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WOORDJE VOORAF
Beste schoonheidsspecialist(e),
Besko viert, en vieren doen we steeds
graag, zeker wanneer er iets belangrijk te
gedenken valt.
“HEBE”, het vakblad van “BESKO”, onze
beroepsvereniging, verschijnt met dit
nummer voor de 150ste maal, telkens 4x
per jaar, het rekensommetje is vlug gemaakt
wanneer we weten dat het eerste nummer verscheen in juli
1981. We kunnen spreken over een uit de kluiten gewassen
jongedame van tussen de 37 en 38 jaar. In feite wat te jong
voor een face-lift maar toch oud genoeg voor een flinke
opfrissingsbeurt. Dit vond ook onze hoofdredacteur Albert
Zweers, reeds vanaf het eerste nummer bezieler van Hebe,
samen met het redactieteam.
Dus voor Hebe 150 werd er een nieuw kleedje ontworpen.
Aan jullie om het te bekijken. Ik vind het in ieder geval een
prachtig initiatief dat uitgemond is in een mooi resultaat.
De schoonheidsspecialiste en iedereen uit de sector zal ons
vakblad met nog meer plezier ter hand nemen en lezen.
Proficiat aan Albert en alle medewerkers aan Hebe.
Ondertussen is de kerst- en eindejaarversiering opgeborgen,
de sneeuw geruimd en kijken we uit naar het voorjaar, de
lente, ”Spring” zowel in de Engelse als in de Nederlandse
betekenis, een aanzet voor nieuwe uitdagingen in het
vooruitzicht van de volgende seizoenen.
Hoe pakken we deze dit jaar aan? We moeten onze klanten
blijven verrassen.
Nieuwigheden, aangepaste maquillage, producten om te
bruinen, vocht inbrengende gels en crèmes… zal u zeker de
volgende maanden nodig hebben.
Natuurlijk komt u naar de Estetikabeurs op 23, 24 of 25 maart
en daar vindt u naast producten die u nodig heeft er nieuwe,
die het zomerseizoen zowel voor uw klant als voor uzelf
kunnen verrijken. Kijk ook eens goed rond want er zijn
waarschijnlijk wel cosmetische toestellen die voor uw salon
nuttig zijn en mogelijk het niveau van uw instituut een extra
boost kunnen geven.
Zelfs kleine nieuwigheden oefenen aantrekkingskracht uit op
klanten, zij ervaren hierdoor dat u ernstig bezig bent en “upto-date” blijft.
Wij moeten er rekening mee houden, zoals in vele beroepen,
dat ook onze klant een overvloed aan informatie krijgt langs
alle bestaande media om; internet, damesbladen, tv-reclame,
online shops en wat weet ik al. Ons leven wordt niet
eenvoudiger door de tsunami van informatie maar een
bezoek aan Estetika en met de Hebe binnen handbereik
staan we al al een heel eind verder en ook steviger in onze
schoenen. Succes en tot op Estetika!
Uw voorzitter:
John Boeckx

5
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Depilève®, wereldleider op vlak van professionele ontharingssystemen daagt zijn concurrenten uit en lanceert Cerazyme®:
een revolutionaire hars die een huidverjongende gelaatsverzorging combineert met quasi pijnloos ontharen!
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CERAZYME®
2 in 1
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Actieve ingrediënten:
- Natural Moisturizing Factor (NMF)
- Q10 Enzyme
- DNA Filamenten

Til uw ontharing tot een hoger niveau!
Meer info? Informeer u bij onze klantendienst
of op www.districos.com/cerazyme.
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Uw schoonheid
in veilige
handen

Bepaalde schoonheidsinstituten of salons zijn kwalitatiefgediplomeerd voor 1 of meerdere deelsectoren en krijgen hun
eigen label.
Om het publiek duidelijk te maken dat u een erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u het p
 rachtige gevelbord.

Erkend kwalitatief-
gediplomeerd Besko-lid
Dit label staat voor professioneel geschoolde schoonheidsspecialisten die een volwaardige kwalitatieve opleiding genoten hebben.
Erkend door de beroepsfederatie.

Hoe kiezen voor gediplomeerde
personen?
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.

Erkend
kwalitatiefgediplomeerd
lid

Tevens voor in uw zaak ontvangt u jaarlijks een licentie als
erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid
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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 schoonheidsspecialist, nagelstylist,
voetverzorger/pedicure of visagist/make-up specialist te mogen
uitvoeren.

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.

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
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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 worden 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 voordelen
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 150

Naam:_______________________________________________________________________________
Voornaam:
Straat:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Postnr.:

______________________

Plaats:

__________________________________________

Tel.:__________________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Handtekening:____________________________________________________________________
opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem
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Actieve lifting en rimpelvervaging
Daniël De Backer, cosmetoloog

‘In ons diepste wezen moet een fundamentele
en verstrekkende aanleg aanwezig zijn om
schoonheid op te merken en te waarderen.
Iedere studie over de werking van de geest,
waarin wordt voorbijgegaan aan zulk een
opmerkelijke gave, schiet te kort.
George Santayana (1863-1952)
Spaans-Amerikaanse schrijver, dichter en filosoof,
auteur van ‘The sense of Beauty’

1. Permanent actueel en innoverend
In onze fascinerende wereld van schoonheidsverzorging,
die schril afsteekt tegen allerlei facetten van negativisme en
het verzorgen en verfraaien van de menselijke huid beoogt,
zijn boeiende innovaties aan de orde van de dag. Hierbij
zijn lifting- en rimpelvervagende producten de blijvende
toppers, die door inventieve research permanent worden
geoptimaliseerd en via gecertificeerde testmethodes worden
geëvalueerd. Een brede waaier van lederhuidactieve en
filmvormende producten gaan hand in hand met soft focus
foundations en fillers voor het verminderen en maskeren van
lijntjes en rimpels, veelal gecombineerd met specifieke appa-

ratuur. Klassieke en digitale vakliteratuur, vakverenigingen
zoals BESKO en beurzen zoals ESTETIKA, bieden continu
updates over specifieke theoretische kennis en bijhorende
beroepspraktijk.

2. Een complex fenomeen
Rimpelvorming en uitzakken van de huid zijn inherent aan
het verouderingsproces en geassocieerd met genetische en
omgevingsgebonden factoren. Intrinsieke of chronologische
veroudering is een traag, door specifieke genen in het DNA
bepaald proces, dat verzwakking in de weefselstructuur
van de huid veroorzaakt, in afwezigheid van bijkomende
biologische, chemische en fysische factoren. De klinische
verschijnselen van intrinsieke huidveroudering zijn persoonsgebonden rimpels met uitgesproken expressielijntjes die
het gevolg zijn van een afnemend functioneren van de fibroblasten, waardoor er minder integer collageen, elastine en
hyaluronzuur wordt geproduceerd. De huid ondergaat hierbij
elasticiteitsverlies, minder efficiënte hydratatie en gereduceerde immuniteitsrespons. Een belangrijk bijhorend cellulair
proces is een vermindering van de cohesie tussen de dermis
en epidermis, door het vervlakken van de verankeringsfilamenten in de basale membraan of dermo-epidermale junctie,
die als BM en DEJ worden afgekort (fig.1). De belangrijkste
oorzaak van extrinsieke veroudering is DNA-beschadigende
chronische blootstelling aan UV, die voor extra rimpels zorgt,
gepaard gaande met onregelmatige pigmentatie en huidvlekken. De combinatie van intrinsieke en extrinsieke veroudering
levert een zwakkere, minder dynamische huid op, die o.i.v.
de zwaartekracht begint uit te zakken, wat ten volle het aanbrengen van liftingproducten verantwoordt. Voor het counteren van deze verouderingsverschijnselen en het op peil
houden van de fysiologische vitaliteit van de huid focust men
op optimale hydratatie, behoedzame exfoliatie, activeren van
fibroblasten, reduceren van ontstekingen en het neutraliseren
van reactieve zuurstofradicalen (reactive oxygen species of
ROS). 1

3. Optimaal hydrateren

Fig. 1. Connectie tussen epidermis, basale membraan en dermis
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Voor het optimaliseren van de hydratatietoestand van de
hoornlaag doet men beroep op glycerol, ectoïne, NMFbestanddelen en moleculen die de ceramidensynthese in
de intercellulaire lipidenlagen stimuleren, zoals niacinamide.
Een bijkomende strategie is het stimuleren van aquaporines,
minuscule proteïnekanaaltjes die het huidwater extra- en
intracellulair laten circuleren. Aquaglyceroporines loodsen
ook kleine moleculen zoals glycerol en ureum doorheen de
celmembranen. Glycerylglucosiden, condensatieproducten
van glycerol en glucose, drijven de synthese van aquaglycerylporine 3 (AQP 3) op, wat een door genexpressie bewezen
stimulans van de hydratatie oplevert. De superster hyaluron-
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‘Laagmoleculair hyaluronzuur
verhoogt actief de hydratatie
en het volume van de dermis,
waardoor rimpels vervagen’
zuur of hyaluronaan wordt niet enkel in de vorm van het
filmvormende hoogmoleculaire natriumhyaluronaat verwerkt,
maar ook in laagmoleculaire gefragmenteerde toestand.
Dergelijke ‘natieve’ fracties van hyaluronzuur fixeren zich op
de keratinocyten en genereren extra hyaluronzuur in de epidermis. Zij hechten zich ook trapsgewijze op receptoren van
fibroblasten en starten hierin een neosynthese van hyaluronaan op. Hierdoor neemt het hyaluronaangehalte en bijhorend
het waterbindend vermogen in de dermis toe, waardoor ze in
volume toeneemt en rimpeltjes en lijntjes geleidelijk worden
opengedrukt.2

4. Behoedzaam exfoliëren
Exfoliatie, ook peeling en gommage genoemd, is een alom
toegepaste efficiënte manier om de huidvernieuwing te stimuleren en progressief rimpels te vervagen. In de praktijk
kennen we verschillende types van exfoliatie. Mechanische
peelings bevatten allerlei types van schurende deeltjes
afkomstig van plantaardige origine, zoals abrikozenpitten,
frambozenpitten, bamboeschilfers en pareltjes van jojobawas. De vroeger gebruikte polethyleensfeertjes zijn omwille
van milieumaatregelen nagenoeg verdwenen. Enzymatische
peelings bevatten proteïnesplitsende enzymen of proteasen,
zoals papaïne uit de papayavrucht. De enzymen splitsen de
huidproteïnen, waardoor stapsgewijze een zachte exfoliatie
op gang wordt gebracht. Microdermabrasie is een mechanische peeling door middel van kristallen. De peelings op basis
van hydroxyzuren, zoals de bekende fruitzuren, zijn enorm in
trek en worden door veel fabrikanten op de markt gebracht.
Hydroxyzuren versnellen keratolytisch de celvernieuwing of
turnover van de opperhuidcellen, wat resulteert in een zach-

Fig.2. Structuurformule
van glycolzuur

Fig.3. Structuurformule
van glucolacton

tere huid, vervaagde rimpels en lijntjes en minder hyperpigmentatie. De best gekende zijn de alfahydroxyzuren (alpha
hydroxy acids of AHA’s), waarvan glycolzuur het actiefste en
meest gebruikte keratolyticum is (fig.2). Hun effect is, zoals
iedere schoonheidsspecialist weet, concentratie-, frequentieen pH-gebonden en vereist een zorgvuldig na te leven protocol om huidbeschadigingen te voorkomen. Een aansluitende
neutralisatie met een product met hogere pH is ten zeerste
aanbevolen om de huideigen pH van ong. 5 tot 5,5 te herstellen. De potentiële agressiviteit van alfahydroxyzuren kan
worden beperkt door ze te combineren met het aminozuur
arginine of glycyrrhitinezuur uit zoethout (Glycrrhiza glabra).
Glucolacton is een voorbeeld van een polyhydroxyzuur, dat
een huidmilde exfoliatie bewerkt, met een bijhorend hydraterend effect door het grote aantal hydrofiele hydroxylgroepen
(OH) in zijn structuur (fig. 3). Fruitzuurgebonden systeemverzorgingen kunnen doeltreffend worden ondersteund door
het simultaan toepassen van niet-invasieve radiofrequentietherapie, die ook bijdraagt tot een gladde en stevige huid.3

