meest recente info:
www.besko.be

Gehouden activiteiten:
• Donderdag 29 maart werd er een sessie NATURAL
FACELIFTING gegeven door M. Govaers.
• Donderdag 19 april kon u een lezing omtrent Cryolipolyse bijwonen. Deze lezing werd gegeven door Dr. K.
Wikler dermatoloog.

De meeste cursussen zijn erkend en
geven recht op een vormingsvergoeding
voor werknemers in het PC 314.
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ZONDER KLEURSTOFFEN! ZONDER NANO-PARTIKELINGREDIËNTEN!

Nutrition 4YH
♀♂

FOR YOUR HEALTH

VOEDINGSSUPPLEMENTEN GENOTIFICEERD BIJ HET
BELGISCHE MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID!

enige laserontharingssysteem dat drie
golflengten (755nm | 810nm | 1064nm)

beauty
From
inside

combineert in één handstuk
• Geschikt voor alle huidtinten
• Het hele jaar door behandelen, ook in de zomer
• Snelle behandeling
• Bewezen veiligheid

www.sopranoplatinum.be

Verzorg je Van binnenuit met
hoogkwalitatieVe supplementen

T +32 (0)472 85 99 98 (Tom)
E info@bloomedical.com

Hers & His

een speciﬁeke samenstelling van speciale en natuurlijke mariene collageen-hydrolisaat type I in combinatie met 15
uitermate aanbevolen ondersteunende nutriënten en
plantenextracten voor het HAAR, de NAGELS en de HUID.
Verpakking: 60 tabletten, kuur voor 2 maanden.
adviesverkoopprijs consument: €22,85
GESCHIKT VOOR VEGETARIËRS

Ideal Line Bsvelt

een combinatie van 500mg van het natuurlijk en
hoogwaardig Garcinia cambogia extract CITRIN®
rijk aan hCa(-)hydroxycitraat met 4 plantenextracten
(zoals groene thee), papaya, bromelaïne, jodium en
chroompicolinaat speciaal voor het VETMETABOLISME
en een GEWICHTSBEHEERSINGSPROGRAMMA. bevat een kwaliteitsextract van zwarte peper rijk aan piperine voor de maximale bevordering
van de opname en assimilatie van de vele natuurlijke actieve stoﬀen. Verpakking: 60 tabletten, kuur voor 2 maanden. adviesverkoopprijs
consument: €23,60 GESCHIKT VOOR VEGETARIËRS
Multi Vitamin
Zink-Koper
Mineral Complex
bisglycinaat
een specifieke en hooggeComplex

✓

Folders en posters beschikbaar.

DE KRACHT VAN DRIE
De Soprano ICE Platinum is het eerste en

Deze producten zijn voorbehouden voor
haarklinieken, haarkappers, lichaamsverzorgingscentra, schoonheidsinstituten
en nagelstudios.

doseerde formule van 20
vitamines en mineralen en
o.a. coenzyme Q10 en microbiotica. verpakking: 60 tabl.,
kuur voor 2 maanden.
adviesverkoopprijs consument: €28,70
VEGETARIËRS:

Pijnloze
Laserontharing

een doeltreﬀend zink
(20mg/halve tablet)- en
koper (0,825mg/halve
tablet) supplement in de
best opneembare vorm
(bisglycinaat). verpakking: 90 tabl.,
kuur voor 2 maanden. adviesverkoopprijs consument: €25,36
VEGETARIËRS:

✓

INFO, BESTELLINGEN: DIEXIMPORT, B- 2100 DEURNE - Tel: 03/321 67 19 - 03/321 49 55
nutrition4yh@online.be (MA-DO 8.30u-12.30u, 14.00u-17.00u-VR: 8.30u-12.30u)

Maak kennis met de Soprano ICE Platinum
Brussel 6-7-8 oktober 2018 - stand nr. 1/637

Opleidingen & Evenementen
Campus Coach
Verhuur les- & vergaderlokalen
Onze vormingscentra bieden u alles wat u nodig
hebt voor een geslaagde opleiding of een
evenement!
Contacteer ons en ontdek de supervoordelige
huurvoorwaarden voor bedrijven uit de
HAIRSTYLE—BEAUTY—FITNESS sector!
BRUSSEL * ANTWERPEN * ROESELARE * CHARLEROI * LUIK

 02/3448807
 info@coachbelgium.be

www.coachbelgium.be
#coachbelgium

6 - 7 - 8 | 10 | 2018
BRUSSELS

EXPO

www.estetika.be

BEAUTY

PAL. 1
1/110

1/120

Galen
Dynamics

Chi International

1/100

Nouvelles
Esthétiques

1/111

Cosmetis
Esthetique
Technologies

1/121

1/113

Alongcil

OUT

1/212

IJV-IFAS

BESKO VZW

Riviera Tan

1/221

1/211

Care Cosmetics

ProNails

1/320

1/321

1/211

Germaine De Capuccini

ProNails

HERFST
ORGANISATIE:

New Esthetic

1/230

Jojoba Care

OPENINGSUREN:
VAN 10 TOT 18 U. – OP MA ANDAG TOT 17 U.

INFO:

1/133

1/131

Care Personal
Beauty

Footlogix

Eckardtz

BRUSSEL
6-7-8 OKTOBER 2018
WELLNESS

1/112

Neolabo

IN

1/411

1/421

Bowie Medical

1/521

1/511

1/533

1/531

Perfect Eyelash

Mary H

1/104

1/431

Akileine

Sothys / Bernard Cassière

Thalgo
Group
Belux

Rapide
Int.

1/632

Trenker

1/611

Phyt's

1/613

Be Jewels

1/615

1/621

Pyramide

iBeauty

1/623

Cerepharm

PODO

TEL. 09-241 55 01
E-MAIL: INFO@ESTETIKA.BE
3/110

Little Lydia

3/112

Malea

3/116

3/1

3/118

Botan

Crystal Nails Benelux

Cou
+ Kh

3/100

Jannick

vzw

3/111

Monai

3/121

Roelvink

3/220

3/102

Charme D'Orient

3/123

3/125

Powerslim

3/222

Eden Skin

Gift
&
Fun

3/127

3/131

Erlinda

Simage

3/224

Beauty Publishing
Group

3/230

Art of M
up Kara

3/2

3/211

Web

Asap Nails & Beauty

3/3

Sce

3/311

NAILS

Les
Professions
Medico
Esthétiques

3/313

Royx Pro

3/410

The Artsists

3/411

Intermedi

Kids’ Corner

3/511

3/513

Senor
Thor

Obsessio' Nails

FITNESS

PODIUM

3/610

3/515

Genexon

Nails Company

3/611

Curasano

3/613

Sanya

3/6

Hair

1/122 1/124

1/130

HF
MB Podologie
Make up

1/141

1/143

Grossiste
Import 69

EFP

Laserontharing

B&M

1/240

1/132

Sunstar Producten

1/145
Spinée

1/242

1/151

1/153

Mazsol Group

Invitalis Benelux

1/250

1/254

1/252

pH Formula

Med & Skin

Uneb

1/161

1/165

1/260

1/262

International
Wellness Resorts

GYP

1/167

l'Oyé
Cosmetics

Indigo Nails

1/264

Diferencia

1/171

1/169

Famo

Energetix

Esthios

1/142

1/140

Indigo Nails

1/173

Living Colours

1/272

1/270

1/268

All Sales Trade House

Dieze by Te

Martini Beauty

Swantex Textiles

Webiness

1/274

Vermoolen

1/712

1/231

Derma Coach

1/330

1/235

1/233

Klapp
Etnik
Cosmetics Cosmetics

1/241

1/261

1/251

Puracos

Astra Nails

Derma Cosmetica

1/360

1/332

1/331

Skinny
Love

1/361

1/351

Consulta Belgium

Delise Cosmetics

Golden Rose

Gharieni Benelux

1/371

1/363

Savanh

Nannic
Internat.

1/451

1/570

1/541

1/551

Hébéa

Maxelbeauty

1/642

1/580

Body & Bess

1/631

3/133

Bellux
Cosmetics

3/232

rworkxx

1/584

Products
for wellness

Districos

1/637

Bloomedical

1/639

Konad Benelux

3/130

La Bella
Vita

3/132

Vandilux

3/141

3/151

Medex

3/161

Nouvital Cosmetics

3/167

Roxils

Ghazi

3/712

Magic
White

3/250

Belfida

3/714

Safety 4 You

3/223

biness

615

Nevo

A1 + EZI
Saloninrichting

Walking Trading

221

entchips

Huis
Dewinter

3/710

e - Sim

320

1/635

3/128

Jovilux

1

Make
aja

1/633

Ginkel's Cosmetica

3/126

3/124

1/582

Makeupgroothandel

Maxcamo

Jeso Cards
urage The
hazaka Browfactory

0

1/718

Valeria
Serratura

Districos

Districos

Melkior
Professional

1/652

Brevannes Pedicenter

1/625

3/122

Sonar Media & PR

LCN / Monteil Cosm.

M.P.C.

