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WOORDJE VOORAF

Beste schoonheidsspecialist(e),
Opnieuw kenden we een geslaagde ESTETIKA herfst.
Onder meer van de aanwezige journalisten ontvingen we
felicitaties voor het mooie, open uitzicht van het salon. De
bezoekende schoonheidsspecialisten waren enthousiast over
het zeer gevarieerde aanbod van cosmetica en apparatuur. Het
is zeker niet onbelangrijk voor de beurs dat zowel bezoekers
als standhouders en organisatoren tevreden waren over hun
aanwezigheid op het salon. Estetika is een match voor alle
partijen. We vergeten zeker Ifas niet voor de aanhoudende zorg
die besteed wordt om van Estetika het evenement te maken
waar iedereen in de schoonheidssector naar uitkijkt.
De belangstelling voor het beroep blijft toenemen ondanks de
drukke professionele bezigheden in de schoonheidssector,
gaat zij hoofdzakelijk uit naar
nieuwe uitdagingen in het
beroep en nieuwe inzichten
in de studie van de huid.
De studiedagen of -avonden
hierover worden dan ook
geregeld met veel interesse
bijgewoond.
Op het gebied van apparatuur
ontdekten we op de beurs
dat er onder andere vooruitgang is op het gebied van
huidanalyse wat zich dan ook verder laat voelen in aange
paste cosmetica. De beauty sector is dynamisch. Nieuwe
horizonten worden verkend. Met de nodige kennis over de
nieuwe mogelijkheden kunnen we onze instituten updaten.
De bijscholingen brengen ons geregeld in contact met
interessante personen, de contacten tussen dermatologen
en schoonheidsspecialisten verruimen onder andere onze
inzichten in nieuwe technieken en verduidelijken meestal de
grens tussen de handelingen uitgevoerd door de medicus
en deze door schoonheidsspecialisten. Sinds de afschaffing
van de vestigingswet is er nog minder duidelijkheid over de
omschrijving van de bevoegdheden binnen ons beroep.
Wij staan beroepshalve voor een drukke maar aangename
periode, de eindejaarsfeesten kondigen zich aan, kerstmis en
een nieuw jaar. We hebben 2019 nog niet volledig verteerd en
2020 klopt reeds aan de deur.
Onze instituten hebben hun eigen plan, om klanten aan te
trekken, uitgewerkt maar ook om hen eens extra te verwennen.
Wij wensen hen alle mogelijk succes toe en willen als goede
raad meegeven dat de meerderheid van de mensen wel iets
extra verwachten voor de feestdagen, een kleine geste kan
wonderen doen. Deze periode maakt het publiek hier uiterst
gevoelig voor. Het wordt ervaren als een vorm van appreciatie
en verstevigt de sympathie en klantenbinding.
Het ganse Beskoteam en ikzelf wensen u
aangename feesten, een voorspoedig 2020
en veel succes in uw professioneel maar
zeker ook persoonlijk leven.

“Met de nodige kennis
over de nieuwe
mogelijkheden
kunnen we onze
instituten updaten”

Uw voorzitter:
John Boeckx
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RUIL JE OUDE, GEBRUIKTE
OF ZELFS LEGE VERPAKKING VAN JE
VERTROUWDE WIMPERLĲM IN VOOR
DE
TITANIUM BOND
EN GENIET VAN 50% KORTING*

50% KORTING
OP LASH LIFT BROW
WIMPERLĲM

Relatiegeschenkjes
Moisturizer
Dry Skin 50 ml

EP112N

Vochtregulerende voetbalsem
die de huid verzacht en deze
elastisch houdt.

Active Footbath
Bath Salt 80 g EP309N
Fruitig voetbadzout voor
de meest vermoeide benen
en voeten door een
heropleving van de
microcirculatie.

OF WAT DACHT JE VAN ...

50% KORTING
OP LASH LIFT BROW
LVL PRODUCTEN
RUIL JE OUDE, GEBRUIKTE OF ZELFS
LEGE VERPAKKING VAN JE VERTROUWDE
MERK IN VOOR
LVL PRODUCTEN*

XMAS
OFFER
1 stuk: € 2,60 + btw
vanaf 48 stuks: € 2,30 + btw
vanaf 96 stuks: € 2,00 + btw

nails &
beauty
supply

SHOP NOW:

Lieven Bauwensstraat 19 | 8200 Brugge
 +32(0)50 32 15 82 |  shop@asap-nails.com

W W W. L A S H L I F T B R O W. C O M

* AANBOD ONDER VOORWAARDEN. ÉÉN COMPLETE OMRUILING PER KLANT, NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES/PROMOTIES. PROMOTIE GELDIG T.E.M.
31/12/2019. NIET OMRUILBARE PRODUCTEN : LASH LIFT BROW.