5. Lederhuidactieve ingrediënten
Dermo-actieve ingrediënten behoren tot diverse categorieën
van chemische verbindingen van synthetische of plantaardige origine en oefenen doorgaans meerdere huidactiviteiten
uit, die desgevallend kunnen worden bevorderd met behulp
van aangepaste microneedling en radiofrequentie-therapie.
De populaire botox-alternatieven, met als pionier het lipopeptide acetyl-hexapeptide-3, blokkeren tijdelijk de transmissie
van de zenuwenstimulus van de huidspiertjes, waardoor
ze gaan relaxeren en rimpeltjes en lijntjes tijdelijk vervagen.
Myoxil™, een gehydrolyseerd extract uit de Hibiscus esculentus, is een plantaardig botox-equivalent. Glycatie, een
verharding van collageen- en elastinevezels door sachariden,
leidt tot verstarring en verminderde elasticiteit van de dermis,
die expressielijntjes op het voorhoofd en kraaienpootjes doen
ontstaan. Dit proces kan door carnosine in een concentratie
van 2% worden tegengegaan, in combinatie met antioxidanten zoals vitamine C, en leidt tot een meer gerelaxeerde
rimpelarmere huid. Vitamine C of ascorbinezuur fungeert in
gestabiliseerde vorm als krachtige antioxidant, maar bevordert als polyhydroxyzuur ook de exfoliatie en stimuleert aldus
eveneens de celvernieuwing. Ascorbinezuur intensifieert
tevens de collageensynthese. Een geliposomeerd extract uit
schors van de Magnolia Officinalis, koppelt door zijn specifieke ingrediënten magnolol en honokiol, een doeltreffende
antioxiderende rimpelwerende werking aan een uitgesproken
anti-inflammatoire activiteit (fig. 4). Regelmatige applicatie
van dit extract verbetert ook de celregeneratie en de weerstand van de huid tegen externe stress. De activiteit van
lipoaminozuren, is vergelijkbaar met deze van sommige lipopeptiden. Het lipoaminozuur dipalmitoyl hydroxyproline, een
partnerschap van het aminozuur hydroxyproline en palmiti-
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Fig. 4. Magnolia officinalis

Fig.5. Coffea bengalensis

nezuur, oefent een overtuigend bewezen lifting uit. Hydroxyproline is een essentieel bestanddeel van collageen. Door
koppeling aan palmitinezuur kan het doorheen de hoornlaag
worden gesluisd en vervolgens op termijn de collageenproductie stimuleren. Palmitoyl isoleucine, het koppel van palmitinezuur en isoleucine, genereert extra adipocyten of vetcellen in de
hypodermis, wat een onderhuidse lipofilling bewerkt. Hierdoor
neemt geleidelijk het volume van de wangen toe, zodat het
leeftijdsgebonden gelaatsvolumeverlies wordt gecompenseerd.
Een analoog effect verkrijgt men door het appliqueren van het
extract uit de stamcellen van de Coffea bengalensis (fig. 5).
Als bonus stimuleert het extract ook de aanmaak van aquaporine 3 en collageen.4 Liposomaal ingekapseld genisteïne, de
biologisch actieve vorm van soja-isoflavonen, verhoogt in een
concentratie van 3 tot 5 % via collageenactivering de densiteit
van de huid, die hierdoor minder gaat rimpelen en uitzakken. Dit
gaat gepaard met een zichtbaar liftend effect.5 Een applicatie
van het hexapeptide-10 verhoogt eveneens de huiddichtheid,
door het gelijktijdig promoten van de activiteit van keratinocyten en fibroblasten. Hexapeptide-10 structureert tevens de
huid door het opdrijven van de synthese laminine-5, integrine
en hemidesmosomen, wat neerkomt op het verbeteren van de
cohesie tussen epidermis, basale membraan en dermis (fig. 1)6

ging zichtbaar wordt. Het lyofylisaat van de micro-alg Porphyridium cruentum, in een filmmatrix van cellulose en het
polysacharide pollulan, vormt bij concentraties van 0,5 tot
3 % binnen het uur een opspannende film, die tot 74 % van
fijne rimpeltjes minimaliseert. Het effect van deze instant rimpelcorrector blijft verschillende uren aanhouden. Een polyose
of hemicellulose, verkregen uit haverextract (Avena sativa),
vormt eveneens een tridimensionele opspannende hoogmoleculaire film op de huid, die tevens zacht aanvoelt. Een
derde lifting equivalent is een hoogmoleculair biopolymeer
van proteïnen, geëxtraheerd uit de zaden van zoete amandelen (Prunus amygdalus dulcis).7 

6. Instant lifting
Cosmeticagebruikers zijn terecht ongeduldig en willen niet
altijd weken wachten vooraleer het effect van rimpelverva-
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Rechten en plichten
Guy Lehaen

RECHTEN

PLICHTEN

Sinds 1 november 2018 is de
nieuwe Wet ondernemingsrecht van kracht. Gezien het
onderscheid tussen een burgerlijk- en een handelsdoel is
afgeschaft, bestaat het statuut
van handelaar vanaf die dag
niet meer. Dit is één van de vele
vernieuwingen in het nieuwe
vennootschapsrecht.

Wie wordt onderneming?
• Iedereen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent.
Alle zelfstandigen, bestuurders, zaakvoerders, maar ook vrije
beroepers die met een zekere regelmaat een beroepsactiviteit uitoefenen, zullen een onderneming zijn.
• Een vennootschap.
Gezien er vanaf 1 november 2018 geen sprake meer is
van het statuut “handelaar”, verdwijnt ook het onderscheid
tussen handels- en burgerlijke vennootschappen. Enkel een
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die geen winstuitkeringsoogmerk heeft en ook geen feitelijke winstuitkeringen doet, valt buiten deze nieuwe regeling.
• Een rechtspersoon, VZW en stichting.
Gezien een rechtspersoon als een onderneming wordt
beschouwd, betekent dit dat ook vzw’s en stichtingen kwalificeren als een onderneming. Zelfs indien er geen economisch
doel wordt nagestreefd. Hierbij wordt enkel een kleine uitzondering voorzien voor bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen.

Welke zijn de nieuwe regels voor de nieuwe
onderneming?
• Vrij bewijs in handelsrecht zal gelden ten aanzien van
de onderneming.
Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen
worden geleverd door alle middelen van het recht.
Dit betekent dat zij eveneens rekening moeten houden met
de bewijskracht van de aanvaarde factuur. De Wet ondernemingsrecht stelt duidelijk dat een aanvaarde factuur een
bewijskrachtig document is dat tegen een onderneming kan
gebruikt worden.
Dit is de theorie, maar in de praktijk betekent dit een groot
verschil. Deze wijziging is verregaand. Van zodra een onderneming een factuur niet tijdig betwist heeft, geldt dit als een
aanvaarding van de factuur en de bijhorende voorwaarden.
De onderneming is bij gebreke aan tijdig bezwaar bijgevolg
verplicht om de factuur te betalen conform de aanvaarde factuurvoorwaarden.
• De Rechtbank van Koophandel wordt omgedoopt tot
de ondernemingsrechtbank.
Ze is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, maar
mag ook uitspraken doen over discussies rond de transacties
van aandelen of lidmaatschappen. Vroeger waren vrije beroepers, landbouwers en vzw’s aangewezen op de Rechtbank
van eerste aanleg. Nu kunnen ook zij bij de Ondernemingsrechtbank terecht.

Conclusie
De Wet ondernemingsrecht wijzigt veel met betrekking tot uw
onderneming. Deze wijzigingen zijn positief te noemen, maar
kunnen wel beduidend wat gevolgen hebben voor u en uw
onderneming. Let er daarom op dat u tijdig reageert op facturen en briefwisseling indien u de inhoud hiervan betwist. 
Bron: Konsilanto, accountantskantoor, ondernemersbegeleiders Mortsel
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Word jij onze
ZELFSTANDIGE PARTNER
in plantaardige cosmetica?
Eigen winkel en instituut
in je eigen regio

Meer info via franchise-benelux@yrnet.com

Hebe met een knipoog…
150, het is een relatief begrip. Als je 150 euro bezit als

vorm de woorden zullen verschijnen is nog geen uitge-

6-jarige, ben je een rijke jongeling, als ik hetzelfde bedrag

maakte zaak.

in mijn portefeuille heb, voel ik me niet gerust als ik er een
weekendje van op stap moet/mag gaan. In het geval van
Hebes, overspant het getal een periode van meer dan
35 jaar. Een groot deel van die periode had ik de eer lief en
leed via deze column te delen. Werd ik ook regelmatig aangesproken over mijn schrijfsels en op latere leeftijd was mijn
nageslacht nieuwsgierig naar wat er nu weer over hen verteld werd in uw vaktijdschrift.

U als lezer, heeft in de ruim 35 jaar ook een metamorfose
ondergaan. Het beroep is nu eenmaal met de tijd mee
geëvolueerd. Stilstaan is immers achteruit gaan en dat willen
we geen van allen. Ik heb velen van u zien passeren op de
stand van Besko, 2 maal per jaar. In Gent in het begin, later
in Brussel. Altijd pico bello uitgedost, perfect gemaquilleerd en gecoiffeerd. Niet voor niets is de beurs Estetika één
van de mooiste van het land. Zowel qua inrichting als qua

Ik weet ook wel dat anekdotische, cursiefachtige literatuur

bezoekers. Aanwezig zijn was altijd een prettige ervaring en

geen hoogstaand proza is, maar onder het motto: “De boog

zal dat in de toekomst zeker blijven.

kan niet altijd gespannen staan”, is het laten verschijnen van
een glimlach op tijd en stond een nobel streven. Het leven
is al ernstig genoeg, kranten en tijdschriften staan bol van
“ernstige” stukken, een beetje relativering kan geen kwaad.

Ook aan het schrijven van deze konterfeitsels werd altijd veel
plezier beleefd. Ik hoop dat u op tijd en stond eveneens plezier beleefde aan het verwerken ervan. In ieder geval zien we
elkaar, bij leven en welzijn, weer op de beurs Estetika.

Zoals u aan deze Hebe kan merken is het getal 150 ook

U mag altijd tips geven om uw vakblad nog aangenamer om

een reden om aan vernieuwing te doen. De laatste jaren is

lezen te maken.

onze redactie uitgebreid en we hebben voor dit nummer,
onder impuls en bezielende leiding (lijding?) van de uitgever,

Doe het wel met een knipoogje… 

onze koppen bij elkaar gestoken. Het resulteert in een frisse
opmaak, een verjongde rubricering en een verscheidenheid
aan inhoud. Met de komst van het getal 150 is het moment
om stilaan de fakkel door te geven ook in zicht gekomen. Als
bijna 60-plusser val ik nog onder een vrij gunstige pensioenregeling (als de wetgeving weer niet verandert) en zal 2021
het jaar zijn waarin ik de spreekwoordelijke pijp aan Maarten
mag geven (vraag zal dan wel zijn waar hij die nog mag
roken) en ik, bij leven en welzijn, nog meer tijd kan besteden aan al dan niet verre reizen, waarbij (soms) ook gedacht
wordt aan de ecologische voetafdruk. Ter plaatse aangekomen huur ik geen auto, maar neem het openbaar vervoer.
Ik vermoed dat deze knipoog dan ook de laatste is die onder
deze vorm zal verschijnen. Niet dat ik niets meer zal te vertellen hebben, maar in de toekomst zal het waarschijnlijk
onder een andere titel zijn. Welke dat is, en onder welke
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Cursussen en lezingen

BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
Tel.: 02-569 43 14
E-mail: norina.joossen@telenet.be

Gehouden en te houden activiteiten:
Tenzij anders vermeld zijn de bedragen die gevraagd worden als
toegangsprijs voor lezingen in elke provincie gelijk: 15 � voor
niet-leden en 10 � voor leden, leerlingen jonger dan 21 jaar met
geldige lidkaart betalen 10 �
Voor meer informatie in uw provincie neem gerust contact op
met de verantwoordelijke voor de provincies. U vindt hun contactgegevens hierna.