1/563

1/561

1/557

1/553

1/650

ma Nailisa

120

Brazilian Miss Lashes
Brows

1/481

Ergoline Belgium

Marc Inbane

Celestetic

Roelvink

BESKO

Vereecke O'Sea

1/640

1/716

1/375

BrazzCare Nailcenter Keyola

Erlinda

1/471

1/461

Demo Scholen

1/373

1/714

Dux

1/472 1/474 1/476

1/462

Hoven Cosmetics

1/441

1/374

BeBeauty Wojewodztwo
Consult
Lodzkie

B-Professional

Tooth
Fairy

Wittex

1/372

1/460

HFL
Laboratories

1/277

Biotek / Misencil

1/362 1/364

Image
Skin Care

PP
Benelux

Intramedics

1/271

1/263

3/225

Lamano
Cosmetics

Make up 4 you

3/322

3/231

Aesthetic
Solutions

3/233

3/235

CC Cosmo

Primmo Beauty Services

3/241

Max
Pro

3/243

ABC Nailstore

3/334

Salonkee

aJoy

3/331

3/321

G. Cosmetics

Premier Retail
Goup

3/341

Lash Extend

3/351

Anubis Care

3/361

3/365

Promoflora

AM Devices

3/460

Magnetic Nail Design

3/423

Beauty Service
Essentials

3/431

Corrective Cosmetics
Almasol

3/441

3/451

Peggy Sage

Urban Nails

3/540

Beauty Nail

3/521

Roblo Services

3/620 3/622

Stalena Ocontrr

3/617

Itstyle make up

3/621

Hairdis

3/523

The Color Studio /
Osé

3/531

Corrective Cosmetics
Almasol

3/551

3/541

Lenks

Munich
Spring

3/630

3/553

US Nails
Arena

Originailz / Kinetics

3/623

Beautycare Emmen

3/625

Deconails

3/625

Deconails

IN
OUT

PAL. 3
21

BRUSSELS EXPO
PALEIS 1 & 3

A1 SALONINRICHTING
Televisieweg 34
1322 AM Almere - Nederland
www.A1international.nl
Standnr. 3/128

BEBEAUTYCONSULT - CORPODERM
Jos. De Bruestraat 26A
1933 Zaventem
www.bebeautyconsult.be
Standnr. 1/372

CC COSMO
Anatole Franceplaats 448
3069 BC Rotterdam - Nederland
Standnr. www.cresty-products.com
Standnr. 3/235

ABC NAILSTORE
Sommerstrasse 37A
92421 Schwandorf - Duitsland
www.abc-nailstore.de
Standnr. 3/243

BE JEWELS
Klein Frankrijkstraat 2
9500 Geraardsbergen
www.bejewels.be
Standnr. 1/613

CELESTETIC
rue Henrotte 27
1150 Bruxelles
www.celestetic.com
Standnr. 1/640

AESTHETIC SOLUTIONS
Albert Temmermanstraat 19B
1731 Zellik
www.aes-solutions.be
Standnr. 3/231

BELFIDA
Bosstraat 77
1742 Ternat
www.belfida.com
Standnr. 3/250

CEREPHARMA
rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
www.cerepharma.com
Standnr. 1/623

AJOY
Venstraat 33
3700 Tongeren
www.helenails.be
Standnr. 3/322

BELLUX COSMETICS
Ijskelder 50
3550 Heusden-Zolder
www.bellux-cosmetics.be
Standnr. 3/133

CHARME D’ORIENT
18 boulevard du Temple
75011 Paris - Frankrijk
www.charmedorient.com
Standnr. 3/220

AKILEINE
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.asepta.com
Standnr. 1/421

BESKO
Belpairestraat 6
2600 Berchem
www.besko.be
Standnr. 1/451

CHI NATURAL LIFE
Koele Mei 42
4816 JD Breda - Nederland
www.chi.nl
Standnr. 1/120

ALL SALES TRADE HOUSE
De Trompet 1610
1967 DB Heemskerk - Nederland
www.asth.nl
Standnr. 1/270

BLOOMEDICAL BENELUX
Uitbreidingstraat 72B6
2600 Berchem
www.bloomedical.com
Standnr. 1/637

THE COLOR STUDIO - OSÉ WIMPEREXTENSIONS
Sprietestraat 50
8792 Desselgem
www.the-color-studio.be
Standnr. 3/523

ALONGCIL
rue du Baty 105
1428 Lillois
www.alongcil.com
Standnr. 1/113

BODY & BESS DIVISIE
Weverslaan 19
9160 Lokeren
www.bodyandbess.com
Standnr. 1/642

CONSULTA BELGIUM
Generaal De Wittelaan 5 A
2800 Mechelen
www.consulta.cc
Standnr. 1/331

AMDEVICES
Houtsaegerlaan 66
8670 Koksijde
www.amdevices.be
Standnr. 3/361

BOTAN
44 rue Taitbout
75009 Paris - Frankrijk
www.botan-cosmetics.com
Standnr. 3/118

CORRECTIVE COSMETICS ALMASOL
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
www.correctivecosmetics.com
Standnr. 3/431 - 3/531

ANUBIS CARE
Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat
www.anubiscare.be
Standnr. 3/351

BOWIE MEDICAL
Beemdenstraat 5
2340 Beerse
www.bowiemedical.be
Standnr. 1/431

COSMETIS ESTHÉTIQUE TECHNOLOGIES
rue de la Poire d’Or 28
7033 Cuesmes
www.cosmetis.be
Standnr. 1/111

ASAP NAILS & BEAUTY
Lieven Bauwensstraat 19
8200 Brugge
www.asap-nails.com
Standnr. 3/211

B-PROFESSIONAL
Hoeikensstraat 5 unit 19
2830 Willebroek
www.b-professional.be
Standnr. 1/364

COURAGE+KHAZAKA ELECTRONIC
rue de Maestricht 69a
4600 Visé
www.courage-khazaka.de
Standnr. 3/120

ASTRA NAILS
Wolvenstraat 15
1070 Anderlecht
www.astranails.be
Standnr. 1/241

BRAZILIAN BROWS
Klarenbeekstraat 35rd
2013 ZD Haarlem - Nederland
www.brazilianbrows.com
Standnr. 1/474

CRYSTAL NAILS BENELUX
Skoon 62
1511 HV Oostzaan - Nederland
www.crystalnails.nl
Standnr. 3/116

B&M
Via Leonardo Bruni 25
20158 Milano - Italië
www.baldangroup.it
Standnr. 1/242

BRAZZCARE
rue de Metzerlach 168
4441 Soleuvre - Luxemburg
www.brazzcare.be
Standnr. 1/373

CURASANO
Statiestraat 2
8570 Anzegem
www.curasano.com
Standnr. 3/611

BEAUTYCARE EMMEN
Magelhaenstraat 21
7825 VL Emmen - Nederland
www.beautycareemmen.nl
Standnr. 3/623

BREVANNES PEDI CENTER
rue Baron de Laveleye 15
1090 Bruxelles
www.brevannes.be
Standnr. 1/650

DECONAILS
Verlengde Gildenweg 14
8304 BK Emmeloord - Nederland
www.quida.nl
Standnr. 3/625

BEAUTY NAIL
Kruisstraat 80
6461 HC Kerkrade - Nederland
www.beautynail.de
Standnr. 3/540

THE BROWFACTORY
Marialei 73/7
2018 Antwerpen
www.thebrowfactory.be
Standnr. 3/122

DELISE COSMETICS
Kortrijkseweg 290
8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.jeandarcel.be
Standnr. 1/263

BEAUTY PUBLISHING GROUP
Markerkant 10-13d
1316 AA Almere - Nederland
www.naildesign-magazine.nl
Standnr. 3/224

CARE COSMETICS
Oosteinde 1
2991 LG Barendrecht - Nederland
www.carecosmetics.nl
Standnr. 1/221

DERMACOACH
Prins Albertlaan 33
3800 Sint-Truiden
www.dermacoach.be
Standnr. 1/231

BEAUTY SERVICE ESSENTIALS
Postbus 364
5680 AJ Best - Nederland
www.beautyservice.com
Standnr. 3/423

CARE PERSONAL BEAUTY
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.carepersonalbeauty.be
Standnr. 1/131

DERMA COSMETICA
Marconistraat 66
2809 PE Gouda - Nederland
www.dermacosmetica.nl
Standnr. 1/261
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HUIS DEWINTER
Zeelaan 239
8670 Koksijde
www.huis-dewinter.be
Standnr. 1/582

GALEN DYNAMICS
St. Bernardsesteenweg 100
2620 Hemiksem
www.galendynamics.be
Standnr. 1/112

HOVEN COSMETICS
Kerselarenlaan 133
1200 Brussel
www.hoven-cosmetics.be
Standnr. 1/462

DIEZE BY TE
rue Chiff d’Or 4
4420 Tilleur
www.diezebyte.com
Standnr. 1/268

G. COSMETICS
Peperstraat 20 bus 2
3770 Riemst
www.gcosmetics.com
Standnr. 3/331

IBEAUTY
Rozenstraat 1
3630 Maasmechelen
www.ibeauty.be
Standnr. 1/621

DIFERENCIA PHYTOPOWER COSMETICS
Pastorijstraat 5
6361 AE Nuth - Nederland
www.diferencia-cosmetics.nl
Standnr. 1/262

GENEXON
66 Goldhawk House, 10 Beaufort Square
NW9 5SW London - United Kingdom
www.sericinplus.com
Standnr. 3/515

IMAGE SKINCARE
Dreef 34
2012 HS Haarlem - Nederland
www.imageskincare.nl
Standnr. 1/360

DISTRICOS
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com
Standnr. 1/563

GERMAINE DE CAPUCCINI
Metropoolstraat 1
2900 Schoten
www.saisons.be
Standnr. 1/321

INDIGO NAILS BELGIUM
boulevard Léopold III 102
7600 Peruwelz
www.indigonails.be
Standnr. 1/132 - 1/169