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

OP = OP!

|

DIE LEITMESSE

LE SALON LEADER

Votre

BeautyCommunity hotspot
à Düsseldorf
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L’événement le plus important pour
cosmétique, manicure, pédicure,
bien-être et spa

Plus d’informations :
Fairwise BVBA
Hubert Frère-Orbanlaan 213
B-9000 Gent
T: 09 245 01 68
info@fairwise.be

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.

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 worden als je een
erkende opleiding hebt gevolgd.

Word lid
ondersteunt
en verdedigt uw
beroep

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2020
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 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 153

Naam:_______________________________________________________________________________
Voornaam:
Straat:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Postnr.:

______________________

Plaats:

__________________________________________

Tel.:__________________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Handtekening:____________________________________________________________________
opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem
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IS ONLINE AANWEZIG ZIJN EEN MEERWAARDE VOOR JE INSTITUUT?

Wat te doen met no-shows?
Sofie Leyten

ze een duidelijk beeld over welke behandelingen ze voor
welke prijs kunnen boeken. Voor instituten die met medewerkers werken kan de klant zelf een keuze maken over wie
de behandeling zal uitvoeren. Ook dat vinden onze klanten
soms belangrijk.
Toch is het soms ook een vergiftigd geschenk want niet elke
klant houdt zich aan de afspraak. Door het online boeken is
er geen direct contact meer met de klant en dat is vaak een
probleem met nieuwe klanten. Er is geen persoonlijke band
en dat maakt het gemakkelijker om niet te komen opdagen.
Daarom is het belangrijk om je klanten te sensibiliseren en
dit niet alleen persoonlijk maar ook via je website. Laat klanten weten wat een annulatie teweeg brengt en informeer
hen binnen welke regels deze aanvaardbaar is. Daarnaast is
het belangrijk om je klanten een reminder te versturen zodat
ze hun afspraak niet zullen vergeten. Wie echt zeker wil zijn
kan werken met een systeem van vooraf betalen. De klant
betaalt een voorschot of de volledige behandeling op voorhand en is op de hoogte van de gevolgen wanneer ze de
afspraak niet of niet tijdig annuleren.

We kunnen er niet meer onderuit, als instituut moeten we
online aanwezig zijn. Onze klanten volgen ons via Social
Media zoals Instagram en Facebook. Daar willen ze ons
werk zien, de visie en uitstraling van ons instituut en willen
we onze klanten ook prikkelen met foto’s en acties die als
doel hebben de verkoop van behandelingen en producten te
stimuleren.
Onze klant is niet enkel tevreden met onze Social Media
en wil ook graag meer informatie over ons instituut vinden
op een prachtige, duidelijke website. Deze moet ook weer
uitstralen waar we als instituut voor staan, welke behandelingen we aanbieden en natuurlijk willen de klanten van vandaag online een afspraak kunnen maken.
Online aanwezig zijn betekent dat bij wijze van spreken
je klanten je dag en nacht kunnen volgen. Ze komen via
je Instagram te weten waar je instituut voor staat, wat je
dromen zijn, waar je je mee bezig houdt en wat je wil uitstralen. Liggen ze in hun luie zetel en vinden ze het nu de
moment om een behandeling te boeken of hebben ze tussen
hun werkzaamheden door even de tijd dan willen ze snel
geholpen worden. Een afspraak vastleggen en inplannen in
hun agenda kan soms geen halve dag meer wachten.
Dat online boeken van afspraken is een gemak voor je
instituut. Je hoeft geen tijd meer te maken om je klanten te
woord te staan aan de telefoon. Ze kunnen rustig op hun
gemak een keuze maken tussen de verschillende behandelingen die je aanbied en je bent 24 op 24 uur bereikbaar.
Daarnaast zijn je klanten niet altijd op de hoogte van wat
jij als instituut allemaal aanbied. Op deze manier hebben