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

Gehouden activiteiten:
Op 3 december was er een zeer interessante avond over Business en
Lifestyle Coaching door Vicky Vermeiren waar veel belangstelling voor
was.

PROGRAMMA:
Ma 1 april 2019 om 20u.

PEDICURE AVOND
De aangekondigde pedicure avond gaat door op maandag 1 april 2019
om 20.00u. Carol Moortgat en Galia Bouly, pedicures en leerkrachten,
zullen uw vragen beantwoorden in verband met de basisvaardigheden
in de voetverzorging. Zij vervolgen met “Wat is orthoplastie?” gevolgd
door een workshop: Het vervaardigen van eenvoudige orthesen en van
een Halux Valgus protector.

Ma 3 juni 2019 om 20u.

NIET INVASIEVE NIEUWE TOESTELLEN EN HUID
ANALYSE
Op 3 juni eveneens om 20.00u. verwelkomen we Dr. Ilan Karavani die
een studieavond zal verzorgen over “niet invasieve nieuwe toestellen”
en “huidanalyse”. Ook hier zijn er interessante nieuwe ontwikkelingen.
In het najaar voorzien wij een een lezing-studieavond over CRIOLIPOLYSE, verzorgd door dokter Kevin Meuris, chirurg. Datum en uur volgen
in ons volgend schrijven en in Hebe.
De avonden gaan door telkens om 20.00 u. in het instituut Denise
Grésiac, Koninklijkelaan 7-9, 2600 Berchem.

Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314

PROGRAMMA:
Woensdag 30 januari 2019 van 19.30 uur tot 22.30 uur.
In * Kessel-Lo

WONDZORG
Gegeven door Kathlein Demol, verpleegkundig 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 verbandmaterialen er zijn om dit op
zo een efficiënte manier te doen.

Woensdag 22 mei 2019 van 19.30 uur tot 22.30 uur.
In * Dilbeek

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.

Woensdag 13 maart 2019 van 19.30 uur tot 22.30 uur.
In * Kessel-Lo

VOEDINGSADVIES
Gegeven door Mevr. Diane Verhaeren voedingsconsulent.
Vaak kiezen we voor verkeerde voedingsproducten, waardoor we allerlei
kwalen gaan krijgen. Een juist voedingsadvies zal ons hierbij kunnen
helpen. Niet gebaseerd op diëten maar alleen het juiste doen voor ons
lichaam en onze huid.

Woensdag 20 februari 2019
In * Dilbeek van 19.30 uur tot 22.30 uur.

TENEN LEZEN
Gegeven door Traudy.
Bewust worden waar het schoentje wringt. Het teweten komen waarom
we likdoorns krijgen, hamertenen, hallux valguz enz. Ons meer bewust
worden van onze voeten en deze van onze klanten.

Locaties:
• Café de Curve (in “de grote zaal”)
Baron A. de Becker-Remyplein 2 – 3010 KESSEL-LO
• CC-Westrand (Lokaal 004)
Kamerijklaan 46 – 1700 DILBEEK.

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!
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LIMBURG
Mevr. K. Niedziela

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot

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

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

PROGRAMMA:

PROGRAMMA:

Donderdag 21 en 28 februari 2019 om 20 uur

Woensdag 20 maart 2019. Aanvang 19.30 u.

“PIJNLIJKE LOCATIES AAN DE VOET DIE MET DE JUISTE
TECHNIEK DRUKVRIJ WORDEN GEMAAKT

SUIKERONTHARING

Gedurende 2 avonden leren wij 2 technieken aan waardoor pijn aan de
voeten snel afneemt.
- Drukverbandtechnieken die wonden aan de voeten verzachten
- Ortheses die ideaal zijn voor de correctie van een verkeerde stand van
de tenen en pijnlijke drukpunten.
Dit zijn 2 waardevolle introducties in een niet altijd bekend onderdeel van
de voetverzorging.
Deze sessies worden gegeven door Maggy VAN PUYVELDE, specialiste leerkracht en Key Account Manager DVP Health en Beauty.
Kostprijs voor de 2 avonden:
- Leden: 20,00 �
- Niet-leden: 30,00 �
- Studenten Besko-lid: 10,00 �

Donderdag 28 maart 2019 om 20 uur

“ERGONOMIE IN UW INSTITUUT TIJDENS UW WERK”
Goede houding en aanpassen van de werkplek om (rug-) pijnen en letsels
te voorkomen bij het uitoefenen van ons beroep.
Deze sessie wordt gegeven door Tinneke CLAES, ergotherapeute.

Opgelet nieuwe locatie:
C-MINE CRIB,
Evence Coppéelaan 91 – 3600 GENK,
voor routeplan:
zie bijlage of surf naar www.c-minecrib.be

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Kruisstraat 77
9090 Melle
Tel.: 0479-69 52 22
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

Suikerontharing is hot! Steeds meer cliënteel verlangt méér dan de
gewone hars. Suikeren is waxen met de haargroei mee (geen harsresten
meer op je ketel, grond of kledij ) geen rode of verbrande huid... Pasta
werkt al op 37,5°C, oplosbaar met water, géén strips meer nodig, geen
double dipping! Kom, ontdek of deze techniek iets voor jou kan zijn en
laat je overtuigen door Sylvie Burms (zelfstandig schoonheidsspecialiste).
Iedereen die wil kan het uitproberen zowel bij mannen als vrouwen.

Maandag 13 mei 2019. Aanvang 19.30 u.

WONDVERZORGING
Onze voeten zijn een kostbaar goed. We moeten er met zorg mee omspringen. Wonden aan de voeten, meer in het bijzonder bij diabeten en
patiënten met storingen in de bloedsomloop, kunnen desastreuse gevolgen hebben. Wat kan en wat is uit de boze.... hoe pakken we probleemvoeten aan? Wat zijn de do’s en de don’ts? Manderyck Filip, zelfstandig
thuisverpleger en wondverzorger in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper
komt dit op een leuke en aangename manier uitleggen.

Tarieven
Deze tarieven zijn enkel geldig op vertoon van een GELDIGE LIDKAART
2018/2019
- leden � 15,00
- niet-leden � 30,00
- studenten � 10,00

Locatie: (Tenzij anders vermeld)
Campus Coach
Brugsesteenweg 363 b6 – 8800 ROESELARE
(inrit JBC en Basic Fit einde parking)

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

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

Voor de meest recente info: www.besko.be

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 historiek 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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Voor u gelezen in de pers
Guy Lehaen

Kleur van 2019

Nieuwe Pantonekleur 2019 is “living coral”. Dit wil zeggen
dat Pantone deze kleur een prominente rol toeschrijft dit jaar.
“Living coral 16-1546 is een schakering van oranje met een
gouden ondertoon, die de warmte, voeding en beschutting
van koraalriffen weerspiegelt in het leven diep in de zee”,
vertelt Laurie Pressman, vice-president van het Pantone
Color Institute aan Time. Pantone merkt op dat de selectie
van dit jaar symbool staat voor een “aangeboren behoefte
aan optimisme en vreugdevolle bezigheden.”
De tint moet ook tegengewicht bieden aan de sterk gedigitaliseerde wereld. “Omdat we zo verbonden zijn met iets
dat niet echt is, onze technologie, moeten we op zoek naar
evenwicht. En het kan niet echter worden dan een kleur met
een link naar pure natuur.”

Make-up trend van 2019
Charlotte Mesman van Trendystyle spotte deze oranje kleur
ook al in dé make-ups van de zomer 2019. Bij de eerste
fashion show van de Milan Fashion Week vielen
de oranje opgemaakte ogen en wangen met
een sunkissed oranje gloed op, maar ook in
de daarop volgende showdagen zag ze deze
kleur en deze look steeds weer terug komen.
In de jaren 80 was oranje ook wel hip, maar
nu zullen het voornamelijk frisse en fruitige
vitaminekleuren zijn zoals sinaasappeloranje en
grapefruit-met-blos-oranje.
Charlotte verblijdt ons ook nog met deze tip: “De
basis voor deze frisse oranjetinten moet heel natuurlijk zijn.
Je huid maak je met zo min mogelijk foundation op. Het is
heel mooi als er een ‘vochtige’ glans over ligt. Dit effect kun
je bijvoorbeeld bereiken door je foundation te mixen met een
klein beetje etherische/essentiële gezichtsolie.”
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Interieurkleur van 2019

Ook Levis wordt stilaan een referentie als het op kiezen
van een kleur aankomt, maar dit dan voor interieurs. Deze
kleur wordt gekozen door kleurspecialisten van het Global
Aesthetic Center, samen met internationale design experts
en architecten. Voor 2019 kozen zij de Levis Kleur Spiced
Honey.
Deze warme amberkleurige tint is gekozen om een sfeer van
positiviteit en optimisme te brengen – een verlangen om 'het
licht binnen te laten'. Volgens het panel is Spiced Honey
ontzettend veelzijdig en kan het worden gecombineerd met
allerlei kleuren om een verscheidenheid aan looks te creëren,
afhankelijk van de sfeer die jij in jouw huis wil creëren – van
rustgevend en rustig, tot knus of levendig.

Kranten en Pinterest in 2019
In alle kranten vonden we de lijstjes terug die Pinterest
maakte om te voorspellen wat er ‘hot’ zou zijn in 2019. Zij
stelden deze lijstjes samen aan de hand van de zoektermen
die ingegeven werden. Ik wil u het lijstje van gezondheid en
wellness niet onthouden. Wat is ‘in’, of zal het worden, in
2019 op dit gebied? (tenminste, als ze gelijk hebben…)
• Slaaproutine: slaaptekort is zó 2018. Pinterest staat vol
tips voor een routine vlak voor je in bed kruipt, om uitgerust op te staan. (nvdr. en deze app kan je daarbij helpen:
Sleep Cycle)
• Bakuchiol: de natuurlijke vervanger voor Retinol, het populaire ingrediënt in huidverzorgingsproducten
• Superfood: wordt volgend jaar nóg gretiger toegevoegd
aan maaltijden
• Vlierbessen: zijn gezond én werken ontstekingsremmend
• Geitenzeep: zelfgemaakt – dankzij de vele tutorials op
Pinterest
• Gepland menu: omdat het straks écht wel lastig wordt om
elke dag last minute na te denken over wat ’s avonds te
koken
• Work-out in de living: met een elastieken band de biceps
trainen
• Zonder alcohol: met inspirerende quotes op Pinterest ter
aanmoediging
• Duurzame bijendoek: herbruikbare doek in plaats van zilverpapier, gemaakt van bijenwas en katoen
• Gemberolie: in bad of bij massages 
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A1 Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere – Nederland
www.A1international.nl
Standnr. 9/110

All Sales Trade House
De Trompet 1610
1967 DB – Heemskerk – Nederland
www.asth.nl
Standnr. 6/126

ABC Nailstore
Sommerstrasse 37A
92421 Schwandorf – Duitsland
www.abc-nailstore.de
Standnr. 9/213

A.M’S
Rue Fernand Séverin 58
1030 Bruxelles
Standnr. 6/114

Aesthetic Solutions
Albert Temmermanstraat 19B
1731 Zellik
www.aes-solutions.be
Standnr. 6/283