DUX INTERNATIONAL
Lindestraat 27
8870 Izegem
www.masterofhair.com
Standnr. 1/714

GHARIENI BENELUX
Hulsenweg 14
6031 SP Nederweert - Nederland
www.gharieni.nl
Standnr. 1/351

INTERMEDI
Booiebos 6A
9031 Drongen
www.intermedi.be
Standnr. 3/411

ECKARDTZ EDELSTAHLINSTRUMENTE
Colbestrasse 29
10247 Berlin - Duitsland
www.edelstahlinstrumente.de
Standnr. 1/212

GHAZI PROFESSIONAL
Gulshan Town
51310 Sialkot - Pakistan
Standnr. 3/710

INTERNATIONAL WELLNESS RESORTs
Postbus 70
8160 AB Epe - Nederland
www.iwr.nl
Standnr. 1/161

EDEN SKIN
rue de la Truquerie 16
5580 Rochefort
www.pro.edenskin.be
Standnr. 3/222

GIFT & FUN
Heiveld 3
1745 Opwijk
www.giftandfun.be
Standnr. 3/102

INTRAMEDICS
Coupure links 629/001
9000 Gent
www.dermatude.com
Standnr. 1/330

EFP
rue de Stalle 292b
1180 Bruxelles
www.efp.be
Standnr. 1/143

GINKEL’S COSMETICA
Hermesweg 13 B
8861 VN Harlingen - Nederland
www.ginkels.nl
Standnr. 1/633

INVITALIS BENELUX
Burg. Caan van Necklaan 564
2262 HH Leidschendam - Nederland
www.invitalisbenelux.com
Standnr. 1/151

ENERGETIX
Overslag 11
9185 Wachtbeke
www.onglesjolies.be
Standnr. 1/165

GOLDEN ROSE COSMETICS (COSMI COSMETICS)
Mahoniehout 22B
1507 ED Zaandam - Nederland
www.goldenrose.nl
Standnr. 1/361

ITSTYLE MAKE UP BELUX
Parc du Sart 24
4540 Amay
Standnr. 3/617

ERGOLINE BELGIUM
Krijtersveld 2
2160 Wommelgem
www.ergoline-belgium.be
Standnr. 1/471

GROSSISTE IMPORT 69
rue de Bonneton 30
69530 Brignais - Frankrijk
www.ongleamor.com
Standnr. 1/141

JANNICK
s Herenbaan 306
2840 Reet
Standnr. 3/100

ERLINDA CUTLERY
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 Solingen - Duitsland
www.erlinda.de
Standnr. 3/127

GYP PRODUCTS
De Leiteweg 17
8020 Ruddervoorde
www.gyp.be
Standnr. 1/140

JESO CARDS
Lieven Gevaertstraat 12
2950 Kapellen
www.jesocards.com
Standnr. 3/124

ESTHIOS
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
www.esthios.be
Standnr. 1/260

HAIRDIS
chaussée de Bruxelles 82B
1410 Waterloo
www.hairdis.com
Standnr. 3/621

JOJOBA CARE
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 Drongen
www.jojobacare.be
Standnr. 1/320

ETNIK COSMETICS
rue Constant Legrève 61
1300 Limal
www.etnik-cosmetics.com
Standnr. 1/233

HAIRWORKXX EVENTS
Bindersestraat 33
5701 SX Helmond - Nederland
www.hairworkxxevents.com
Standnr. 3/615

JOVILUX
Leupegemstraat 32
9700 Oudenaarde
www.jovilux.be
Standnr. 3/126

EZI SALONINRICHTING
Televisieweg 34
1322 AM Almere - Nederland
shop.ezi-salon-praktijkinrichting.nl
Standnr. 3/128

HÉBÉA PROFESSIONAL
Steenweg op Waarloos 37
2840 Reet
www.hebea.be
Standnr. 1/541

KARAJA BY ART OF MAKE UP
Bovendijk 63
2295 RX Kwintsheul - Nederland
www.karaja.be
Standnr. 3/230

FAMO
Noordstraat 30
8490 Jabbeke
Standnr. 1/167

HF MAKE UP
241 rue Duguesclin
69003 Lyon - Frankrijk
Standnr. 1/122

NAILCENTER KEYOLA - NEONAIL BENELUX
Ekentstraat 119
9450 Haaltert
www.keyola.be
Standnr. 1/375

FOOTLOGIX
Gentsesteenweg 190
9800 Deinze
www.footlogix.com
Standnr. 1/121

HFL LABORATORIES
Stevennekens 2
2310 Rijkevorsel
www.hflproducts.com
Standnr. 1/460

KLAPP COSMETICS
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau - Duitsland
www.klapp-cosmetics.com
Standnr. 1/235
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BRUSSELS EXPO
PALEIS 1 & 3

KONAD BENELUX
Cremerstraat 12
6301 GE Valkenburg a/d Geul - Nederland
www.konad-benelux.com
Standnr. 1/639

MARTINI BEAUTY
Stavangerweg 8a
9723 JC Groningen - Nederland
www.martinibeauty.com
Standnr. 1/264

NAILS COMPANY
6a rue Sainte Agnes
6060 Gilly
www.nailscompany.pl
Standnr. 3/610

LA BELLA VITA
Lestpolder 65
9506 Zandbergen
www.labellavita.info
Standnr. 3/130

MARY H
rue de l’Industrie 15
8069 Bertrange - Luxemburg
www.maryh-21.com
Standnr. 1/511

NANNIC INTERNATIONAL
Impulsstraat 15
2220 Heist-Op-Den-Berg
www.nannic.com
Standnr. 1/371

LAMANO COSMETICS
Brabantsebaan 373
1600 Sint-Laureins Berchem
www.lamanocosmetics.com
Standnr. 3/223

MAXCAMO (HÉLÈNE SAFRAN)
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW Beverwijk - Nederland
www.maxcamoshop.nl
Standnr. 1/631

NEOLABO
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.neolabo.be
Standnr. 1/110

LASERONTHARING.BE
Oosterveldlaan 21
2020 Antwerpen
www.laserontharing.be
Standnr. 1/240

MAXELBEAUTY
Houtmolenstraat 117
3900 Overpelt
www.maxelbeauty.be
Standnr. 1/551

NEVO FRANCE
16 rue Trezel
92300 Levallois-Perret - Frankrijk
www.nevo-france.fr
Standnr. 1/635

LASH EXTEND
Amersfoortseweg 32-34
3751 LK Bunschoten - Nederland
www.lashextend.be
Standnr. 3/341

MAX PRO
Schipholweg 1003
2143 CH Boesingheliede - Nederland
www.maxprohair.com
Standnr. 3/241

NEW ESTHETIC
avenue Fleming 32
1300 Wavre
www.pro.new-esthetic.com
Standnr. 1/133

LCN/MONTEIL COSMETICS BENELUX
Kerkweg 155
6155 KM Puth - Nederland
www.mbcare.eu
Standnr. 1/553

MAZSOL GROUP
Stroombaan 6-8
1181 XV Amstelveen - Nederland
www.lindura.shop
Standnr. 1/153

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES
avenue Stéphane Mallarmé 7
75017 Paris - Frankrijk
www.nouvelles-esthetiques.com
Standnr. 1/100

LENKS
Vosheuvelstraat 19A
3950 Bocholt
www.lenks.eu
Standnr. 3/541

M.B. PODOLOGIE
avenue Charles Quint 147
1082 Bruxelles
www.mbpodo.be
Standnr. 1/124

NOUVITAL COSMETICS
Coventrystraat 12
3047 AD Rotterdam - Nederland
www.nouvital-cosmetics.nl
Standnr. 3/151

LITTLE LYDIA
chaussée de Vleurgat 119
1000 Bruxelles
Standnr. 3/110

MEDEX
Hollandstrasse 1
49767 Twist - Hebelermeer - Duitsland
www.medex.eu
Standnr. 3/141

OBSESSIO’NAILS
18 rue des Sapeurs
67500 Haguenau - Frankrijk
www.obsessio-nails.fr
Standnr. 3/511

LIVING COLOURS
Margaretenplatz 10
81373 München - Duitsland
www.living-colours.net
Standnr. 1/173

MED & SKIN
rue du Viaduc 84/b1
1050 Bruxelles
Standnr. 1/254

OCONTRR
Veldestraat 72
9850 Merendree
www.ocontrr.be
Standnr. 3/622

L’OYÉ COSMETICS
Loogors 24
3291 CA Strijen - Nederland
www.loye.nl
Standnr. 1/171

MELKIOR PROFESSIONAL
rue Royale 5
7500 Tournai
www.melkiorprofessional.be
Standnr. 1/561

ORIGINAILZ/KINETICS
Oude Zandstraat 15
9120 Beveren-Waas
www.originailz.be
Standnr. 3/630

MAGIC WHITE
avenue Louise 523
1050 Bruxelles
www.magicwhite.eu
Standnr. 3/712

MISENCIL / BIOTEK
rue aux Fleurs 51
1380 Lasne
www.graphinbeauty.be
Standnr. 1/271

PEGGY SAGE
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons Cendrés
74133 Bonneville Cedex - Frankrijk
www.peggysage.com
Standnr. 3/451

MAGNETIC NAIL DESIGN
Stemerdingweg 3
3769 CE Soesterberg - Nederland
www.magneticnaildesign.com
Standnr. 3/460

MISS LASHES
Schöllerstrasse 13
72160 Horb am Neckar - Duitsland
www.miss-lashes.de
Standnr. 1/476

PERFECT EYELASH
Gelreweg 4A
3843 AN Harderwijk - Nederland
www.perfecteyelash.com
Standnr. 1/521