10

Een eerste stap is duidelijke communicatie met de klant.
Laat de klant weten dat jij in je drukke uurrooster tijd hebt
vrijgemaakt. Vertel hen ook de gevolgen van het niet of
te laat opdagen. Het feit dat we een dienstenberoep zijn
wil zeggen dat we deze tijd en bijhorende opbrengst niet
kunnen inhalen. Het is niet de bedoeling dat we zelf meer
gaan werken om de klanten die niet komen opdagen te
kunnen compenseren.
Een tweede stap is de klant de tools aanreiken om er voor te
zorgen dat de afspraak ook in hun agenda terecht komt. Een
voorbeeld hiervan is een sms-bevestiging van de afspraak
of via e-mail een link doorsturen waarmee ze de afspraak
onmiddellijk in hun digitale agenda kunnen plaatsen.
De klant is nu op de hoogte van de afspraak en dan volgt
de derde stap. Belangrijk is om onze klant vooraf herinneren
aan de afspraak. Dit kan op verschillende manieren maar
denk erom dat ze effectief zijn. Wanneer je ervoor kiest om
een reminder via sms te versturen doe dit dan niet 2 uur op
voorhand maar stuur deze de dag voordien. Indien je klant
de afspraak vergeten was, is men nog in de mogelijkheid te
annuleren of hun agenda aan te passen. Je kan een reminder ook per e-mail versturen maar denk er aan niet iedereen
leest elke dag z’n e-mails.
Afspraken maken met de klanten is zeer belangrijk. Zoals via
welke kanalen ze de afspraak kunnen annuleren maar ook
binnen hoeveel tijd op voorhand dit nog mogelijk is. Iemand
die een uur voor de afspraak belt om te laten weten dat ze
het niet zullen halen zorgt dat het gat in je agenda niet meer
kan opgevuld worden. Maar zorg er ook voor dat ze niet
via telefoon, sms, e-mail, Whatsapp, Messenger, … kunnen
annuleren. Dit maakt het voor jou onoverzichtelijk en zo ga
je informatie missen. Vertel hen duidelijk op welke manier ze
kunnen annuleren.
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Dit vonden we op de website van enkele van jullie collega’s.
Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van een
voorschot van €60 binnen de 5 dagen. Enkel bij een lastminute reservering (binnen de 5 dagen) hoeft u geen
voorschot te betalen.

Omdat er in het verleden veel te vaak annulaties of
verschuivingen plaatsvinden in de maand DECEMBER,
voel ik mij genoodzaakt om deze regel toe te passen!
Hierbij vraag ik om reeds gemaakte afspraken vooraf te
betalen uiterst VOOR 1 december. Indien ik 1 december
GEEN betaling ontvangen heb, word je afspraak automatisch geannuleerd en komt deze terug vrij. Zo heb ik
voldoende tijd om deze weer tijdig in te vullen en andere
mensen blij te maken.

Wij vragen u beleefd om ons 24 uur op voorhand te
verwittigen indien u uw afspraak niet zal kunnen nakomen. Uit wederzijds respect doe ik al het mogelijke om
uw afspraken tijdig en correct te laten verlopen. Het
gebeurt dat afspraken niet worden nagekomen zonder
te verwittigen. Dit is spijtig want ik bereid uw afspraak
onnodig voor. Maar het is ook spijtig voor een klant
die eventueel op uw afspraak terecht kon. Indien u uw
afspraak niet kan nakomen, gelieve dit dan minstens 1
dag vooraf telefonisch te melden. Zo niet kan u 50 %
van de prijs van de verzorging worden aangerekend.
Ik stel het wel erg op prijs om de dagplanning zo
optimaal mogelijk in te vullen.

Annuleringsvoorwaarden
1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig
mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf
aan de afspraak.
2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de
afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de
klant in rekening brengen.
3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt,
mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en
toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich
niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te
houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.
In ons volgend magazine gaan we dieper in op het vooraf
betalen van behandelingen en wat je rechten zijn bij annulatie door je klant. 

Functionele huidactiviteit
van nutricosmetica
Daniël De Backer, cosmetoloog

‘Het uiterlijk voorkomen is een van de essentiële
determinanten van het zelfvertrouwen.
Ons uiterlijk berust in belangrijke mate op het
aspect van de huid.
Het huidaspect is een essentiële sociale functie van
de huid en vormt een integrerend element van
onze menselijke relaties’
Dr. Pierre Vabres1

1. Belang van de voeding voor de huid
De huid beschermt het organisme tegen koude, hitte, infecties en mechanische invloeden, dankzij haar permanente
regenererende capaciteit. Dit vereist naast een goede hygiëne ook een adequate voeding. Een goed functionerende
huid heeft behoefte aan voldoende evenwichtige voeding.
Een onevenwichtige voeding weerspiegelt zich in de kwaliteit
van de huid, de haren en de nagels en kan een reeds aanwezige pathologie accentueren2. Zo kan door een ontoereikende
voedselinname een zeer droge huid reactiever worden en een
onverantwoord dieet leiden tot haaruitval en broze nagels.
Een verantwoord uitbalanceren van het voedingspatroon kan
de fysiologie van de huid in synergie met functionele cosmetica harmoniseren, waardoor haar regeneratievermogen en
aspect op termijn in belangrijke mate verbeteren.