Anubis Care bvba
Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat
www.anubiscare.be
Standnr. 9/321

aJoy
Venstraat 33
3700 Tongeren
www.helenails.be
Standnr. 9/222

Artdeco Cosmetics Belux
Dagmoedstraat 117
9500 Geraardsbergen
Standnr. 6/421

Akileine nv
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.asepta.com
Standnr. 6/321

Astra Nails bvba
Wolvenstraat 15
1070 Anderlecht
www.astranails.be
Standnr. 6/151

Alfa Medical
75 Donggwang-ro 24-gil Seocho-gu
06586 Seoul – South Korea
www.alfamedical.co.kr
Standnr. 6/100

B&M
Via Leonardo Bruni 25
20158 Milano – Italië
www.baldangroup.com
Standnr. 6/381

6/521
iBeauty
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Besko vzw
Belpairestraat 6
2600 Berchem
www.besko.be
Standnr. 6/291
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Care Personal Beauty
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.carepersonalbeauty.be
Standnr. 6/131
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Standnr. 6/513

9/143
Beauty Nail

Brevannes Pedi Center sprl
rue Baron de Laveleye 15
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Cerepharma
rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
www.cerepharma.com
Standnr. 6/540

Ergosun
Kleine Steenweg 3
2610 Wilrijk
www.ergosun.be
Standnr. 6/281

HF Make up
241 rue Duguesclin
69003 Lyon – Frankrijk
Standnr. 6/122

CFB Cosmetics
Gennerstrasse 8
50354 Hürth – Duitsland
www.cfb-cosmetics.de
Standnr. 6/460

Erlinda Cutlery
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 Solingen – Duitsland
www.erlinda.de
Standnr. 9/135

iBeauty
Rozenstraat 1
3630 Maasmechelen
www.ibeauty.be
Standnr. 6/521

Chagrimm
rue des Viaux 29D
5100 Naninne
www.chagrimm.com
Standnr. 6/233

Estetik International
Arthur Goemaerelei 8
2018 Antwerpen
www.medicaltravel.be
Standnr. 6/525

Image Skincare
Dreef 34
2012 HS – Haarlem – Nederland
www.imageskincare.nl
Standnr. 6/240

Chi Natural Life
Koele Mei 42
4816 JD – Breda – Nederland
www.chi.nl
Standnr. 6/120

Esthios
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
www.esthios.be
Standnr. 6/270

Indigo Nails Belgium
boulevard Léopold III 102
7600 Peruwelz
www.indigonails.be
Standnr. 9/120 - 9/131

Corrective Cosmetics Almasol bvba
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
www.almasol.be
Standnr. 9/221

EZI Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM – Almere – Nederland
shop.ezi-salon-praktijkinrichting.nl
Standnr. 9/110

Intermedi bvba
Booiebos 6A
9031 Drongen
www.intermedi.be
Standnr. 9/311

Crystal Nails Benelux
Skoon 62
1511 HV – Oostzaan – Nederland
www.crystalnails.nl
Standnr. 9/112

Fabynails
Peter Benoitplein 15 E/F
1120 Neder-Over-Heembeek
www.fabynails.be
Standnr. 6/340

Invitalis Benelux
Vrouw Avenweg 672
2493 WZ – Den Haag – Nederland
www.invitalisbenelux.com
Standnr. 6/260 - 9/220

Curasano
Statiestraat 2
8570 Anzegem
www.curasano.com
Standnr. 9/411

Famo bvba
Noordstraat 30
8490 Jabbeke
Standnr. 6/141

Jana Nails by Nails In the City
2 place Hairiamont
6230 Pont-à-Celles
www.jananails.com
Standnr. 9/241

Deconails
Verlengde Gildenweg 14
8304 BK – Emmeloord – Nederland
www.quida.nl
Standnr. 9/261

Feilenshop
Liebigstrasse 4
85551 Kirchheim – Duitsland
www.feilenshop.com
Standnr. 6/523

Jeso Cards bvba
Lieven Gevaertstraat 12
2950 Kapellen
www.jesocards.com
Standnr. 6/274

Denise Grésiac-Sec. Onderwijs Schoonheidszorgen
Koninklijkelaan 9
2600 Berchem
www.denisegresiac.be
Standnr. 6/113

Galen Dynamics bvba
St. Bernardsesteenweg 100
2620 Hemiksem
www.galendynamics.be
Standnr. 6/117

Jojoba Care nv
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 Drongen
www.jojobacare.be
Standnr. 6/230

desky
Uitbreidingstraat 82
2600 Berchem
www.desky.be
Standnr. 6/241

G. Cosmetics bvba
Peperstraat 20 bus 2
3770 Riemst
www.gcosmetics.com
Standnr. 9/331

Jovilux bvba
Leupegemstraat 32
9700 Oudenaarde
www.jovilux.be
Standnr. 6/391

Huis Dewinter
Boekelstraat 15
9660 Elst
www.huis-dewinter.be
Standnr. 6/124

Germaine de Capuccini
Metropoolstraat 1
2900 Schoten
www.saisons.be
Standnr. 6/221

June’s Trade
Lindestraat 107
1765 Merchtem
www.junestrade.com
Standnr. 6/112

Diacosmo Belgium
De Lange Beemden 27
3550 Heusden-Zolder
www.diacosmo-belgium.com
Standnr. 6/111

Gervi Cosmetics
Rijksweg 539
3630 Maasmechelen
www.gervi-cosmetics.be
Standnr. 6/231

KH Cosmetick
rue Rubens 34
1030 Bruxelles
www.belbeau.com
Standnr. 6/452

Districos nv
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com
Standnr. 6/471

Gharieni Benelux
Hulsenweg 14
6031 SP – Nederweert – Nederland
www.gharieni.nl
Standnr. 6/251

Klapp Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau – Duitsland
www.klapp-cosmetics.com
Standnr. 6/245

Dutch Art Avenue
Hellingweg 96 J
2583 WH – Den Haag
www.dutchartavenue.com
Standnr. 6/102

Ginkel’s Cosmetica
Hermesweg 13-b
8861 VN – Harlingen – Nederland
www.ginkels.nl
Standnr. 6/533

Konad Benelux
Cremerstraat 12
6301 GE – Valkenburg a/d Geul – Nederland
www.konad-benelux.com
Standnr. 9/415

Eckardtz Edelstahlinstrumente
Buschallee 30
13088 Berlin – Duitsland
www.edelstahlinstrumente.de
Standnr. 6/222

Grossiste Import 69
rue de Bonneton 30
69530 Brignais – Frankrijk
www.ongleamor.com
Standnr. 6/135

Koss for me
88 boulevard du Général Giraud
94100 Saint Maur des Fossés – Frankrijk
www.koss-for-me.fr
Standnr. 6/552

Eden Skin
rue de la Truquerie 16
5580 Rochefort
www.pro.edenskin.be
Standnr. 6/353

Hairdis
chaussée de Bruxelles 82B
1410 Waterloo
www.hairdis.com
Standnr. 9/141

La Bella Vita
Lestpolder 65
9506 Zandbergen
www.labellavita.info
Standnr. 9/423

Ergoline Belgium bvba
Krijtersveld 2
2160 Wommelgem
www.ergoline-belgium.be
Standnr. 6/361 - 6/472

Hébéa Professional
Steenweg op Waarloos 37
2840 Reet
www.hebea.be
Standnr. 6/451

Lamano Cosmetics
Brabantsebaan 373
1600 Sint-Laureins Berchem
www.lamanocosmetics.com
Standnr. 6/562
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Lash Extend
Amersfoortseweg 32-34
3751 LK – Bunschoten – Nederland
www.lashextend.be
Standnr. 9/231

Media Center
Brusselsesteenweg 20
1730 Asse
www.mediacenter.be
Standnr. 9/243

Les Professions Medico Esthétiques sprl
chaussée de Maubeuge 511
7022 Mons-Mesvin
www.lespe.be
Standnr. 9/211

Lenks bvba
Vosheuvelstraat 19A
3950 Bocholt
www.lenks.eu
Standnr. 9/343

Misencil / Biotek
rue aux Fleurs 51
1380 Lasne
www.graphinbeauty.be
Standnr. 6/371

ProNails
Ruiterijschool 11
2930 Brasschaat
www.pronails.com
Standnr. 6/310

Living Colours
Margaretenplatz 10
81373 München – Duitsland
www.living-colours.net
Standnr. 6/171

Modologie
rue des Templiers 87
1301 Bierges
www.modologie.be
Standnr. 6/242

Pyramide - Le Club des Professionnels
rue des Phlox 7
5100 Naninne
www.pyramide.be
Standnr. 6/519 - 6/532

L’Oyé Cosmetics
Simon Stevinstraat 17B
3291 CA – Strijen – Nederland
www.loye.nl
Standnr. 6/123

Nailisa sprl
rue du Charbonnage 16
4100 Seraing
www.nailisa.com
Standnr. 6/529

Rapide International
Tolstraat 2
7482 DB – Haaksbergen – Nederland
www.malima-cosmetics.nl
Standnr. 6/443

LS Beauty Benelux
Meensesteenweg 419
8800 Roeselare
www.lsbeauty.be
Standnr. 6/133

Nails Company
6a rue Sainte Agnes
6060 Gilly
www.nailscompany.pl
Standnr. 6/511

Refectocil
Cypresbaan 30
2908 LT – Capelle aan den Ijssel – Nederland
www.refectocil.nl
Standnr. 6/554

Magicosmetics
149 rue Marius Berliet
69008 Lyon – Frankrijk
Standnr. 9/122

Neolabo cvba
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.neolabo.be
Standnr. 6/110

Relaxarium Spa
C/Alcalde Juan de la Mata Sevillano 6
28032 Madrid – Spanje
www.relaxariumspa.com
Standnr. 9/111

Magic White
Steenweg op Ruisbroek 390
1620 Drogenbos
www.magicwhite.eu
Standnr. 9/425

Neonail Benelux
Bruulstraat 86
9450 Haaltert
www.neonail-benelux.com
Standnr. 6/351

Roelvink bvba
Calle Manises 13 Buzon 229
03590 Altea La Vieja – Spanje
www.kristalpad.com
Standnr. 6/175

Magnetic Nail Design bv
Stemerdingweg 3
3769 CE – Soesterberg – Nederland
www.magneticnaildesign.com
Standnr. 9/340

Nevo France
16 rue Trezel
92300 Levallois-Perret – Frankrijk
www.nevo-france.fr
Standnr. 6/527

Roxils
rue Boileau 17
4031 Angleur
www.roxils.com
Standnr. 9/247

Makeup4you by Meshuga
avenue Winston Churchill 11
1180 Bruxelles
www.makeup4you.org
Standnr. 9/230

New Esthetic
avenue Fleming 32
1300 Wavre
www.pro.new-esthetic.com
Standnr. 6/332

Safety4You
Uraniumweg 10
8445 PH – Heerenveen – Nederland
www.safety4you.eu
Standnr. 9/510

Make Up For Ever
Chemin du Fundus 10
7822 Ghislenghien
www.puracos.com
Standnr. 6/163

Obsessio’Nails
18 rue des Sapeurs
67500 Haguenau – Frankrijk
www.obsessio-nails.fr
Standnr. 9/210

Salonkee
9 rue du Laboratoire
1911 Luxembourg – Luxemburg
www.salonkee.com
Standnr. 9/224

Malea
41 Rue de la Découverte
31676 Labège Cedex – Frankrijk
www.malea-massage.com
Standnr. 6/121

Olivia Lauren - Tassinon
Zoning Ouest 9
7860 Lessines
www.olivialauren.be
Standnr. 9/124

Sanya (A & S De Neve)
Ledebaan 285
9300 Aalst
www.sanya.be
Standnr. 9/114

Marc Inbane bv
Goirkekanaaldijk 211-04
5048 AA – Tilburg – Nederland
www.marcinbane.com
Standnr. 6/480

Only Kosmetik GmbH
Königsallee 27
40212 Düsseldorf – Duitsland
www.onlykosmetik.de
Standnr. 9/127