MAKEUP4YOU BY MESHUGA
avenue Winston Churchill 11
1180 Bruxelles
www.makeup4you.org
Standnr. 3/225

MONAI
Vosveld 4A
2110 Wijnegem
www.monai.be
Standnr. 3/111

PHFORMULA
Oever 8
2000 Antwerpen
www.pHformula.be
Standnr. 1/250

MAKEUPGROOTHANDEL.BE
Olmensebaan 20
2490 Balen
www.makeupgroothandel.be
Standnr. 1/652

MPC MASTER PODO COSME
Meerlaan 141/31
8300 Knokke
www.masterpodocosme.com
Standnr. 1/580

LABORATOIRES PHYT’S
La Bouygue
46140 Caillac - Frankrijk
www.phyts.com
Standnr. 1/611

MALEA
41 Rue de la Découverte
31670 Labège Cedex - Frankrijk
www.malea-massage.com
Standnr. 3/112

MUNICH-SPRING
Fraunhoferstrasse 8
82152 Planegg - Duitsland
www.munich-spring.com
Standnr. 3/551

POWERSLIM
Alfred Nobelstraat 10
5491 DB Sint-Oedenrode - Nederland
www.powerslim.be
Standnr. 3/125

MARC INBANE
Goirkekanaaldijk 211-04
5048 AA Tilburg - Nederland
www.marcinbane.com
Standnr. 1/570

NAILISA
rue du Charbonnage 16
4100 Seraing
www.nailisa.com
Standnr. 1/625

PP BENELUX
Nijverheidslaan 12D
3200 Aarschot
www.shortcutssoftware.be
Standnr. 1/332
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PREMIER RETAIL GROUP
Galerie du Roi 4
1000 Bruxelles
www.gratiaecosmetics.be
Standnr. 3/321

SANYA (A & S DE NEVE)
Ledebaan 285
9300 Aalst
www.sanya.be
Standnr. 3/613

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER
avenue Thomas Edison 32
1402 Thines (Nivelles)
www.allineprocap.com
Standnr. 1/632

PRIMMO BEAUTY SERVICES
Dagmoedstraat 117
9500 Geraardsbergen
Standnr. 3/233

SAVANH
Vaartdijk 37 bus 1/4
1800 Vilvoorde
www.fabynails.be
Standnr. 1/363

UNEB-NUBE
53 boulevard de Waterloo
1000 Bruxelles
www.uneb-nube.be
Standnr. 1/252

PRODUCTS FOR WELLNESS
Laan van Archeologie 67
1948 CH Beverwijk - Nederland
www.productsforwellness.nl
Standnr. 1/586

SCENTCHIPS
Harmonielaan 1
2960 Brecht
www.scentchips.be
Standnr. 3/320

URBAN NAILS
Lodewijk de Raetstraat 67
3920 Lommel
www.urbannails.be
Standnr. 3/441

LES PROFESSIONS MEDICO ESTHÉTIQUES
chaussée de Maubeuge 511
7022 Mons-Mesvin
www.lespe.be
Standnr. 3/311

SENOR THOR
Oosthoek 83
9968 Oosteeklo
www.senorthor.be
Standnr. 3/513

US NAILS ARENA
Amand Goegg Strasse 1
77871 Renchen - Duitsland
www.usnailsarena.de
Standnr. 3/553

PROMOFLORA
56 avenue de l’Europe
83300 Draguignan - Frankrijk
www.promoflora.com
Standnr. 3/365

SIMAGE - SIM
Haachtsesteenweg 378
1910 Kampenhout
www.simage.be
Standnr. 3/131

VALERIA SERRATURA
Seisdam 28
4331 NT Middelburg - Nederland
www.valeria-produkten.nl
Standnr. 1/718

PRONAILS
Ruiterijschool 11
2930 Brasschaat
www.pronails.com
Standnr. 1/211

SKINNYLOVE
Duffelsesteenweg 146
2550 Kontich
www.skinnylove.be
Standnr. 1/362

VANDILUX
Sint-Jobsesteenweg 34
2930 Brasschaat
www.vandilux.be
Standnr. 3/132

PURACOS/MAKE UP FOR EVER
Chemin du Fundus 10
7822 Ghislenghien
www.puracos.com
Standnr. 1/251

SO MAGIC
rue du Campiau 303
7390 Quaregnon
www.somagic.be

VEREECKE - O’SEA
Zandvoordestraat 360 B
8400 Oostende
www.vereecke-osea.be
Standnr. 1/441

PYRAMIDE - LE CLUB DES PROFESSIONNELS
rue des Phlox 7
5100 Naninne
www.pyramide.be
Standnr. 1/615

SONAR MEDIA & PR
Leedsesteenweg 67A
9420 Erpe-Mere
www.sonarmedia.be
Standnr. 1/557

VERMOOLEN MODE ACCESSOIRES
Westpoint 204
5038 KG Tilburg - Nederland
www.vermoolen.com
Standnr. 1/274

RAPIDE INTERNATIONAL
Tolstraat 12 A
7482 DB Haaksbergen - Nederland
www.malima-cosmetics.nl
Standnr. 1/533

SOTHYS/BERNARD CASSIÈRE
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.sothys.be
Standnr. 1/411

WALKING TRADING INTERNATIONAL
Lijnbaan 59B
1969 ND Heemskerk - Nederland
www.walkingtrading.com
Standnr. 3/232

RIVIERA TAN
B.P. 43
85290 Mortagne-sur-Sèvre - Frankrijk
www.rivieratan.fr
Standnr. 1/230

LABORATOIRES SPINÉE
rue de la Ferme des Trois Moulins 11
5570 Beauraing
www.spinee.be
Standnr. 1/145

WEBINESS
9 rue de la Treate PA du Vert Galant
95041 Cergy Pontoise - Frankrijk
Standnr. 1/272 - 3/221

ROBLO SERVICES
Weverstraat 42A1
2531 Vremde
www.robloservices.be
Standnr. 3/521

STALENA
Sint Paulusbaan 41
1745 Opwijk
www.stalena.be
Standnr. 3/620

WITTEX
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 Simbach am Inn - Duitsland
www.wittex.de
Standnr. 1/277

ROELVINK
Calle Manises 13 Buzon 229
03590 Altea La Vieja - Spanje
www.kristalpad.com
Standnr. 1/716 - 3/121

SUNSTAR PRODUCTEN
Celsiusstraat 76
6716 BZ Ede - Nederland
www.sunstar.nl
Standnr. 1/130

WOJEWÓDZTWO LODZKIE
Aleja Pilsudskiego 8
90-051 Lodz - Polen
www.bruksela.lodzkie.pl
Standnr. 1/374

ROXILS
rue Boileau 17
4031 Angleur
www.roxils.com
Standnr. 3/167

SWANTEX TEXTILES
Torhoutsesteenweg 275B
8210 Zedelgem
www.swantex.be
Standnr. 1/142

ROYXPRO
Goorken 42
2260 Westerlo
www.royxpro.be
Standnr. 3/313

THALGO GROUP BELUX
rue Henri Goossens 15
4431 Loncin
www.thalgo.be
Standnr. 1/531

SAFETY4YOU
Uraniumweg 10
8445 PH Heerenveen - Nederland
www.safety4you.eu
Standnr. 3/714

THE ARTISTS
Brabantdam 63
9000 Gent
www.theartists.be
Standnr. 3/410

SALONKEE
7 rue J.B. Kremer
7790 Bissen - Luxemburg
www.salonkee.com
Standnr. 3/334

TOOTH FAIRY
Aeulistrasse 1
9470 Buchs - Zwitserland
www.toothfairy.ch
Standnr. 1/712
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Nieuws uit de bedrijven
DLCN BEAUTYPAD PRO // 3.0 – PLASMA + NEEDLING
EEN ZEER EFFECTIEF EN NON-VASIEVE LIFTING PROCEDURE – EEN BEHANDELING MET BUITENGEWONE RESULTATEN EN
GEHEEL ZONDER OPERATIE
klant de bijbehorende instructies goed opvolgt om het
maximale resultaat te behalen.

Plasmamethode – het meest innovatief en effectief alternatief ten opzichte van huidverstevigende operaties.
Met deze methode wordt een plasmaflits gegenereerd
zonder direct contact met de huid. Deze plasmaflits genereert een klein verdampingspunt. Dit leidt tot een contractie en versteviging van de huid. Daarnaast wordt de huid
gestimuleerd door het plasma alsook de aanmaak van
nieuwe huidcellen. Het wondgenezingsproces vindt plaats
na ca. 3-4 dagen en de korst valt na een paar dagen af.
De korst dient tijdens het
genezingsproces op de
huid blijven, wat betekent
dat er geen gebruik van
producten en make-up
gemaakt kan worden.
Het resultaat van dit
huidverstevigend proces
kan tot 3 maanden op zich
laten wachten.
Het is belangrijk dat de

Wat kan behandeld worden:
- Bovenste en onderste oogleden ter verstrakking en lifting van de oogomgeving
- Rimpels rondom de mond en de neuslippenplooi
- Halsversteviging
- Kraaienpootjes
- Voorhoofdsrimpels
- Acnelittekens
- Zwangerschapsstriemen
NEEDLING – DE AANVULLENDE BEHANDELING BIJ UITSTEK
OP DE PLASMA-METHODE VOOR EEN OPTIMALE HUID
STIMULATIE
Om de plasmabehandeling optimaal te kunnen inzetten
kan gekozen worden voor een needlingbehandeling ter
ondersteuning. Gedurende de behandelvrije periodes met
de plasmapen kan er gewerkt worden met de micro-needlingkop om collageen en elastine verder te stimuleren
alsook het huidverstevigend effect. Deze zeer intensieve
needling is een evolutie op de mobiele needlingapparatuur en derhalve niet vergelijkbaar in resultaat!
Maak nu vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger bij u in uw instituut! Bestel en boek uw driedaagse training en ontvang tijdelijk een werkstofbar met
insluisbare gelconcentraten GRATIS!
Voor meer informatie, bel +32 38 08 02 68 of zie onze
website www.mbcare.eu.