2. Actieve connectie tussen dermis en epidermis
De huid wordt gevoed via bloedvaten van de hypodermis en dermis, wat meteen wijst op de noodzaak aan een
goede doorbloeding van de huid. De epidermis, die geen
bloedvaten bevat, wordt van voedingsstoffen uit de capillaire bloedvaten voorzien via de basale membraan (BM) of
dermo-epidermale junctie (DEJ). Hierbij worden er continu
signalen en moleculen uitgewisseld tussen epidermis en
dermis. Een van de sleutelmoleculen binnen de BM is laminine 5, een glycoproteïne dat door de basale keratinocyten
wordt gesynthetiseerd en deze cellen bindt aan de collageenvezels van de papillaire dermis. In de dermis bevinden
zich verschillende arteriële, veneuze en lymfatische netten,
die instaan voor diverse taken, naast collageen-, elastine-,
en reticulinevezels, ingebed in een extracellulaire matrix
(ECM). Deze substantie bevat sterk vertakte macromoleculen, voornamelijk proteoglycanen en glycosaminoglycanen
(GAG), zoals hyaluronzuur of hyaluronaan. Evenals de vezels
worden deze moleculen vervaardigd door de fibroblasten.
De ECM is niet louter een bindende massa, maar veeleer
een uitwisselings- en communicatiezone, die voedingsstoffen, metabolieten en groeifactoren tussen de cellen
laat diffunderen (fig. 1). Vermits proteïnen de belangrijkste
moleculen zijn van de huid, is de proteïnesynthese bepalend voor de stevigheid en de veerkracht van de huid. Deze
synthese voltrekt zich dankzij de aanwezigheid van biomoleculen zoals aminozuren, glucose en vitamines. De nodige
energie voor deze synthese wordt geleverd door ATP (adenosine trifosfaat). Aminozuren zijn niet alleen de essentiële

Fig. 1. Structuur van de huid
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bouwstoffen van de huidvezels en huidcellen, maar ook van
enzymen, die onontbeerlijk zijn voor haar stofwisseling en
afweermechanismen.

3. Verantwoorde huidactieve nutricosmetica
Voedingssupplementen die een aantoonbare invloed uitoefenen op de huid, haren en nagels, noemt men nutricosmetica.
Zij focussen op het remediëren van specifieke problemen,
zoals droge reactieve huid en broze nagels. Nutricosmetica
bevorderen de activiteit van verzorgende producten, die
voor een analoog huidprobleem worden aangewend. Uiteraard worden ze op basis van de recentste wetenschappelijke
gegevens samengesteld en geëvalueerd door voedingsspecialisten, in samenwerking met dermatologen. De dosering
moet duidelijk op de verpakking vermeld staan, evenals de
vervaldatum. Het is ook belangrijk onderscheid te maken
tussen de termen aanbevolen hoeveelheid en optimale
dosis. De aanbevolen hoeveelheid is de richtlijn, waarbij het
merendeel van de bevolking zich geen zorgen over deficiëntie (ontoereikendheid) of vergiftiging hoeft te maken. Het
vaststellen van de optimale dosis is heel wat moeilijker. Optimaal is meestal meer dan aanbevolen. Van vitamines bijv. zijn
grotere hoeveelheden dan de standaard aanbevolen dosis
vaak raadzaam in verband met hun anti-oxiderende werking.
Dit is o.m. het geval voor vitamine E en vitamine C, waarbij
men een extra bescherming beoogt bij langdurig zonnen of
complementaire anti-aging. Nutricosmetica worden meestal
in optimale dosissen gedoseerd. Hun effect is pas merkbaar
na een uitgeteste periode van inname, bijv. na 6 weken.
Ofschoon wetenschappelijk verantwoorde nutricosmetica
een positieve bijdrage leveren aan de structuur en het metabolisme van de huid, zijn het geen vervangingsmiddelen voor
cosmetica. Doelgericht gekozen en zorgvuldig aangebrachte
cosmetica hebben rechtstreeks invloed op de biosfeer van
de huid en bieden doorgaans snellere resultaten. Van hun
kant kunnen voedingssupplementen de werking van cosmetica ondersteunen en hun effect optimaliseren. Bovendien
leidt de dermato-cosmetische research in toenemende mate
tot inzichten en bestanddelen die de voeding en de weerbaarheid van de huid ten goede komen.