SilkyStar by Asa group
Goudstraat 7
7554 NG – Hengelo – Nederland
www.silkystar.nl
Standnr. 9/113

Mary H
rue de l’Industrie 15
8069 Bertrange – Luxemburg
www.maryh-21.com
Standnr. 6/411

Onwayz
Oberredstrasse 8
5015 Erlinsbach – Zwitserland
www.sericinplus.com
Standnr. 6/433

Simage - Sim bvba
Haachtsesteenweg 378
1910 Kampenhout
www.simage.be
Standnr. 6/461

Maxcamo (Hélène Safran)
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW – Beverwijk – Nederland
www.maxcamoshop.nl
Standnr. 6/531

Peggy Sage
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons Cendrés
74133 Bonneville Cedex – Frankrijk
www.peggysage.com
Standnr. 9/251

So Guilty
Haachtsesteenweg 675
1910 Kampenhout
www.soguilty.be
Standnr. 6/177

Maxelbeauty bvba
Houtmolenstraat 117
3900 Overpelt
www.maxelbeauty.be
Standnr. 6/441

Perfect Eyelash
Gelreweg 4A
3843 AN – Harderwijk – Nederland
www.perfecteyelash.com
Standnr. 6/261

Sothys / Bernard Cassière
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.sothys.be
Standnr. 6/311

Max Pro
Weerenweg 10
1161 AH – Zwanenburg – Nederland
www.maxprohair.com
Standnr. 6/271

Pink Cosmetics
Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf – Duitsland
www.pink-cosmetics.com
Standnr. 9/238

Laboratoires Spinée
rue de la Ferme des Trois Moulins 11
5570 Beauraing
www.spinee.be
Standnr. 6/143

Mazsol Group
Stroombaan 6-8
1181 XV – Amstelveen – Nederland
www.venofye.com
Standnr. 6/161

Products for wellness
Laan van Archeologie 67
1948 CH – Beverwijk – Nederland
www.productsforwellness.nl
Standnr. 6/535

Stalena
Moerstraat 100
9230 Wetteren
www.stalena.be
Standnr. 6/470
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Sunstar Producten
Celsiusstraat 76
6716 BZ – Ede – Nederland
www.sunstar.nl
Standnr. 6/130

Vereecke - O’Sea
Zandvoordestraat 360 B
8400 Oostende
www.osea-cosmetics.be
Standnr. 6/341

Thalgo Group Belux
rue Henri Goossens 15
4431 Loncin
www.thalgo.be
Standnr. 6/431

Walking Trading International
Lijnbaan 59B
1969 ND – Heemskerk – Nederland
www.walkingtrading.com
Standnr. 9/133

Thermitek
Racho Dimchev Street 8
8400 Sofia – Bulgarije
www.gelitup.com
Standnr. 9/341

Webiness
9 rue de la Treate PA du Vert Galant
95041 Cergy Pontoise – Frankrijk
Standnr. 6/140 - 9/116

Tooth Fairy GmbH
Aeulistrasse 1
9470 Buchs – Zwitserland
www.toothfairy.ch
Standnr. 6/148

Wittex GmbH
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 Simbach am Inn – Duitsland
www.wittex.de
Standnr. 6/146 - 9/151

Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
avenue Thomas Edison 32
1402 Thines (Nivelles)
www.allineprocap.com
Standnr. 6/542

Worldline
Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel
www.mypaymentsolution.be
Standnr. 6/144

Uneb-Nube
rue Marguerite Bervoets 136
1190 Bruxelles
www.uneb-nube.be
Standnr. 6/142
Urban Nails bvba
Lodewijk de Raetstraat 67
3920 Lommel
www.urbannails.be
Standnr. 9/421
Vandilux bvba
Sint-Jobsesteenweg 34
2930 Brasschaat
www.vandilux.be
Standnr. 9/413

Situatie op 19/02/2019

Nieuw bij Neolabo
Crème Lift Summum
Guinot lanceert de nieuwe antiaging Crème Lift Summum, die deel
uitmaakt van de nieuwe verzorging
“Lift Summum”. De crème herstelt
de strakheid van de huid door ze
van binnenuit te verstevigen. Met het
hoofdingrediënt longevitine helpt de
crème bij maken en het herstellen
van elastische vezels, waardoor de
huid soepel en stevig wordt.

Lentelook Pupa
In het voorjaar herontdekt de vrouw
het plezier om met haar eigen uiterlijk
te spelen, met kleuren die de bloemen van de tuinen en hun duizend
facetten oproepen.
De nieuwe lentelook van Pupa, Unexpected Beauty, geeft een iriserende
afwerking voor een buitengewone
“bewegende kleur”, de ogen zijn
opvallend met roze-gouden tinten en
excentrieke hints van paars en smaragdgroen. Het gezicht wordt verlicht
door een zacht gloeiend licht met
een waterval van iriserend goud, en
de wangen en jukbeenderen worden
versterkt door een stralende sluier
van perfectie. De lippen, geperfectioneerd door korrels roze suiker, krijgen een nieuwe verbazingwekkende
driedimensionaliteit en zijn gekleurd
in violette en roze tinten die met
elke beweging verborgen nuances
onthullen. De handen, die perfect
gecombineerd worden met de lippen,
reflecteren het licht en creëren onverwachte gesofisticeerde vonken.  

Oligoforce Lumière
De nieuwe gelaatsverzorging van
Phytomer, Oligoforce Lumière, is nog
aangenamer, moderner, origineler en
efficiënter dan de voorgaande verzorgingen. Met 4 nieuw gelanceerde
producten gaat de verzorging alle
defecten van de huid tegen. Oligoforce
Lumière verlicht de teint, vervaagt de
vlekken en strijkt de rimpels glad.
Voor meer informatie:
info@neolabo.be
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SCHRIJF U IN VOOR
DE MAQUILLAGE
WEDSTRIJD
ESTETIKA LENTE 2019

Maquillagewedstrijd
Wilt u meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan o
 nderstaand
inschrijvingsformulier in en stuur het uiterlijk tegen 8 maart 2019
naar ons op.
Meer dan e 2.500 aan prijzen
Er zijn 3 categorieën en voor iedere deelnemer is een prijs voorzien.
Voor de winnaars is per categorie de 1e prijs: e 250 + speciale Besko-award
Bovendien is er een speciale prijs van de Jury.
Dit zijn de categorieën waarvoor je je kunt inschrijven:
a) avond- en fantasiemaquillage
b) facepainting (min. 70 % v.h. gelaat beschilderd)
c) bodypainting en grime
Schrijf je snel in, want het totale aantal deelnemers is beperkt.

REGLEMENT MAQUILLAGEWEDSTRIJD
1. Onderwerpen:
a. avond- en fantasiemaquillage
b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
c. bodypainting en grime
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 23 maart 2019 om 12.00 u.
Werktijd: body-painting: 2.30 u. / anderen: 2 u.
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht.
Zij moeten bij het begin van de wedstrijd ontschminkt zijn
(behalve voor de bodypainting).
4. De haartooi mag vooraf in orde gebracht worden.
Kleding en accessoires zijn aangepast aan de gekozen maquillage.
5. De inschrijvingsprijs bedraagt:
a) voor leden BESKO vzw en leerlingen van de aangesloten scholen: e 5
b) voor niet-leden: e 10.
6. De jury bestaat uit personen uit het vak.
De beslissing van de jury is niet betwistbaar.
7. Er is een eerste prijs per categorie en een speciale prijs van de jury.
Voor alle deelnemers zijn er prijzen voorzien.
8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.
9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.
10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
11. Iedere deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.
12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs.
Inschrijven met vermelding categorie, naam en telefoonnummer,
door storting van het verschuldigde bedrag op rekening van Besko vzw:
IBAN BE13-4344-1941-2139 – BIC KREDBEBB

PERSOONLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE MAQUILLAGEWEDSTRIJD
TER GELEGENHEID VAN ESTETIKA LENTE 2019
Naam:

_____________________________________________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________________________________________

Postnr.:

_____________________

Plaats:

____________________________________________________

Tel.:_________________________________________________________________________________________
Ik schrijf mij in voor de volgende categorie:
¨ a. avond- en fantasiemaquillage
¨ b. facepainting
¨ c. bodypainting en grime
Ik ben lid / geen lid van B.V. Besko (schrappen wat niet past)
Het inschrijvingsgeld van € 5,00 of € 10,00
stort ik op rek. IBAN BE13-4344-1941-2139 t.n.v. B.V. BESKO
Inschrijvingsformulier terug sturen naar: SECRETARIAAT B.V. BESKO,
BELPAIRESTRAAT 6, 2600 BERCHEM – Fax 03 281 33 96

You are invited
U bent welkom om gratis deel te nemen aan dit unieke eenmalige evenement
op gebied van suikerontharing en de Full Circle of Skin Conditioning.

!
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Live demo´s met SUGAR QUEEN
Lina Kennedy uit USA.
Dit eenmalige en unieke evenement mag u niet missen
indien u:
9 nog geen suikerontharing doet, maar wel alles
hierover wilt weten
9 wel al suikerontharing doet (ongeacht met welk merk)
en hoe u uw kennis en techniek kunt uitbreiden
9 ooit suikerontharing geleerd heeft en deze techniek
terug wilt oppakken
9 uw algemene kennis over ontharing wilt verbeteren
9 wilt leren welke andere behandelingen u kunt doen
met suikerpasta

WOENSDAG 24 APRIL | 18U - 22U
SALONS VAN EDEL
Terbekehofdreef 13, Wilrijk
RESERVEER VANDAAG UW PLEK:
03/888 52 14
suzanne@hebea.be
www.hebea.be

Nieuws voor het onderwijs
Sofie Leyten
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 en nieuwe ideeën mee naar school te nemen. Deze tweedaagse is voor leerkrachten schoonheidszorgen en bedrijfsbeheer/ondernemerstraject, maar ook de collega’s haarzorg zijn welkom.
Heb je interesse om ondergedompeld te worden in ondernemerschap en met collega’s ervaring uit te wisselen, stuur dan een
mail naar sofieleyten@besko. We bezorgen je het programma en de kostprijs. We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde
is voor jezelf, je collega’s en je leerlingen. Niet twijfelen maar doen!

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

Estetika Maquillagewedstrijd
zaterdag 23 maart 2019

Startersdagen 2019
6 mei in Roeselare - 8 mei in Antwerpen

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.
Jullie hebben ondertussen op school een inschrijvingsformulier ontvangen. Vul het in en stuur het op
of mail het door naar info@besko.be. Inschrijven voor
8 maart, alleen wacht niet te lang want het aantal
plaatsen is beperkt.

Zoals elk jaar organiseren we de startersdagen voor de leerlingen van het laatste jaar van alle Vlaamse scholen/campussen
schoonheidszorgen.
Wat mag je van de startersdag verwachten?
We starten om 9 uur. Die dag krijg je een voorstelling van het nut
van Besko als beroepsfederatie, Unizo die je informatie geeft
over je start als zelfstandige maar ook voor de toekomstige
werknemers is er starters informatie. Er wordt ook dieper ingegaan op de prijsberekening van je diensten. We sluiten de dag
af rond 12 uur.
Wil je graag deelnemen met je klas, schrijf je dan in op info@
besko.be. Laat ons weten op welke editie je aanwezig zal zijn.
Geef de naam van je school door en met hoeveel leerlingen en
leerkrachten jullie aanwezig zullen zijn. Graag inschrijven vóór
5 april 2019.

Maquillagewedstrijd voor scholen georganiseerd door
“Atheneum Lier campus Louis Zimmer”
Op maandag 18/03/19 organiseren ze de jaarlijkse make-up
wedstrijd voor scholen (3de graad) met volgende categorieën:
avond make-up, facepainting en bodypainting. Neem contact
op met de school voor verdere info. 