DE NIEUWE IMPORTEUR VAN VAGHEGGI IN DE BENELUX
Vanaf 4 september 2018 is DERMA COSMETICA exclusief
importeur van Vagheggi in de Benelux.
Het 100% Italiaanse merk houdt zich al 43 jaar bezig met
de nieuwste ontwikkelingen op beautygebied en blijft
trouw aan hun visie.
Vagheggi ontwikkelt natuurlijke en plantaardige cosmetica voor iedere schoonheidsspecialiste. Ze ontwikkelen
op maat gemaakte cosmetica met de keuze uit diverse
producten. Bij het selecteren van de grondstoffen volgt
Vagheggi een zorgvuldig fair-trade en duurzaam ontwikkelingsbeleid.
Alle nieuwe formules van de diverse productlijnen zijn
parabenenvrij, nikkelvrij, gestabiliseerd van nature,
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worden niet op dieren getest en de producten worden in
eco-vriendelijk papier verpakt. De producten zijn tevens
ontwikkeld zonder kleur- en geurstoffen waardoor allergische reacties uitblijven. Vagheggi wordt alleen door
vakmensen gebruikt, maar biedt ook een uitgebreid
assortiment voor thuisgebruik aan. Zo zijn er 8 lijnen voor
het gezicht, 4 lijnen voor het lichaam, 2 luxe lijnen,
1 make-up lijn en 1 lijn met zonneproducten.
Meer informatie:
www.dermacosmetica.nl
Tel: 0182-579594
E-mail: info@dermacosmetica.nl

Nieuws voor het onderwijs
Masterclass “ondernemerschap en ondernemerszin”
De leerlingen uit de opleiding schoonheidszorgen zijn
vaak de ondernemers van morgen. Hoe begeleiden wij
als leerkracht hen hierin. Door de afschaffing van het
attest bedrijfsbeheer moeten we ons hierop voorbereiden. In samenwerking met Unizo voorzien we een tweedaagse opleiding om met ondernemerschap en ondernemerszin aan de slag te gaan. Doel is ook om ervaring
uit te wisselen. Deze tweedaagse is voor leerkrachten
schoonheidszorgen en bedrijfsbeheer/ondernemerstraject, maar ook de collega’s haarzorg zijn welkom.

28 en 29 maart 2019 in de Update Academy –
Heusden-Zolder

Opleiding Risktrainer voor leerkrachten
De risktrainer voor de schoonheidsspecialisten is beschikbaar zowel in boekvorm als digitaal. Hoe ga je met dit
document aan de slag in de klas? Tijdens deze dagopleiding krijg je tips & tricks en ondersteunend materiaal dat
je in de klas kan gebruiken.

25 oktober 2018 in Coach Antwerpen
15 november 2018 in Coach Roeselare

Bedrijfsbezoek
Graag plannen we een bedrijfsbezoek voor de leerkrachten schoonheidszorgen bij Body & Bess te Lokeren.
We bezoeken het Belgisch bedrijf en daaraan gekoppeld wordt er een praktijkopleiding gelaatsverzorging
gegeven.

20 februari 2019

Estetika Maquillagewedstrijd zaterdag 23 maart
2019
Nieuw dit schooljaar is enkel een maquillagewedstrijd tijdens de Estetika Lente editie. Dit geeft je als leerkracht
voldoende voorbereidingstijd om je leerlingen hierin te
ondersteunen. Ook de nagelwedstrijden verschuiven
naar de lente beurs.

Startersdagen 2019
Zoals elk jaar organiseren we de startersdagen voor de
leerlingen van het laatste jaar van alle Vlaamse scholen/
campussen schoonheidszorgen. Noteer de data alvast
in je agenda en verdere info volgt in de loop van het
schooljaar.

6 mei in Roeselare
8 mei in Antwerpen

Maquillagewedstrijd voor scholen georganiseerd
door “Atheneum Lies campus Louis Zimmer”
Op maandag 18/03/19 organiseren ze de jaarlijkse
make-up wedstrijd voor scholen (3de graad) met volgende catgoriën: avond make-up, facepainting en bodypainting. Noteer alvast deze datum in jullie agenda en
meer info volgt nog. 

Voor alle informatie en inschrijvingen kan je
terecht op info@ besko.be.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Vanaf dit schooljaar starten we met een digitale nieuwsbrief voor leerkrachten en scholen.
Wil je graag deze nieuwsbrief ontvangen geef je e-mailadres dan door op info@besko.be of kom langs op de stand
van Besko tijdens Estetika.

REDACTIONEEL
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Risktrainer onder de loep
– handhygiëne –

Besko heeft de Risktrainer brochure ontwikkeld, een
informatietool bedoeld om de schoonheidsspecialist(e)
beter inzicht te geven in de risico’s voor hun veiligheid en
gezondheid waarmee ze in het schoonheidssalon dagelijks
geconfronteerd worden. In deze editie nemen we de handhygiëne onder de loep.
Hygiëne is de verzamelnaam voor alle handelingen die
ervoor zorgen dat mens en dier gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. De schoonheidsspecialisten behandelen mensen, we raken ze met de handen
aan. We bewerken de huid met producten en hanteren
diverse apparaten. De kans bestaat dat er vreemde stoffen
of micro-organismen vrijkomen en dat de huid beschadigd
wordt. Micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen, …)
verspreiden zich en veroorzaken een infectie.

De handen goed verzorgen
De handen spelen een belangrijke rol in het overbrengen
van ziekten. De microben die ons bevuilen, gaan van de
handen over naar de aangeraakte voorwerpen of naar voedsel en vandaar naar de mond. Meestal volstaat het om de
handen en de onderarm zorgvuldig en grondig te wassen.
Voor een goede hygiëne wordt het best gebruik gemaakt van:
• vloeibare pH-huidneutrale handzeep uit een dispenser:
stukken zeep voor gemeenschappelijk gebruik vormen
voedingsbodems voor bacteriën omdat ze meestal vochtig zijn
• handdoekjes (papier of katoen) voor eenmalig gebruik:
handdoeken voor gemeenschappelijk gebruik zijn eveneens een voedingsbodem voor bacteriën omdat ze door
meerdere personen worden gebruikt
• een wastafel met een kraan met elleboogbediening of
met optisch oog: de handen kunnen opnieuw besmet
geraken door de kraan dicht te draaien na het spoelen,
omdat de kraan kort ervoor met bevuilde handen is
aangeraakt. Een kraan met een elleboogbediening kan
een oplossing bieden. Is er geen kraan met elleboogbediening, dan kunnen de handen eerst worden afgedroogd vooraleer de kraan dichtgedraaid wordt met het
wegwerpdoekje. Een kraan met optisch oog hoeft niet
dichtgedraaid te worden
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• een pedaalemmer voor gebruikte handdoekjes
• handdoeken voor specifiek gebruik, die gescheiden
worden van de andere: de handdoeken die voor de klant
bestemd zijn, worden niet gebruikt om de handen af te
drogen
REGELMATIG DE HANDEN WASSEN MET EEN
PH-HUIDNEUTRALE HANDZEEP IS BELANGRIJK
VOOR EEN GOEDE HYGIËNE
Voor een grondige reiniging worden de handen het best
gewassen voor en na een verzorging, eventueel in aanwezigheid van de klant; na contact met bloed, pus, e.d.; als ze
vuil zijn; voor het eten, koffie drinken, e.d.; na het gebruik
van het toilet; na het snuiten van de neus (het best met
een papieren zakdoekje).

Een beschermingscrème aanbrengen
Breng een aangepaste beschermingscrème aan op de
handen op het einde van een taak, voor pauzes en op het
einde van de werkdag.

Geen juwelen dragen aan de handen en rond
de polsen
Het dragen van ringen, een horloge en armbanden tijdens
de behandeling is af te raden. Vuil, vocht en micro-organismen stapelen zich eronder op en maken het onmogelijk
doeltreffend de handen te wassen. 

Uw succes
is ons doel!
•

•
•
•
•
•
•

Germaine de Capuccini heeft een brede waaier
aan producten, en werkt met exclusieve
werkmethoden die de beste resultaten en
professionele behandelingen garanderen.
Geen startpakketten
Nationale en internationale onderscheidingen
en prijzen
Snelle leveringen
Dynamische marketingondersteuning
en commerciële begeleiding
Wekelijkse trainingen
Exclusief in schoonheidssalons,
spa- en wellnesscentra

Onze waarden
•
•
•
•

Professionalisme & kwaliteit
Klantenservice & authenticiteit
Openheid & passie
Respect & samenwerking

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

We komen u graag informeren wat

voor uw zaak kan betekenen.