4. Functionele nutricosmetica
Nutricosmetica beogen volgende huidgunstige activiteiten:

a. Verbetering van de hydratatie
Nutricosmetica voor het bevorderen van de hydratatie bevatten barrièreherstellende componenten zoals omega-3- en
omega 6-vetzuren en biotine, dat niet alleen de opbouw van
intercellulaire lipiden activeert, maar ook de synthese van

Biotine bevordert naast de synthese
van intercellulaire lipiden
en aminozuren, ook de differentiatie
van keratinocyten
huidaminozuren en keratinocyten (fig.2). Een suppletie met
als hoofdingrediënt het aminozuur glycine blijkt progressief
tot 30% het waterbindend vermogen van de huid te verhogen, wat wordt toegeschreven aan het feit dat glycine via
metabolische activiteit het gehalte aan L-pyrrolidoncarbonzuur (PCA) opdrijft. PCA is een van de actiefste bestanddelen
van de NMF. Japanse onderzoekers ontdekten dat PCA niet
alleen efficiënt hydrateert, maar ook de micro-bloedcirculatie
in de huid stimuleert. PCA wordt in zoutvorm, nl. als Na-PCA
(INCI: Sodium PCA) ook frequent in cosmetica verwerkt.
Voor de lederhuid is een optimaal gehalte aan glycosaminoglycanen (GAG) onontbeerlijk. Verantwoorde dosissen van
glucosamine, in de vorm van D-glucosaminesulfaat, kunnen
op termijn het GAG-gehalte doen toenemen, met gunstige
invloed op de hydratatietoestand van de ECM en de activiteit
van de fibroblasten. Glucosamine is ook een voorbeeld van
een component met multipele werking. Additioneel voegt
men ook de vitamines B2, B, C en E toe en de mineralen
koper (Cu), ijzer (Fe) en Zink (Zn).

b. Stimulering van antioxiderende processen
Dergelijke supplementen hebben een breed actiespectrum.
Het neutraliseren van reactieve zuurstofverbindingen werkt
van nature huidbeschermend en countert huidveroudering
en DNA-schade. Dit laatste effect is bijzonder waardevol
in geval van intense UV-bestraling. Vitamine C en E zijn
ideale ingrediënten voor nutricosmetica, temeer omdat
beide vitamines synergetisch werken met heel wat andere
antioxidantia. Ook niacine (vitamine B3) verdient een plaats
in nutricosmetica omwille van haar rol als bestanddeel van
co-enzymen, die van vitaal belang zijn voor de stofwisseling
van al onze lichaamscellen. Taurine is een belangrijke neutralisator van lipide-hydroperoxiden en assisteert samen met
Zn de werking van vitamine E. De activiteit van het antioxiderend enzym glutathion peroxidase (GPX) is gebonden aan
de ingebouwde hoeveelheid seleen (selenium) en speelt een
beschermende sleutelrol tegen celveroudering. Overdreven
UV-blootstelling vermindert de concentratie aan glutathionperoxidase, wat tot hyperpigmentaties kan leiden. De inname
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van een passend seleniumsupplement kan de seleniumstatus
herstellen, waardoor GPX weer op dreef komt.3
Plantaardige antioxidantia zijn niet meer weg te denken uit
voedingssupplementen en cosmetica. Een bijzondere plaats
wordt hierbij ingenomen door polyfenolen, zoals flavonoïden
en procyanidinen. Het bekendste voorbeeld is genisteïne, dat
behoort tot de isoflavonen en een fyto-oestrogene werking
heeft. Zowel bij orale inname als bij topische applicatie koppelt het zijn anti-oxiderende werking aan het inhiberen van
enzymen die schadelijk zijn voor collageen. Extracten van de
Ginkgo Biloba (Fig. 3) hebben eveneens een hoog gehalte
aan flavonoïden en werken vasodilaterend (bloevatverwijdend), wat gunstig is voor de voeding en het metabolisme
van de huid.
Fig. 2. Structuurformule van
biotine
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We moeten voldoende proteïnen eten om een goede huid
structuur te garanderen. Aminozuren zijn essentieel voor
de stevigheid van de huid en haar metabolisme. Fruit en
groenten zijn weliswaar noodzakelijk voor de gezondheid,
maar dragen minder bij tot de instandhouding van de huid
structuren. Bij proteïnetekorten zijn naast een aangepaste
voeding, ook nutricosmetica met proteïnen en aminozuren
efficiënt voor de huidopbouw. Dergelijke producten bevatten
doorgaans ook vitamines, waarbij vitamine C een sleutelrol
vertolkt voor de synthese van matrixbestanddelen zoals collageen en hyaluronzuur door fibroblasten. Nutricosmetica
op basis van collageenpeptiden, geassocieerd met o.m.
glucosaminoglycanen en vitamine C, blijken na ong. 8 weken
te leiden tot meer en steviger collageen, rimpelvermindering
en lifting. Voor de continue celregeneratie in de epidermis
en het behoud van haar barrièrecapaciteit is de calciumconcentratie (Ca) van vitaal belang. Een optimale differentiatie
van keratinocyten is strikt calciumgebonden. Het epidermaal
calciumgehalte neemt evenwel progressief af met de leeftijd,
waardoor wetenschappelijk wordt aangetoond dat orale en
simultane lokale suppletie van calcium actief bijdraagt tot het
vertragen van huidveroudering.4 Hierbij is ook een voldoende
concentratie aan vitamine D in de huid vereist.