Voor alle informatie en inschrijvingen kan je terecht op
info@besko.be of sofieleyten@besko.be
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Make-up trends lente-zomer 2019
Perle Monheim-Boeckx

Stilaan hopen we dat de winter het land verlaat en het zonnetje weer tevoorschijn komt. In de etalages van de modehuizen verschijnen fellere, vrolijke kleuren en daarbij hoort
natuurlijk ook terug een frissere make-up. En, zijn de trends
fris voor de lente en zomer van 2019? Ja zeker! Er staan
heel wat leuke, gedurfde looks op ons te wachten maar
zeker ook heel draagbare. Kortom, voor ieder wat wils deze
zomer!

De huid
De foundation kleuren zijn opnieuw naturel, niet te mat, niet
te glanzend. Laat de huid haar gezonde glans behouden en
dan zit je zeker goed. Dit kan je doen door je foundation niet
of niet te sterk af te poederen. Hoe meer we naar de zomer
toe gaan, hoe meer de huid een extra glans mag hebben,

deze bekom je door een heel klein beetje olie te mengen met
je foundation. Zo krijg je, instant,een extra glans/gloed op
je huid. Foundation dient nog steeds om je eigen huid iets
te egaliseren en te verfijnen, gebruik er dus zeker niet teveel
van voor de natuurlijke look waar men op blijft hameren.

Wenkbrauwen
De natuurlijke wenkbrauw blijft deze zomer het goed doen,
niet over geëpileerd, niet te fel afgetekend. Daarnaast is er
echter op de catwalks een zeer opvallende look neergezet
voor de wenkbrauwen, de gekleurde wenkbrauw. Een leuk
en grappig fenomeen, kleur de wenkbrauw bij in het roze,
groen, blauw, paars en je bent helemaal bij voor deze trend.
Naar mijn mening leuk voor de catwalk maar misschien toch
iets te gewaagd voor de doorsnee make-up liefhebber.

De ogen
Oranje is volgens de fashion weeks de kleur van 2019 in de
oogmake-up. Men spreekt van een sunkissed look, waarbij
oranje de leidraad is doorheen heel de make-up. Voor de
ogen betekent dit twee dingen, men kan kiezen voor een
zachte, natuurlijke, oranje oogschaduw, die brengt men aan
op de oogleden en trekt men zacht door over de neusbrug
naar het andere oog. Of je kiest voor een zeer intense oranje
kleur op het bewegend ooglid, dit is meer voor de durvers.
Is oranje niet je kleur? Niet getreurd, ook roze, geel, groen,
blauw, paars doen het heel goed in het fellere gamma, veel
van de foto’s die ik zag, deden me denken aan de oogmakeup van de jaren ’80. Je kan heel leuke, jonge looks creëren
met deze kleuren en je wordt er instant vrolijk van.
Naast deze felle kleuren, zie je ook goud veel terugkomen,
dit al dan niet in combinatie met een zwart lijntje onder het
oog. Deze look is misschien iets toegankelijker voor de
mensen die het niet te fel willen aanpakken deze zomer.
Niet enkel goud maar ook andere metallic of glans kleuren
kunnen zeker deze zomer, zilver, metallic poederroze, metallic groen,….
Glitters en oogjuwelen komen ook helemaal terug in de
oogmake-up, deze kan je zelfs aanbrengen op heel het oog
volgends de trendwatchers.
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Mascara
Mascara blijft belangrijk. Zwarte mascara doet het nog
steeds goed en geeft altijd dat tikkeltje extra aan je oog
make-up. Maar daar blijft het deze zomer niet bij, kies gerust
voor een oranje of roze mascara, het kan, het mag, het is
leuk en een beetje grappig.

Eyeliner
Korte wings, lange wings, gekleurde wings, alles kan en alles
mag. Wanneer er gekozen wordt voor een uitgesproken eyeliner, kiest men er wel meestal voor om de rest van het oog
redelijk neutraal of zelfs nude te houden.
Wat terug is van lang weggeweest, is de zwarte eyeliner op
de onderste waterlijn. Niet geschikt voor iedereen, maar het
kan je wel een heel mysterieuse look geven.

Blush
Bronzer is weer helemaal terug in! Voor de sunkissed look
kan je kiezen voor een bronzer met licht oranje ondertoon of
voor een appelsienkleurige oranje blush.
Naast deze warme zomerkleuren is ook roze blush zeker
toegestaan deze zomer, dit weer met een knipoog naar de
jaren ’80. Echter in de jaren ’80 was het een en/en verhaal
terwijl we nu gaan kiezen voor felle ogen of felle lippen, of
felle blush, de invloed is er maar toch net iets subtieler.

Lippen
Voor de sunkissed look spreekt men over twee looks, één
met enkel een doorschijnende gloss, de andere met een lippenstift met oranje ondertoon, geen fel oranje maar wel een
licht bruinige tint die met oranje onderbouwd is.
Naast de oranje tonen zijn er ook 50 tinten roze die het goed
doen. Van licht roze tot fel roze tot diep roze - framboosachtige kleuren. Wat we zien is de i’ve been kissed look, waar
de lippen niet volledig egaal worden ingekleurd. Men gaat de
binnenkant van de lippen inkleuren en deze kleur uitschaduwen naar de liprand en de mondhoeken toe.
De laatste opvallende look, is deze van de metallic lippen.
Lichtroze, of zelfs gouden metallic lippen komen hier en
daar naar boven, een zeer uitgesproken look dus voor zij die
eens iets anders willen. Die kan je ook bekomen door pigmentpoeders in om het even welke kleur te mengen met een
doorschijnende lipgloss of lippenbalsem.

Nagels
De hoofdkleuren in de nagellak zijn zandkleur, zachtroze en
karamel maar ook de felle kleurtjes zoals roze, rood, oranje,
geel doen het goed.
Intens blauw en zeegroen zijn twee kleuren die veel aandacht krijgen in zowel nagels als oogschaduw, dit al dan niet
in de metallic versies.
Voor de nagelversieringen, gaat men zich richten op de iets
minder voor de hand liggende versieringen. Gebruik eens
een pluimpje of een dierenfiguurtje op de nagels in plaats
van een strass. Wel raadt men aan om je te beperken tot 1
nagel met een iets extremere versiering voor een avondje uit.
Naast deze versieringen, zien we de holografische sjabloontjes in alle kleuren terug komen, dit kan dan weer wel op
elke nagel.
Zo, de voornaamste trends staan op een rijtje, mix en match
naar believen. Leef je uit en maak er iets moois van. Laat dat
zonnetje nu maar komen! 
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Op bezoek bij een collega
“Allure Skincare by Wanda”
Sofie Leyten
“Luister naar wat de klant wil”
Het instituut Allure Skincare by Wanda vind ik terug in de
prachtige Kempen. Bij het binnenkomen, ervaar ik meteen de
rust die het uitstraalt. Na heel wat jaren ervaring heeft Wanda
er voor gekozen om zich te specialiseren in gelaatsbehandelingen en make-up advies. Dit is volgens haar een kracht
en hier is Wanda meteen duidelijk in. “Zorg dat je je specialiseert en doe wat je graag doet en volg je passie.” Ze vindt
het ook belangrijk dat haar klanten dit ook weten. “Luister
naar je klanten en zet daar dan het juiste advies naast. Geef
klanten met een druk ochtend-ritueel geen uitgebreid pakket
aan producten om elke ochtend weer opnieuw te gebruiken.
Luister naar wat ze nodig hebben en hoe ze zich willen verzorgen. Ondersteun hen dan met goed advies en de juiste
productkeuze.”

“Maak een correcte prijsberekening en vraag de
juiste prijs”

Een nieuwe rubriek in Hebe “ Op bezoek bij een collega”. Willen we niet allemaal weten waar onze collega’s
mee bezig zijn en hoe zij het aanpakken? Het was dan
ook niet moeilijk om een eerste instituut uit te zoeken.
Na haar overwinning van schoonheidsspecialiste van
het jaar was het overduidelijk om eens bij Wanda van
Oeffelen langs te gaan. Wanda startte haar opleiding
schoonheidsspecialist als 15-jarige en heeft er inmiddels 26 jaar ervaring op zitten. Ze is nog altijd even
gedreven en blijft zich bijscholen, want dit is voor haar
een enorme meerwaarde.

In haar carrière heeft Wanda de mooie aspecten van het
beroep leren kennen zoals: de afwisseling, de klanten die
graag terugkomen, het vernieuwende aspect, het contact
met de klanten en de mogelijkheden om je te specialiseren
in je beroep. Wat volgens haar zeker in de kijker moet gezet
worden is het ergonomische aspect. “Dit mooie beroep is
belastend voor het lichaam en de jonge collega’s zijn daar
veel te weinig mee bezig.” Zorg dat je een correcte prijs
vraagt en je instituut ergonomisch kan inrichten.” Die juiste
prijsberekening is ook één van de drie tips die ze wil meegeven aan de leerlingen in opleiding en de jonge starters. “Het
is enorm belangrijk dat je vanaf het begin een goede prijsberekening opmaakt en de juiste prijs vraagt. Maak een overzicht van alle onkosten, je uurloon, je belasting, je producten,
echt alles en zorg dat je die ook doorrekent naar je klant.”
Een volgende tip is het belang van productkennis. “ Vergelijk
wat er allemaal op de markt is, maar zorg vooral dat je weet
welke ingrediënten er in de producten zitten en waarom deze
zo belangrijk zijn.” Als laatste tips geeft ze mee dat je moet
investeren in jezelf door veel opleidingen te volgen omdat
het je zelfzeker zal maken. “Volg niet alleen de opleidingen
die gegeven worden door de productenfirma’s maar ook
onafhankelijke opleidingen. Ze geven je een bredere kennis
en ondersteunen je in het maken van keuzes.” Ondernemerschap, preventie en marketing zijn volgens Wanda drie
belangrijke pijlers die meer aandacht verdienen in de opleiding. “Laat social media, een website, … al aan bod komen
in de opleiding”, vindt ze.

“ Ik help mijn klanten op weg naar een mooie en
gezonde huid”
Wanda wil haar klanten meer bieden dan enkel de behandeling. Ze vindt de beleving erg belangrijk en de klant moet de
rust ervaren. Naast een huidanalyse, een eerlijk huid-advies,
goede raad en rust werkt ze niet alleen van buiten naar
binnen. Ze adviseert haar klanten huidsupplementen om ook
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te schrijven voor de wedstrijd. Niet alleen het winnen maar
vooral de deelname op zich is een goede manier om jezelf en
je onderneming op een grondige manier van een andere kant
te bekijken. Met deze wedstrijd worden de kwaliteiten van
het beroep ook op een positieve manier onder de aandacht
gebracht. 

van binnen naar buiten te werken en de behandeling compleet te maken. “Maar ook hier is een goede kennis noodzakelijk om het juiste advies te geven”, weet Wanda. Als besluit
wijst ze haar klanten er ook op om de gezonde huid goed te
beschermen en te verzorgen. Ze wil dit concept nog verder
uitwerken en ook haar behandelingen wil ze nog verder uitbreiden. Met haar opleiding als huidexpert wil ze zich professioneel tonen aan de buitenwereld. Naar haar klanten toe
geeft ze mee dat een goed productadvies voor thuisgebruik
leidt tot betere resultaten. Voor haar is dit een duidelijke troef
van de schoonheidsspecialiste.