Make-up
directions
fall – winter
Alles mag, alles kan, niets moet, laat je gaan en creëer
een toffe look. Dit is een beetje het motto voor de makeup van de herfst en winter voor 2018. Er zijn geen specifieke trends meer waar iedereen moet naar streven maar
we gaan toch even kijken welke make-ups er op catwalks
zijn verschenen. De bedoeling is dat elke professional
hieruit haalt wat hem/haar aanspreekt en ermee aan
de slag gaat naar eigen smaak en believen. Van heel
uitgesproken make-ups en kleuren tot de nude look, het
is weer allemaal mogelijk.

Glamour
Het gebruik van glitter en metallics is helemaal terug.
De inspiratie komt uit de jaren ’70 maar het wordt zeker
geen retro look. Zowel koude kleuren als goud worden
gebruikt om de make-up dat beetje extra te geven. Eens
leuk om uit te proberen voor een avondje uit en voor
de feestdagen. Wanneer je de metallics en glitter gaat
gebruiken, kan je dit terug combineren met een matte of
nude basis make-up. De foundations, mat of natuurlijke
glans moeten wel “onzichtbaar” blijven. Breng je basis
make-up zo aan dat het niet te opvallend is.

Natural
Een heel natuurlijke, ik heb geen make-up aan op mijn
aangezicht, doet het ook heel goed. Accentueer de
schoonheid en eigenheid van je klant en laat ze stralen
in haar eenvoud. Zachte foundation, een beetje glans
op de lippen (eventueel dmv. Lippenbalsem). Zachte
natuurlijke blush op de wangen, een beetje mascara en
klaar is “ Kees”.
Vanuit Parijs komt er een trend overgewaaid die volgens de beauty watchers wel eens heel veel succes
zou kunnen hebben. Hiervoor gebruik je een natuurlijke
foundation, aardetinten oogschaduw, bruine mascara.
De bruine oogschaduw wordt enkel gebruikt om de ogen
wat aan te zetten en extra dimensie te geven, geen
smokey eyes! Dit mag echter wel in combinatie met een
fel rode of dieprode lippenstift. Heel simpel maar, persoonlijk moet ik zeggen, erg mooi.

Eyeliner
Zwarte eyeliner is hot in al zijn vormen. Cat eyes, natuurlijke eyeliner, eyeliner onder het oog. Je ziet het allemaal
verschijnen, liefhebbers van eyeliner kunnen zich volledig
laten gaan. En klanten die eyeliner zelf niet zo makkelijk
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kunnen aanbrengen, niet getreurd want zelfs een nonchalante, niet perfect rechte eyeliner mag. Accentueer
de ogen eens door middel van halve eyeliners of laat je
eyeliner een stuk doorlopen, zowel boven als onder het
oog, het kan allemaal. Ook gekleurde eyeliner is “in”,en
opmerkelijk hier is dat zelfs rode eyeliner onder het oog
veel gebruikt wordt, combineer deze wel met een fijn,
zwart lijntje want het is niet de bedoeling dat je eruit
ziet alsof je net gehuild hebt.
Een eyeliner in het midden van het oog behoort eveneens
tot de mogelijkheden , zowel in één als in twee kleuren:
je volgt als het ware de lijn die je trekt voor een “cut
crease”. Sterren als Kylie Jenner en Ariana Grande werden ermee gespot en sindsdien duiken er zeer veel foto’s
van op, op het wereldwijde web en de sociale media. Een
mooie maar zeer moeiljke look. Kortom, let’s play!

Kleuren
Kleur kan, en hoe. De kleuren die we zullen zien deze
winter zijn: cyclaamroze, kanariegeel, maar ook een
matte, warme, ingetogen gele kleur zal het goed doen zo
ook ; ultraviolet, cyaanblauw, smaragdgroen en oranje.
Geel kan zelf als blush gebruikt worden voor de durvers.
De make-up hoeft zelfs niet bij je kledij te passen. Of
je hier fan van bent, bepaal je natuurlijk zelf want ik zeg
het nogmaals, het is aan de make-up artist om alles in
goede banen te leiden en de juiste keuzes te maken om
een artistieke make-up neer te zetten. En natuurlijk lopen
je klanten niet op de catwalk maar gaan ze naar een
feestje dus pas alles aan, aan de wensen en persoonlijkheid van de klant en een normale belichting. Maar staat
de klant open voor iets gedurfd, dan is het wel nu dat je
het kan aanbieden. De deuren staan wijd open voor alle
creatieve geesten onder ons.

Lippen
Doorschijnende lipgloss, glitter lip gloss, rode lippen,
peachy kleuren en zelfs echt glitter lippen, ook dat kan

allemaal dit najaar. Pas je lippen aan, aan je make-up
naar eigen interpretatie. We zitten nog steeds in de flow
van alles kan en alles mag maar zorg wel dat het geen
“overkill” wordt.

Foundation
Het blijft nog stees de bedoeling dat de foundation wel
heel erg natuurlijk blijft. Het is niet de bedoeling dat
je gaat zien dat je klant een dikke laag foundation op
heeft. Zoals boven reeds vermeld, is de matte look wel
terug van weggeweest, weliswaar nog heel voozichtig.
Mat wil echter niet zeggen poederachtig, want dat is wel
een constante gebleven, het poedereffect komt (nog)
niet terug. Maak de huid mat door middel van mattifiers
die je onder de foundation aanbrengt of gebruik een zeer
fijn poeder.

Nagels
Maak je make-up look af met nagellak, de kleur van deze
winter is rood, fel rood, diep rood, bordeauxrood, met
rood zit je steeds goed deze winter. Heb je het graag
een beetje specialer, kan je rood combineren met zwart.
Ook paarse, roze (van heel zacht poeder roze tot snoepjesroze), zalmkleur, grijsblauw, glanzend goud en aardetinten zijn terug te vinden alhoewel, minder dominant.
Jammer genoeg trekt de zomer langzaam uit het land,
maar deze directions kunnen de winteravonden opvullen met leuke experimenten. Have Fun! Laten we er een
warme, gezellige winter van maken. 

Make-up: Perle Boeckx, pearl2you
Bronnen: w
 ww.trendystyle.net – www.elle.com – www.pronails.be
www.opi-shop.be
Met dank aan: Mikim Fx
Modellen: Olivia en Kyana
Fotograaf: Johan van Vynckt
Foto’s nagels: Peau-d-abricot, Schilde
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Work (it) out

In het instituut kunnen bepaalde taken de oorzaak vormen van klachten ter hoogte van de musculoskeletale
structuren zoals spieren, pezen, ligamenten, zenuwen
en gewrichten. Deze klachten worden aangeduid met de
verzamelnaam musculoskeletale aandoeningen (MSA). De
klachten zijn vooral gelokaliseerd ter hoogte van rug en
nek, bovenste ledematen (schouders, ellebogen, pols) en
onderste ledematen (knie, voet). De veelvoorkomende
MSA zijn te wijten aan een combinatie van het langdurig
aanhouden van een staande of zittende houding, het
herhaaldelijk uitvoeren van handelingen (nagelstyliste)
waarbij ook kracht wordt vereist van handen en vingers
(massage) en een ongemakkelijke werkhouding (pedicure). De meeste schoonheidsspecialisten aanvaarden
de klachten en werken door. Het lijkt wel of het bij het
beroep hoort. Een schoonheidsspecialist kan na een
drukke werkdag klagen over pijn en vermoeidheid.
Regelmatig bewegen wordt aanzien als één van
de belangrijkste factoren in preventie. Daarom willen wij een beweegprogramma integreren voor de
schoonheidsspecialist(e). Er werd een “Work (it) out”
programma opgemaakt met 10 korte oefeningen die je
helpen je dagelijkse bewegingen te verbeteren. Zo win
je aan kracht, en als je wint aan kracht dan win je automatisch ook aan energie.
Deze oefeningen doe je gemakkelijk in het instituut, tussen 2 klanten door, of tijdens de pauze.
Van dit programma werden twee affiches opgemaakt
waar de oefeningen visueel en kort uitgelegd terug te
vinden zijn. Samen met het fitpakket bestaande uit een
bal, mat en mini-band kan je aan de slag. Wil je als lid
van Besko gratis de posters ontvangen, stuur dan een
e-mail naar info@besko.be. Uit de eerste 10 aanvragen
verloten we een gratis fit-pakket. Wees er dus snel bij!
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Work (it) out voor de leerkrachten

Op vrijdag 24 augustus organiseerden we een opleiding
“Work (it) out voor leerkrachten in Coach Antwerpen.
Tijdens een halve dag kregen de leerkrachten uitleg over
het belang van gezond bewegen en gingen ze met de 10
verschillende oefeningen aan de slag.
Als we de leerkrachten mogen geloven was het een zeer
leerrijke en aangename opleiding. 
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Bekken kantelen
op de fit ball

Deze oefening is bedoeld om de
beweeglijkheid en ontspanning
van zowel het bekken als de lage
rug te optimaliseren.
a. Zit met rechte rug op de fit ball,
de benen breder dan je heupen,
voeten goed plat op de grond.
Plaats je handen op je heupen en
denk aan “borst vooruit!” Maak je
zo groot mogelijk.
b. Kantel langzaam het bekken
voor- en achterwaarts. Adem in
als je naar achteren kantelt, uit als
je het bekken naar voren kantelt.
Herhaal dit 20 keer.

b

b

a

4
3

a

Back plank

Squat met
mini band

2

Deze oefening is gericht op het trainen
van de grote bilspieren en de bovenbeenspieren.
a. Plaats de mini band net boven je knie
en plaats je voeten op heupbreedte,
zodat de band gespannen staat. Hou je
rug neutraal, span de buikspieren aan
en zak tot de bovenbenen horizontaal
zijn, waarbij je de armen voorwaarts
omhoog heft.
b. Zorg gedurende de volledige beweging
dat je knieën recht naar voren wijzen.
Adem uit terwijl je zakt. Probeer om
20 squats te doen.