d. Versteviging en groeistimulering van haar en
nagels
Nutricosmetica met stimulerend effect op haar en nagels
hebben reeds lang hun doeltreffendheid bewezen. Zij bevatten naast panthoteenzuur (vitamine B5), keratinestimulerende
biotine ook zwavelrijke aminozuren zoals cysteïne en de
mineralen zink, koper en ijzer. 

Referenties
1. Vabres P.: ‘Peau et estime de soi’, in ‘Les nouvelles esthétiques’,
Juillet/Aout2019, 75017 Paris.
2. ‘Parce que l’intérieur se voit à l’extérieur’, communiqué van ‘le Syndicat de la Diétique et des Compléments alimentaires’, Paris 2019.
3. De Backer D.: ‘Dermato-cosmetische activiteit van mineralen’, in
‘Hebe’, Nr 148, juli-aug-sept. 2018, A. Zweers, 2600 Berchem.
4. Rinnertehaler M., Struebel M.K., Bischof J. en Richter K.: ‘Skin
aging, gene expression and calcium’, in ‘Exp. Gerontol. 2015; 68:
59-65’.

Fig. 3. Ginkgo Biloba

c. Structuurverbetering van dermis en epidermis
Voor de synthese en de vernieuwing van collageenvezels en
de glucosaminoglycanen in de extracellulaire matrix van de
dermis hebben fibroblasten vooral behoefte aan aminozuren
en proteïnen. Proteïnen zijn ook nodig voor de spieropbouw.
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Dankzij de effectieve synthese tussen
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Podocare innovatieve producten die zorgen
voor de ondersteuning van alle soorten
dagelijkse voetbehandelingen.
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Als de
urendief
jouw tijd
steelt
‘Druk, druk, druk!’ Als je ondernemer
bent, hoort deze uitspraak erbij. Je blust
brandjes, regelt afspraken, coacht je
medewerkers, organiseert de boek
houding, ...
Je hebt wel 1001 todo’s die je
allemaal in de 24uur die een dag
telt, wil wringen. 24 uur die voor je
het weet voorbij zijn.
Iemand steelt jouw uren, dat is
duidelijk. Maar wie? De urendief sluipt je leven in zonder
dat je het merkt.
Hij ontneemt je p
 roductiviteit
en genietmomenten. In het
begin komt hij sporadisch
op bezoek, maar stilletjes
aan neemt hij de overhand.
Op dat moment zeg je
niet meer ‘druk, druk,
druk’ tegen de ander,
maar vooral tegen
jezelf.
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Wist je trouwens dat er niet
1 maar 6 tijdsdieven bestaan?
Meer nog, je kent ze!
Dit zijn ze:
1) DE ONDERBREKER: te pas en te

onpas komt hij langs met het zinnetje
‘Sorry voor het storen, maar ...’
De onderbreker zegt het niet altijd met
die woorden. Soms is hij het geluidje
op je telefoon dat een whatsappje
aankondigt, of een mail, of een sms, of
een medewerker die binnenspringt ...
Elke onderbreker zorgt ervoor dat je uit
je concentratie gehaald wordt en het
duurt gemiddeld 23 minuten om terug
helemaal in de flow te geraken.