“Schrijf je in voor de wedstrijd’ het is een aanrader”
Wat betreft de titel “Schoonheidsspecialiste van het jaar”,
kreeg ze heel veel enthousiaste reacties van klanten maar
ook van buitenstaanders. Mensen toonden bewondering
voor haar deelname en het heeft haar ook nieuwe klanten
opgeleverd. Ze verscheen in de pers en het heeft heel wat
deuren open gedaan. Door deel te nemen heeft ze heel wat
nieuwe mensen leren kennen, het heeft haar wereld verruimd
en heeft haar een boost gegeven zowel voor haarzelf als voor
haar instituut. Ze wil dan ook iedereen aanraden om zich in

We vinden het allemaal belangrijk om onze klanten
te laten genieten, alleen maken we voor onszelf
niet altijd de tijd. Hier wil Wanda iets aan doen.
Daarom geeft ze een behandeling cadeau aan een
schoonheidsspecialist(e) die lid is van Besko.
Wil je graag kans maken op deze behandeling,
stuur dan een e-mail naar sofieleyten@besko.be
met als mededeling “Allure Skin care”.
Vermeld je lidnummer en je contactgegevens.
Wil jij misschien Wanda eens bij jou in je instituut ontvangen en haar een behandeling cadeau
doen, stuur dan een e-mail met als mededeling “op
bezoek bij een collega”. In de volgende Hebe maken
we de winnaar bekend.
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(ingezonden artikel)

Passie wakkert passie aan!
SKINesthetiek en Saisons
Vergeef me nu al mijn woorden van lof en zinnen die vol staan
met superlatieven. Maar als ik mag spreken over mijn relatie met
Saisons Germaine de Capuccini ben ik trots op onze samenwerking en word ik blijgezind.
Onze samenwerking begon in 2004, dat is ondertussen al ruim
15 jaar geleden. Sinds de start was ik overtuigd van hun professionele manier van werken, perfect geleverde bestellingen, vriendelijke accountmanagers, ondersteuning bij opendeurdagen,
kwaliteitsvolle opleidingsdagen, ronde tafelgesprekken en kant
en klare promoties voor de eindconsument. Met andere woorden; een topleverancier!

Waarom SKINesthetiek koos voor Germaine de
Capuccini?
Voor het maken van mijn keuze heb ik verschillende merken
uitgetest. Bij Germaine de Capuccini sprak vooral de kwaliteit
van de producten en diversiteit van
het gamma mij aan. Er bestaan
meer dan 350 producten in het hele
gamma, voor gelaat én lichaam, die
elk ontwikkeld zijn voor een bepaald
huidtype en behoefte van je klant.
Door het grote aanbod kan je als
instituut bij één merk blijven, wat
natuurlijk zeer interessant wordt als
je wil genieten van een goed uitgekiend bonussysteem.

Mijn ervaring?
Saisons speelt met service, kwaliteit
en productkennis alsof het niets is.
Onmisbare pijlers die de klassieke
workshops bij andere firma’s overstijgen. Gastvrij maar ook erg professioneel. Trendgevoelig en kritisch. Innovatief en traditioneel.
Vandaag de dag ligt de focus bij schoonheidsspecialisten erg op
bijleren. Product- en huidkennis zijn samen met ingrediëntenleer
een must geworden voor elke schoonheidsspecialiste. Daar zit
namelijk dé kracht om je te onderscheiden van parfumerieën en
pharmacystores. Kennis die erg noodzakelijk om klanten op de
juiste manier te informeren. Om hen de juiste verzorgingsproducten te helpen kiezen en ze vervolgens op een correcte manier te
leren gebruiken. Een gepersonaliseerde verzorging, huidadvies
op maat van de klant. Daar staan wij bij SKINesthetiek voor en
daar steunt Saisons je als sterke marktspeler bij.

De troeven van Saisons?
Zaakvoerster Micheline en het hele Saisons team streven steeds
naar een succesvolle samenwerking. Met de uiterste zorg
worden we ondergedompeld in de wereld van huidverbetering
en skincaretreatments. Knowhow, communicatie en visie zijn de
kracht van dit topbedrijf! Een plaatje dat tot in de details klopt.

Wat heeft deze samenwerking voor mijn instituut
opgeleverd?
Wanneer je met Saisons als leverancier samenwerkt verbeter je
de kwaliteit van je verzorgingen en uitstraling van je salon.
Ik behaalde een zilveren medaille in de wedstrijd Schoonheidsspecialiste Van Het Jaar in de categorie Eénmanszaken.
Een hoogtepunt dat al veel deuren heeft geopend als ondernemer en zakenvrouw.
Geschreven door Katrien Sterckx op 10 februari 2019
Zaakvoerder bij S K I N e s t h e t i e k
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Schoonheidsspecialistevan-het-jaar.be

Powered by Beautybizz.be en Belbeauty.be
Sonar Media & PR en de vakwebsite www.beautybizz.be organiseren in 2019 voor het derde jaar op rij de wedstrijd ‘Schoonheidsspecialiste / Schoonheidssalon / Starter van het Jaar.be’ in
Vlaanderen.
Uiteraard kan dit vernieuwende concept voor onze sector niet
alleen bestaan en werden intussen opnieuw de nodige sponsors
aangetrokken om er weer een (h)eerlijk en leerrijk traject van te
maken voor de deelnemer en sponsors.
Deze Award-uitreiking heeft als doel het beroep van schoonheidsspecialist in de spotlights te zetten en het imago van het beroep
op te waarderen. De uitreiking zelf zal trouwens dit jaar doorgaan
eind november in het prestigieuze Kasteel van Brasschaat.
“Het concept dat in 2017 voor de eerste werd opgestart heeft zich
in intussen voldoende bewezen en het is dan ook een volwaardig
evenement geworden waar bijna de hele schoonheidsbranche
aanwezig is. Je merkt dat het winnen van een Award in deze
b-to-b sector de professionaliteit van het vak symboliseert. Denk
maar aan de maximale gratis reclame die de deelnemers tijdens
de laatste maanden van hun traject krijgen als hun zaak genomineerd is. Artikels in regiobladen en kranten, lokale radio en TV,
met als gevolg dat genomineerden en winnaars plots hun agenda
volgeboekt zien staan gedurende vele maanden.

Campagne
Om de wedstrijd goed onder de aandacht te brengen van de
schoonheidsspecialisten en de leveranciers, worden de print
Beautybuzz mailing en de vakbladen Hebe ingezet (maart tot september 2019) en wordt de najaarsbeurs Estetika (oktober 2019)
als visuele drager gekozen om het concept uit te leggen. Op
de site www.schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be vind je alle
nodige achtergrondinfo, wedstrijdreglement en voorwaarden.
Ook verderop in dit vakblad vind je een zeer aan- ’STEKELIJKE’
advertentie. Een ding is zeker, we zijn heus niet op zoek naar een
muurbloempje, maar eerder naar dat zeldzame bloemetje dat
zicht ontpopt tot een kleurrijke vlinder. Lees alles rustig door op
de site en contacteer ons mocht je vragen hebben.
Schoonheidsspecialiste van het Jaar of Schoonheidssalon
van het Jaar of kortweg sspvhj.be.
Sonar Media & PR
www.sonarmedia.be – ronny@sonarmedia.be – 0476 30 36 41

Word jij dat kleurrijke bloemetje
die de show steelt op

Schoonheidsspecialiste-van-het-jaar ?

Schrijf je nu snel in via de website
Schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be
of volg ons ftiy

Hoofdsponsor :

Diamond Sponsor :

Gold Sponsors :

Silver Sponsors :

Powered by :
powered by www.beautybizz.be

ftiy #sspvhj
Talrijke prijzenpakketten te winnen voor winnaars en genomineerden.

TREND 2019:
GEZONDHEID IN HET SCHOONHEIDSSALON

CND™ SWEET ESCAPE: THE COLLECTION
Awaken the Senses
Maak de zintuigen wakker met contrasterende tinten die het
mogelijk maken om dynamische combinaties te realiseren.
CND™ moedigt een dieper inzicht aan in de verschillende staten
van perceptie met de nieuwe
Sweet Escape Collection: zes fascinerende tinten in een sensueel
scala aan geruststellende pastelkleuren, die koele tonen en
geaarde neutrale kleuren balanceren voor de lente van 2019.

Een gezonde levensstijl is niet meer weg te denken. Steeds meer
mensen zijn zich ervan bewust dat meer beweging en gezonde
voeding aan de basis liggen om zich goed te voelen. Deze trend
zet zich helemaal door naar de schoonheidsbranche.
Speciaal hiervoor is de complete Detox Box met macro-antioxidanten verkrijgbaar voor verkoop in uw salon. De box bevat een
7-daagse detox kuur met heerlijke drankjes, voedingssupplementen en een boekje met uitleg, tips en recepten voor ontbijt,
lunch en diner tijdens de kuur.
Verkrijgbaar bij HEBEA Professional, www.hebea.be

GENEO IS APPARAAT VAN HET JAAR
2019
Op basis van het succes in 2018 en een
poll onder schoonheidsspecialisten, is het
Pollogen Geneo apparaat uitgeroepen tot
Apparaat van het Jaar 2019. Het succes van
het Geneo apparaat is met name te danken
aan de direct zichtbare resultaten en de
duurzame en lang aanhoudende resultaten.
Bovendien wordt vooral de combinatie van
verschillende technologieën geprezen die
overigens ook elk apart aangeboden kunnen
worden.
Het Geneo apparaat werkt in meerdere huidlagen voor anti-aging, huidvernieuwing en huidverbetering.

OxyGeneo
Met de OxyGeneo behandeling voert u een 3-in-1
behandeling van de epidermis uit waarbij zuurstofverrijking, microdermabrasie en infusie van
werkstoffen gelijktijdig worden uitgevoerd.

Tripollar
Met de TriPollar radiofrequentie behandeling van
de dermis realiseert u een directe huidverstrakking
en stimulatie van de productie van collageen en
elastine in de huid.

Ultrasound
Tenslotte voert u met de Ultrasound een cel
stimulatie uit met het dieper inbrengen van actieve
werkstoffen.
Voor meer informatie kijk op www.geneocenter.be.
Voor een gratis demo neem contact op met HEBEA Professional tel. 03 888 52 14 of info@hebea.be
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Vanaf april 2019 verkrijgbaar in
CND™ SHELLAC™ Gel Polish
en CND™ Vinylux™ Long Wear
Polish.

EVENTS IN APRIL MET ABSTRACT,
CND EN IBD
HOE GOED KEN JE DE MERKEN ABSTRACT, CND EN IBD?
Werk je al jaren samen met deze nailstyling merken of zijn deze
nog nieuw voor jou?
Kom dan zeker langs in onze winkels te Drongen en Harelbeke
tijdens de maand april, want dan organiseren we tal van workshops om verder kennis te maken met Abstract, CND en IBD!
Experimenteer met alle producten en materialen van het merk
Abstract, CND en IBD tijdens onze workshops. Test gerust alles
uit en als er iets niet lukt, kan je vragen stellen aan Maika (Intermedi Harelbeke) of Celine (Intermedi Drongen) die volledig tot
jullie beschikking staan om te helpen!
Je mag ook gerust de producten van de merken door elkaar
gebruiken en uittesten. Werk je al een tijdje met IBD, maar heb
je interesse in een bepaalde lijn van Abstract? Dan is dit het
moment om het uit te testen en te komen naar de Meet All About
Abstract dag! Eerder interesse om te switchen naar CND of IBD?
Kom dan naar de CND of IBD dag!
WAT HOUDT DE WORKSHOP IN?
• Betaal slechts 25 euro excl. btw en krijg dit bedrag volledig
terug bij aankoop van producten.
• Maak 1 hand vrij om de producten op jezelf uit te proberen.
• Breng je eigen penselen, lamp en benodigdheden mee.
• Je krijgt de kans om met ALLES van Abstract, CND of IBD te
experimenteren en uit te testen, afhankelijk van de dag waarop
het bestemde merk in the picture staat.
SCHRIJF JE VANDAAG IN!
Je kan je online inschrijven op de verschillende datums
hieronder, maar je kan dit ook doen of meer info vragen door de
winkels rechtstreeks te contacteren:
• Intermedi Drongen:
bel 092279015 of mail naar peter@intermedi.be
• Intermedi Harelbeke:
bel 056728921 of mail naar maika@intermedi.be
Opgepast: de plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij!
Alle datums zijn beschikbaar via deze link: https://www.intermedi.be/handverzorging-voetverzorging/cursussen/word-nagelstylist-opleidingen/april-2019-all-about.-events
Meer info: Tel: 09 227 90 15 – 056 72 89 21 – www.intermedi.be
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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