OUT

Foam rolller
rugmassage

Met de foam roller kan je ervoor zorgen dat de “knoop”
in je spier verdwijnt.
a. Lig met het midden van de rug op de rol. Voeten steunen
op de grond, armen worden gekruist of ondersteunen de nek.
b. Rol langzaam van het midden van de rug tot net onder de
nek door af te duwen met de voeten.
Voelt het te zwaar of pijnlijk? Je kan de druk verminderen
door de oefening niet liggend op de grond te doen, maar
staand met de foam roller tegen de muur. Bouw de duur
langzaam op, begin met 10” en probeer om tot 30” vol
te houden.

Wil je een stabiele onderrug en
mobiele schouders?
a. Zit met gebogen knieën en een
rechte rug op de grond. De voeten
trek je op zodat enkel de hiel de
grond raakt. Je handen plaats
je achter de rug, breder dan
schouderbreedte uit elkaar.
Adem in en span buik-, rugen bilspieren aan.
b. Adem uit en hef het bekken van de
grond tot hoofd, schouders, bekken
en knieën zich horizontaal op één
rechte lijn bevinden. Overstrek de
ellebogen niet. Hou deze positie aan
en adem rustig in en uit. Lukt het om
dit 15 keer te doen?

a

b

b

b

5
a

Activewear: www.sweatability.com

WWW.BESKO.BE
T. 03 / 280 80 70

WWW.COIFFURE.ORG
T. 09 / 223 71 24

BLIJF FIT,
OOK OP
DE WERKVLOER!

Stretching schouders &
rug op de fit ball

Dit is een geweldige stretching voor je schouders.
a. Kniel voor de bal en leg de handen vlak bovenop
de bal. Duw de bal voorwaarts met de handen tot
het bekken zich boven de knieën bevindt en de
armen gestrekt liggen op de bal.
b. Duw de borstkas lichtjes naar beneden om de
rek te optimaliseren. Hou deze positie gedurende
15 seconden aan en keer dan terug naar de
beginhouding door de rug, de nek en dan het hoofd
langzaam af te rollen. Denk eraan om tijdens de
oefening een regelmatige, soepele ademhaling
aan te houden. Adem uit als je gaat rekken.
Doe 20 stretches.

Drukwerk op papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer

Een gezonde geest in een gezond lichaam, een
eeuwen
oude Latijnse uitspraak. Toch is dit als
schoonheidsspecialist(e) niet altijd evident. Het beroep
van schoonheidsspecialist is een manueel beroep en
lichamelijk intensief. Het menselijk lichaam heeft een
groot aanpassingsvermogen, maar toch zullen er bij
het negeren van de ergonomische principes met de tijd
klachten opduiken.

Quality - Functionality - Italian Design
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9031 Drongen
T 09 227 90 15
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Enkele interessante Hebes gemist?
In iedere uitgave staan ook de vaste rubrieken: Provinciaal Nieuws – Knipoogje – Rechten & Plichten – Voor
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Hebe 120 artikelen
–	Silanolen: organisch
silicium voor een multiactieve huidverzorging
–	Plan en exposanten
Estetika Herfst 2011
–	Halloween make-up …
het feest kan beginnen
–	Voetreflexologie en de
schoonheidsspecialist

Hebe 121 artikelen
–	In de ban van de roos
–	Geneeskundige dagen
Antwerpen
–	Schoonheidsspecialist voorgesteld in het
Beroepenhuis
–	Estetika Herfst, waar de
zomer de winter ontmoet
–	Wintertijd .... Feesttijd
–	Voor u gelezen in de pers

Hebe 122 artikelen
–	Cosmetische behandelingen van cellulite
–	De toekomstvoorspeller
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Lente 2012
–	Nieuw op Estetika:
Belgische kampioenschappen “Nail Art
2012”
–	Facepainting tricks

Hebe 123 artikelen
–	Laser, ipl-ontharing, witten
van tanden?
–	Nieuw logo van Besko
–	Cosmetica in harmonie
met epidermis en huidflora
–	Estetika Lente
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Lente 2012
–	De diabetesvoet
–	93 kunstwerken op één
loper
–	Gelnagels: een hype of
een blijver?
–	Colours, dé trend in de
zomer make-up

Hebe 124 artikelen
–	Dermato-cosmetische
behandeling van acne
–	Erik Wullaert (1951-2012)
–	Plan en lijst exposanten
van Estetika Herfst 2012
–	Belgisch kampioenschap
French Manicure 2012
–	Halloween (make-up)

Hebe 125 artikelen
–	Functionele antiaging met
huiseigen vitamines
–	Psoriasis... voel je welkom!
–	Verslag Estetika herfst
2012
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Herfst
–	Schitterend de feestdagen
tegemoet (make-up)

Hebe 126 artikelen
–	De hersenen-huid connectie
–	Plan en lijst exposanten
van Estetika Lente 2013
–	Trends Lente-Zomer
2013 (make-up)
–	Onychomycose - voetschimmel

Hebe 127 artikelen
–	Fyto-actieve cosmetica
–	9e Symposium voor
schoonheidsspecialisten
–	Natural face-lifting
–	Denise Grésiac has got
talent en beweest dat
–	Besko startersdag
–	Verslag Estetika lente
2013
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika lente
–	Eeuwenoude epilatietechnieken worden weer trendy

Hebe 128 artikelen
–	Cosmetische logica
contra veroudering.
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Herfst 2013
–	Make-Up trends herfstwinter 2013-2014
–	Wat verdien je als
schoonheidsspecialistwerknemer?

Hebe 129 artikelen
–	Ondertekening globaal
onderwijsconvenant
esthetiek
–	Samenstelling en dermocosmetische impact van
parfum
–	Gezondheidsraad
verwerpt fish pedicure
therapy
–	Verslag 9e symposium
voor schoonheidsspecialisten
–	Verslag Estetika Herfst
2014
–...

Hebe 130 artikelen
–	Depigmenteren van een
stralende egale teint
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Lente 2014
–	Carnavalkriebels, halfvasten, kinderfeestjes…
–	Cryo sauna

Hebe 131 artikelen
–	Het totaalconcept van BBen CC-crèmes
–	77 kunstwerken op
1 podium…
–	Verslag Estetika Lente
–	Winnaars Maquillagewedstrijd Estetika Lente 2014
–	Sun, Sea & Party Make-up
–	Afvallen door middel van
injecties

Hebe 132 artikelen
–	Fytocosmetische activiteit uit macro-algen
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Herfst 2014
–	Semi-permanente
make-up
–	Een gratis App om de
ernst van psoriasis te
meten
–	Grote cosmeticatest…
en wat met de schoonheidsspecialistes?

Hebe 133 artikelen
–	Essentie en evolutie
van cosmeceutica
–	10e Symposium voor
schoonheidsspecialisten
–	Verslag Estetika Herfst
2014
–	Winnaars Maquillagewedstrijd Estetika Herfst
2014
–	Make-up en verzorging
van de (donkere)
Afrikaanse huid
–	Winter! Enkele tips om
deze gezond met een
zachte huid door te
komen

Hebe 134 artikelen
–	Plantaardige en minerale
oliën voor een satijnzachte
huid
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Lente 2015
–	Zonnebanken?
Een probleem
–	Koninklijk Besluit geldend
voor de uitbating van een
zonnecentrum

Geen probleem, U kunt ze nog nabestellen!
u gelezen in de pers – Nieuws uit de bedrijven
Hebe 135 artikelen
–	Functionele basisingrediënten van plantaardige
oorsprong
–	Startersdag Besko
–	Verslag Estetika Lente 2015
–	Winnaars Maquillagewedstrijd Estetika Lente 2015
–	Voor de 35ste maal onbegrensde kunst bij “Denise
Grésiac”
–	Bye, bye schimmels, hello
zomer!
–	Belgisch kampioenschap
Nail Art en Airbrush op de
nagels

Hebe 136 artikelen
–	Sublieme lippen met iconische lipstick en gloss
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Herfst 2015
–	Gevoelige huid
–	Hoe bereken je de kostprijs
van een behandeling

Hebe 137 artikelen
–	Zalig baden en royaal
verzorgen
–	Verslag nagelwedstrijd
Estetika Herfst
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Herfst
–	Mooi op de catwalk
–	Professionele schoonheidsverzorging voor
kankerpatienten

Hebe 138 artikelen
–	De functionele meerwaarde van serums
–	De kleur van het jaar
–	Esthetische geneeskunde in de lift
–	Grote cosmeticatest …

Hebe 139 artikelen
–	Zalig baden en royaal
verzorgen
–	Verslag nagelwedstrijd
Estetika Herfst
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Herfst
–	Estetika Lente 2016 plan
en exposanten
–	Tussen huidveroudering
en vampieren
–	Opbouwen digitaal
klantengetrouwheidsprogramma

Hebe 140 artikelen
–	Cosmetisch comfort voor
de oogzone
–	Gezonde voedingsgewoonten, obesitas, zin en
onzin
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Herfst 2016
–	Risktrainer, leidraad om
veilig te werken in het
instituut
–	The 50’s. Retro Make-up

Hebe 141 artikelen
–	Aspecten en esthetische
behandeling van cellulite
–	Overuren in uw salon:
Wat moet u zeker
weten?
–	Verslag Estetika Herfst
Estetika Lente 2016 plan
en exposanten
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Herfst
–	Winnaars Belgische
nagelkampioenschappen
–	Make-up trends Winter
2016-2017

Hebe 142 artikelen
–	Vitale huidprotectie via
epigenetica
–	OPGEPAST: voor iedereen
die een zonnecentrum
uitbaat
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Lente 2017
–	Wereldprimeur: goede
bacteriën ten dienste van
onze huid!
–	Wat is de toekomst van de
schoonheidsspecialist?