2) DE MULTITASKER: tegelijk afwas-

sen en telefoneren kan hij als de beste.
Yeah, right. Multitasken is een mythe.
Zodra je twee taken met elkaar combineert, duren die in totaal langer dan
wanneer je ze elk apart na elkaar zou
uitvoeren. Wist je dat multitasken
hetzelfde resultaat geeft als werken
onder invloed van alcohol of marihuana?

3) DE UITLEGGER: wanneer hij iets
niet kan doen zal hij daar een hele
lange uitleg aan geven, in herhaling
vallen, zich verdedigen. De uitleg duurt
in extreme gevallen zelfs even lang
als de taak zelf. En of die uitleg iets
oplost? Integendeel, vaak zorgt het
voor nog meer onduidelijkheid bij je
medewerkers!
4) DE AANRAKER: in tijden van

#Metoo klinkt dat wat dubieus, maar
de aanraker is vooral gericht op praktische zaken die hij een paar keer per
dag vastneemt, zoals bv de post. Hij
pakt dat vast, bladert erdoor, legt opzij
en gaat er dan op een later tijdstip nog
eens door om te beantwoorden, te
klasseren, enz. De aanraker zou nochtans beter gebaat zijn met het ‘Touch &
Go’ principe: alles 1 maal aanraken en
meteen behandelen.

5) DE KOFFIEBREAKER: al ooit met

hem vergaderd? Niet meteen de efficiëntste aanpak hé. De koffiebreaker
ziet een vergadering dan ook meer als
een gezellige koffieklets waarbij de
onderwerpen zich vanzelf aandienen.

Stop daarmee! Als je productief wil zijn,
kan je best met een agenda werken en
je grondig voorbereiden.

6) DE UITSTELLER: je zou hem ook

de aansteller kunnen noemen, want hij
is echt meester in het bedenken van
de onnozelste uitvluchten om iets (nog)
niet te moeten doen: eerst dringend
moeten plassen, een lege maag die
om een chocoladereep roept, iemand
anders zal het wel doen, niet genoeg
tijd hebben ... Aan excuses geen
gebrek. Maar wist je dat elke taak ook
een einde heeft? Dat wanneer ze uitgevoerd is, je ze kan afvinken?
En dat todo’s afvinken je een boost
geeft van serotonine, ook wel het
gelukshormoon genoemd? Hoe meer je
afvinkt, hoe gelukkiger J

Welke tijdsdief heeft het meeste
impact op jou? Enkele tips om ze
de laan uit te sturen.
1) DE ONDERBREKER: zet alle geluidjes op de telefoon uit en als je heel
geconcentreerd werk te doen hebt
(bv je boekhouding) zet je gsm dan op
stil. Maak afspraken met je team als je
niet gestoord wil worden

2) DE MULTITASKER: ook jij kan geen
2 dingen tegelijk. Wees je bewust van
wat je doet, en doe het ene na het
andere, je zal hierdoor tijd winnen.

3) DE UITLEGGER: als hij in je hoofd

zit, weet dan dat je hem het zwijgen
moet opleggen en positieve gedachten
de kans geven. Is het iemand extern,
vraag dan naar de essentie, laat je tijd
niet opeten door onnodige woorden.

4) DE AANRAKER: als je iets aanraakt,

leg het dan meteen op zijn plaats, krijg
je post binnen, sorteer het onmiddellijk.
Wist je dat we 1 jaar in ons leven naar
dingen zoeken die we niet terugvinden?

5) DE KOFFIEBREAKER: maak je ver-

gaderingen productief en maak ook op
voorhand een agenda en een tijdsbepaling. Wist je dat rechtstaande vergaderingen sneller gedaan zijn?