� Pedicure △ Freesapparaten

Wallen onder de ogen

PROFESSIONELE EN HUIS-TUIN EN KEUKENTIPS
Guy Lehaen
na of de kleur van je concealer nog overeenkomt met je
huidskleur en foundation en gebruik een goede concealer.
Je gebruikt ook niet overal op het gelaat dezelfde concealer.
Rond de ogen mag de concealer iets lichter zijn dan op de
rest van je gelaat, waar je deze gebruikt die exact de tint van
je foundation heeft.
Een concealer is, wat jij als schoonheidsspecialiste wel weet,
géén alternatief voor foundation maar het kan zeker geen
kwaad je klanten er regelmatig op te wijzen: foundation is de
basis, als je meer dekking wilt, gebruik dan ná je foundation
een concealer. En dit alleen op kleine stukjes huid.
Je klant vraagt welke concealer het best voor haar geschikt
is. Twijfel je, dan kunnen volgende tips misschien helpen:

Wie Hebe regelmatig leest, weet dat de wetenschap heel
veel in haar mars heeft om ervoor te zorgen dat wallen en
donkere kringen geweerd worden. Dhr. De Backer, onze cosmetoloog heeft al meermaals de positieve eigenschappen
van bv. retinol aangehaald, naast heel wat andere producten
uit de chemie. Het moge dus duidelijk zijn dat ook jij als
schoonheidsspecialiste beschikt over een arsenaal producten dat je jouw klanten kan aanbieden om wallen onder de
ogen tegen te gaan. Kunst is natuurlijk dat jouw klant deze
producten bij jou koopt en niet in de supermarkt waar zij
geen gedegen uitleg krijgt over de aangeschafte cosmetica.
Het volgende artikel bevat heel wat informatie die je misschien (hopelijk zelfs) wel kent, maar daarom nog niet altijd
meegeeft met je klanten, teneinde haar het juiste product op
het juiste moment te verkopen.
Uiteraard is een aangepaste, hydraterende oogcrème een
hele hulp bij het voorkomen van verouderingsverschijnselen
rond de ogen. Aangezien de huid daar veel dunner is dan
op de rest van het lichaam, zijn er ook minder talgkliertjes
aanwezig. Daartegenover staat wel dat net die huid heel veel
in beweging is omdat de gelaatsspieren rond de ogen heel
actief zijn. Een hydraterende crème is dan ook de basis van
de verzorging om de huid langer jong(er) te houden. Ook
het reinigen van de huid voor het aanbrengen van die crème
zorgt ervoor dat deze adequater kan werken.
Als het kwaad geschied is en je hebt spontaan opduikende
wallen, dan heeft elke zich respecterende vrouw een goede
concealer (of twee) op zak. Uiteraard gebruik je niet het hele
jaar door dezelfde teint, want je huidskleur verschilt ook in
de loop van het jaar, evenals je foundation. Kijk regelmatig
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• Heb je een droge huid? Neem dan een crème of stick concealer en geen vloeibare, want die benadrukt alleen maar
dat je een droge huid hebt.
• Heb je een vette huid met vergrote poriën? Kies dan wel
een vloeibare concealer, want de crème of stick heeft een
textuur die poriën kan verstoppen en een glimmende huid
kan veroorzaken.
• Heb je last van gemiddelde tot ernstige verkleuringen?
Gebruik dan een concealer met meer pigment. Deze ziet er
het meest natuurlijk uit in combinatie met een foundation,
omdat de foundation zorgt dat de concealer ergens in kan
vervagen. De concealer valt dan minder op.
• Experimenteer als schoonheidsspecialiste bij je klant om te
weten te komen welke kleur, textuur, finish en techniek het
best geschikt zijn voor een optimaal effect.

Soorten concealer
Misschien heb je niet alle soorten in voorraad, maar laat
je klant zeker weten dat een andere soort wel kan besteld
worden. Sommige klanten zijn zo gewoon aan een bepaald
soort concealer, dat ze niet willen veranderen. Zorg dan dat
je weet wat er op de markt is en wat je bij je normale leverancier kan bestellen. We zetten de verschillende soorten
concealer die verkrijgbaar zijn voor je op een rijtje, samen
met hun eigenschappen:
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Vloeibare concealer
Vloeibare concealers zijn verkrijgbaar met een satijnen, stralend glanzende of matte finish. Mat houdt beter dan satijn.
Satijn kan een natuurlijker effect hebben, vooral op droge
huiddelen. Een stralende glansfinish is heel geschikt voor
onder de ogen, omdat dit voor extra nadruk daarop zorgt.
• Voor normale, gecombineerde, vette of gevoelige huid die
snel last heeft van puistjes.

Stick concealer
Verkrijgbaar in matte en meer gangbare satijnen finish. Beide
blijven lang mooi en zullen niet barsten of uitlopen. De concealer met satijnen finish heeft, nadat je deze hebt vervaagd,
wel een dun laagje poeder nodig om langer te blijven zitten.
• Heeft een semi-vaste, crèmeachtige textuur (vergelijkbaar
met die van lippenstift) en bevat meestal veel pigment bij
voorkeur voor een normale, droge of gevoelige huid.

Crème-concealer
Verkrijgbaar in een satijnen- of crèmefinish in een potje of
palet. Voor medium tot volledige dekking. Dekt beter dan
een vloeibare concealer door de dikkere textuur en ondoorzichtige pigmenten.
• Goede keuze voor het verbergen van verkleuringen als
melasma (ook bekend als zwangerschapsmasker) of wijnvlekken.

kleuring onder je ogen afneemt. Vooral zwarte thee en kamillethee zijn aanraders.

3. Water
Dat je 1,5 liter water per dag moet drinken, is geen verzonnen fabeltje. Dehydratatie zorgt er namelijk voor dat de
bloedvaten onder je ogen vergroten en opzwellen met donkere kringen tot gevolg.

Crème-tot-poeder-concealer
Wordt meestal als compact poeder/-concealer verkocht die
je aanbrengt met een sponsje en geeft een poederachtige,
matte finish.
• Het beste voor een normale, enigszins droge, gecombineerde of gevoelige huid.

Kleurcorrigerende concealer
Deze breng je onder je foundation aan om de onnatuurlijke
kleur van deze concealer te neutraliseren. Je kunt hem ook
combineren met een huidkleurige concealer met dezelfde
finish. Zo zie je met een foundation eroverheen niet meer dat
er een kleurcorrectie onder is aangebracht.
• Het beste bij problemen met de huidskleur (zoals bij blauwige kringen onder de ogen of hardnekkige roodheid) en
wordt meestal verkocht als crème of stick.
Een klant is altijd gebaat bij goede raad, die zoals de volksmond zegt, wel duur is, maar in dit geval niet veel hoeft te
kosten. Een paar tips die je klanten zullen appreciëren omdat
zij deze thuis kunnen toepassen én bovendien (in de meeste
gevallen) gratis zijn.

1. Voldoende slaap
Zorg ervoor dat je zeven tot negen uur per nacht slaapt.
Door te weinig te slapen, ga je er niet alleen vermoeid en
ongezond uitzien, maar wordt je weerstand ook nog eens
sterk afgezwakt.

2. Theezakjes (zwarte thee en kamillethee is aan te raden)
Als je een fervente theedrinker bent, is dit jouw ideale oplossing. In plaats van je gebruikte theezakjes de vuilnisbak in te
kegelen, hou je ze nu gewoon bij. Leg ze ’s ochtends in de
koelkast en wanneer ze afgekoeld zijn, leg je ze gedurende
10 minuten op de huid onder je ogen.
De koude van de zakjes en de theïne (de theevariant van
cafeïne) die je theezakjes bevatten, gaat de bloeddoorstroming in de dunne huid onder je ogen stimuleren. De tannine
in thee zal er dan weer voor zorgen dat de zwelling en ver-

4. Vrije ademhaling
Verkoudheid en allergieën zorgen beide vaak voor een verstopte neus. Een verstopte neus betekent dan ook een
opbouw van vocht in die omgeving, dus ook onder je ogen.
Om van wallen af te komen die veroorzaakt worden door een
allergie, is het best om eerst naar de dokter te gaan om je
allergie aan te pakken. Je wallen verdwijnen nadien vanzelf.
Bij een verkoudheid kun je je neus gemakkelijk terug vrij
maken door een beetje warm water gemengd met een
snuifje zout (fysiologisch water) in je ene neusgat te laten
druppelen. Dat komt er dan aan het andere neusgat weer
uit en reinigt onderweg alles. Let wel op dat je je hoofd naar
achter houdt terwijl je dit doet.

5. Slaap op je rug
Het mag dan misschien wel voor wat gesnurk zorgen, op
je rug slapen zorgt er wel voor dat je minder last hebt van
wallen. Door op je zij of je buik te slapen, zal vocht ook
vlugger die richting uitzakken. Als je op je rug slaapt, zal
het vocht zich evenredig verdelen in plaats van zich op één
plaats te concentreren.
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6. Stop met roken

Het is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan, maar
we weten allemaal wat de gevolgen kunnen zijn van roken.
Wist je ook dat roken zorgt voor problemen met je bloedvaten
waardoor die vlugger zichtbaar zullen worden aan de oppervlakte van je huid? Aangezien de huid onder je ogen dunner
is, gaan je bloedvaten daar dus nog vlugger zichtbaar zijn dan
op andere plekken. En het is nog financieel aantrekkelijk ook.

aardappelen zorgen ervoor dat je huid lichter wordt en ze
verwijderen de toxines uit je huid. Koude komkommer zal
je geïrriteerde huid en ogen verzachten. De koude van de
komkommer zorgt er tot slot voor dat de bloedvaten krimpen
waardoor donkere kringen en wallen verdwijnen.

7. Washandje

Een gezonde eetgewoonte is al een begin om van die vervelende wallen af te geraken. Maar het is ook belangrijk dat je
bewust meer voedingsmiddelen gaat eten waar veel kalium
inzit. Dit mineraal zit vooral in melkproducten, groenten, fruit,
aardappelen, brood en noten. Het helpt aanzienlijk om je
wallen tegen te gaan. 

Maak voor het slapengaan een washandje nat met koud
water en wring dat uit tot het niet meer drupt. Leg het vervolgens op je ogen om te gaan slapen. De volgende ochtend
merk je het resultaat al!

9. Voedingsmiddelen met veel kalium

8. Aardappelen en komkommers
Snij twee dunne schijfjes aardappel of komkommer en leg
die onder je ogen gedurende 20 minuten. De enzymen in de

Bronnen:
paulaschoice.nl; Libelle.be; Styletoday.nl; Margriet.nl; flair.be

KLEINE ADVERTENTIES
GRATIS voor leden Besko vzw
(tot 150 lettertekens)

Een unieke mogelijkheid iets aan
te bieden aan uw collega’s en
beginnende instituten. Ook om
een tijdelijke vervanging te
zoeken of een nieuwe medewerker in uw instituut.
Bent u geen lid van BESKO
dan is het tarief
€ 60,-- voor 150 lettertekens.
U kunt de tekst doorsturen naar info@hebe.be
(Indien u lid bent het lidnummer vermelden d at op uw lidkaart staat.)

Schoonheidsspecialiste zoekt werk op zelf
standige basis 1 à 2 dagen per week.
Omgeving Diest-Limburg-Geel-Turnhout.
tel. 0474-274 794 – christavanlooy@telenet.be

GLADDE

huid

GEEfT het gezicht
opnieuw VORM

VERSTEVIGT

de decolleté

VERSTEVIGENDE VERZORGING
Gelaat, hals en decolleté

Soin

lift

summum

50

min.

VOOR MEER
STEVIGHEID

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

Elke verzorging is een reis...
Wanneer vertrek jij?

www.sol-esta.be