Hebe 143 artikelen
–	De essentie van cosmetische detox
–	Overuren in uw salon:
Wat moet u zeker weten?
–	Verslag Estetika Lente
2017
–	Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Lente
–	Winnaars Nail Art wedstrijd
–	64 kunstwerken voor
1 ½ minuut exposure per
stuk
–	Zomertrends 2017
–	Eindwerk leerlingen 7e jaar
van “Denise Grésiac”

Hebe 144 artikelen
–	Actieve variaties op het
thema retinol
–	Uw schoonheid in veilige
handen
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Herfst 2017
–	Make-up directions voor de
herfst/winter 2017/18

Hebe 145 artikelen
–	De meerwaarde van hydrateren bij antiveroudering
–	Probleem aan de voet:
Hallux Valgus
–	Verslag Estetika Herfst
2018
–	One stroke face-painting
–	Verkiezing schoonheidsspecialist/salon van het jaar
2018
–	Reportage Sense of Beauty
winnares categorie salon
–	Wimpers, de kader van de
spiegel van de ziel
–	Interview met Udo Springer

Hebe 146 artikelen
–	Sensoriële interactie en
beleving van cosmetica
–	Eten dat rimpels veroorzaakt...
–	Wat betekent GDPR voor
uw instituut
–	Hoogdag in mei voor de
school “Denise Grésiac”
–	Nieuws uit het onderwijs
–	Lente in het land. Verslag
van Estetika Lente 2018
–	Fruitzuur peelings en
chemische peelings
–	Startersdagen voor de
toekomstige schoonheidsspecialisten
–	Zonnebank in je instituut...
bijna onmogelijk door de
nieuwe regelgeving

Hebe 147 artikelen
–	Vitale huidprotectie via
epigenetica
–	OPGEPAST: voor iedereen die een zonnecentrum uitbaat
–	Plan en lijst exposanten
Estetika Lente 2017
–	Wereldprimeur: goede
bacteriën ten dienste
van onze huid!
–	Wat is de toekomst van
de schoonheidsspecialist?
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KANKER BEAUTY PROFESSIONAL
ALLE INFO OP: WWW.INSTITUTEFPC.EU

Jaarlijks worden meer en meer mensen door kanker getroffen. Gelukkig wordt er
op vandaag verder gekeken dan de ziekte alleen. Alle aspecten rond het innerlijk en
uiterlijk welbevinden van de patiënt hebben alleen maar aan belang gewonnen.
Zo worden er reeds in de ziekenhuizen verwen- en verzorgingssessies gegeven.
Echter, éénmaal buiten het ziekenhuis valt deze zorg weg en is er vaak een
drempelvrees om naar een schoonheidsinstituut of kapper te stappen. ‘Zal die mij wel
begrijpen?’, ‘Weet die wel wat ik doormaak?’. Maar ook de schoonheidsspecialiste of
kapper heeft vaak schrik het niet goed aan te pakken.

INHOUD OPLEIDING
WAT IS KANKER?
Een uiteenzetting over de basisprincipes
van kanker met het ontstaan en de groei
van een tumor, alsook het toelichten van
de diagnose, behandeling en vooruitzichten voor de patiënt.
NEVENWERKINGEN
Bij een kankertherapie worden ook de
goede lichaamscellen aangevallen waardoor heel wat nevenwerkingen optreden.
Hoe ga je ermee om en hoe behandelen?
ZIEKTEBELEVING
Op interactieve manier krijgen we een
beeld over hoe mensen met kanker en
hun omgeving de ziekte emotioneel en
cognitief beleven en verwerken en hoe ze
de ziekte en/of verlies een plaats geven
binnen hun leven.

negatieve invloed op de voedingstoestand en lichaamssamenstelling.
Voedings- en dieetbehandeling is daarom
een belangrijke ondersteunende therapie.
BEHANDELINGEN
Praktijksessies met aangepaste
behandelingen, basis make-up.
PRODUCTGEBRUIK
Overzicht van ingrediënten voor
verzorgingsproducten die wel of niet
kunnen gebruikt worden.
PALLIATIEVE ZORG EN EUTHANASIE
Als er geen herstel meer mogelijk is.
GETUIGENISSEN EN DEBAT
Meer dan theorie, spreken levensechte
verhalen voor zich.

BASISCOMMUNICATIE
Gepast reageren: theorie en praktijk

MASSAGE
Een contra-indicatievrije massage wordt
aangeleerd. Een massage met respect
voor het ‘getekende’ lichaam.

HYGÏENE
Een overzicht van de belangrijke
hygiënemaatregelen die moeten in acht
genomen worden.

MAKE-UP
Specifieke noden van de lijdende huid.
Kleur in het gelaat brengen.
Wenkbrauwen tekenen en/of bijtekenen.

ZELFZORG, STRESS
Hoe jezelf emotioneel beschermen?
Hoever kan je meegaan in het lijden van
de klant/patiënt?
EHBO
EHBO: belangrijke noodzakelijke kennis
DOORVERWIJZEN
Organisatie en structuur van
(ondersteunende) zorgverleners en
diensten/doorverwijzingsmogelijkheden.
KANKER EN VOEDING (INLEIDENDE
BEGRIPPEN)
Ziekte en behandeling hebben een

MANICURE
Bekijken, behandelen van de diverse
problemen van huid en nagels in het
kader an esthetische verzorging.
MARKTPOSITIONERING
Hoe kan je je diensten op een discrete,
professionele en niet al te commerciële
manier in de markt promoten.

DOEL OPLEIDING
Door het aanbieden van een
gespecialiseerde opleiding naar
deze doelgroep willen we:
■ De kennis van de dienstverleners
vergroten.
■ Klanten/patiënten een
vertrouwen geven dat drempelverlagend werkt wetende dat ze
bij een dienstverlener langsgaan
die heel goed weet waarover
hij/zij spreekt.
■ Dienstverleners een erkenning
geven die hen kwalificeert en
onderscheidt in de markt.

LOOPTIJD OPLEIDING

één jaar

PRIJS PROJECT

€ 1.800,00

CERTIFICAAT

Ja

ERKENNING

Ja

KMO PORTEFEUILLE

Ja

TEGEMOETKOMING PC314

Ja

TIJDSBESTEDING
THEORIE
20 dagen van 10u – 16u
PRAKTIJK
120 uur met opleiding en
ervaringsperiodes

NAJAAR 2018 STARTEN OP

AZ Alma, Eeklo
op maandag 10 september 2018
Sint-Trudo, Sint-Truiden
op dinsdag 18 september 2018
AZ Zeno, Knokke
op donderdag 8 november 2018

IN SAMENWERKING MET:

LOTUS CARE FOUNDATION

Info en demo Event “Reviderm”
22 oktober van 10u tot 16u
Gratis/ locatie Kortrijk
Info 056 22 99 60

Beroepsvereniging
voor bio-estetiek en cosmetologie

Samenstelling van de bestuursorganen
Nationaal bestuur
– Voorzitter: Dhr. J. Boeckx
Flor Alpaertstraat 4 bus 001, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
– Erevoorzitster: Mevr. Fr. Gys-Behets
Verbrandhofstraat 17/6, 9500 Geraardsbergen, Gsm 0478-29 74 49
– Ondervoorzitster: Mevr. J. Berghmans
Zandstraat 4/110, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
– Secretaris-penningmeester: Dhr. A. Zweers
Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
– Leden: Mevr. S. Burms - Mevr. K. Benoot - Mevr. G. Van Noten - Mevr. K. Niedziela Dhr. D. D'Hont
Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter - Mevr. Gys-Behets, Erevoorzitster
Mevr. J. Berghmans, Ondervoorzitster - Dhr. A. Zweers, Secretaris-penningmeester

BON - ADVERTENTIES:

Hebe 148

GRATIS voor leden van Besko vzw,
met lidkaart.
Tarief: € 40,- per 100 lettertekens - € 6,- per 25 bijkomende lettertekens - incl. B.T.W.
Opsturen naar afd. publiciteit Hebe, Belpairestraat 6, 2600 Berchem.
U moet pas betalen na ontvangst van de factuur.

BON VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN

Lid nr. ______________

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
Kruisstraat 77, 9090 Melle - Gsm 0479 69 52 22
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - Mevr. R. Vanhoyweghen
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

Ondergetekende, naam ________________________________________ voornaam ______________
straat _________________________________________ postnr. __________ te ___________________________
BTW nr. ____________________________________________________ telefoon ___________________________

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Burms
Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont

W
U

E
I
N

4 ELEMENTS
Sol’Essence & Sol’Activ
Serum-olie

EAU
WATER

Dagcrème

TERRE
AARDE

FEU
VUUR

AIR
LUCHT

www.sol-esta.be
NEOLABO CVBA EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA, Sluizeken 34 B-9620 ZOTTEGEM
TEL +32 (0) 9 364 51 10FAX +32 (0) 9 364 51 11- info@neolabo.be - www.neolabo.be - BE 0422.252.579

HUIDVERBETERING 3.0
Zet jij samen met ons de volgende stap?
www.carepersonalbeauty.be