6) DE UITSTELLER: maak elke taak

onmiddellijk af, en doe de moeilijkste
eerst, gedaan is gedaan. Het bespaart
je niet enkel tijd, maar geeft ook ruimte
in je hoofd.
EN ONTHOUD DEZE:
‘Nee’ is een v
 olledige zin! De tijdsdief
is dol op ‘Ja zeggers’. Zij geven hun
tijd vaak veel te snel weg.
‘Nee’ geeft je meer tijd voor dingen
die echt belangrijk zijn voor jou!
Als bedrijfsleider is het belangrijk om
in deze snel veranderende wereld te
schakelen. Daarom is het belangrijk om
aan je zaak te werken en zo het overzicht te bewaren en actief plannen te
maken voor de toekomst.
Van Hard naar Slim werken is een training die jou alle tools en inzichten geeft
om succesvol en tegelijkertijd relax
jouw bedrijf verder uit te bouwen. 
Ben jij klaar om jezelf te ontwikkelen,
om meer structuur te creëren, om je
team en je klanten beter te begeleiden?
Geniet dan van dit unieke aanbod:
15% korting op de nieuwe reeks
Van Hard naar Slim werken.
Meer info op www.qlick.today

Vanuit haar verleden als ondernemer/kapper kent
Chantal als geen ander de problematiek van elke zaakvoerder. Elke dag kwam zij in aanraking met klanten,
leveranciers en runde ze een van de grootste salons in
België. Nadat zij jaren geleden haar succesvolle zaak
verkocht heeft, herschoolde zij zich en ondertussen runt
ze al 12 jaar een coachingbedrijf samen met haar vennoot
Anneliese Monden en een team van topcoaches. Zij deelt
graag haar expertise en kennis om jouw leven te vereenvoudigen en van je business een echt succes te maken.
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Rechten en plichten
Word ik doorbetaald als ik tijdens de werkuren naar de dokter moet?
Er zijn tal van redenen die men aanhaalt om naar de dokter te moeten, maar niet elke reden geeft zomaar recht op doorbetaling van je loon als je afwezig bent. (Herinner u het verhaal van de man die de dokter twee weken verlof liet schrijven
omdat de hond ziek was). Het kan gaan om een inenting, een vooronderzoek, een griepje, allemaal redenen om bij de
dokter langs te gaan, maar niet altijd kan die jou ontvangen buiten de werkuren.
Of je je loon al dan niet behoudt na een afspraak bij de dokter, hangt af van de reden van het doktersbezoek.

Ziekte

Andere medische onderzoeken

Als je ziek wordt terwijl je aan het werk bent en niet meer
in staat bent om behoorlijk te functioneren, heb je recht op
gewaarborgd loon voor de niet-gewerkte uren. Een doktersattest is niet automatisch verplicht, mogelijk staat dit wel in
het arbeidsreglement van je bedrijf of in je arbeidsovereenkomst. Dus je doet er goed aan om toch altijd een doktersbriefje te vragen.

Voor andere medische onderzoeken heb je voor de verloren
uren geen recht op afwezigheid of loon, want die kan je in
principe plannen buiten de werkuren. Als dat om praktische
redenen toch niet mogelijk is, zal je voor de niet-gewerkte
uren geen loon ontvangen.
Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen,
bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was,
maar geeft hem geen recht op loon. Wie toch loon wil ontvangen voor de gemiste arbeidsuren, zal dus een halve dag
vakantie moeten nemen.

In blijde verwachting
Ben je zwanger en kon je de echografie of een ander zwangerschapsonderzoek niet buiten de arbeidsuren inplannen,
dan heb je het recht om voor die periode afwezig te zijn met
behoud van je loon. Je moet dan wel op voorhand je werkgever op de hoogte brengen en mogelijk ook een doktersattest voorzien.

Arbeidsgeneesheer
In principe moeten onderzoeken door
de arbeidsgeneesheer in het kader
van de wetgeving ‘welzijn op het werk’
tijdens de werkuren plaatsvinden.
Hier behoud je dus recht op je loon.
Ook je verplaatsingsonkosten en
eventuele kosten voor het onderzoek
zijn voor rekening van je werkgever.
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Krijg ik verlof als ik mijn ziek kind van school
moet halen?
Ja, als je kind ziek wordt op school en er niet meer kan
blijven, mag je het werk verlaten om je zoon of dochter te
gaan afhalen. Zelfs de dag erna kan je nog thuis blijven als
dit noodzakelijk geacht wordt door een arts. Dit verlof kan
je bekomen voor elk familielid dat bij jou onder hetzelfde
dak woont, maar moet wel gestaafd worden met een attest
van de dokter. In de privésector kan tot 10 dagen per jaar
worden opgenomen (tenzij er andere afspraken gemaakt
werden), maar deze dagen zijn wel onbetaald. 
Bron: jobat.be – Unizo.be
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Estetika
Herfst,
voorjaarsgevoel
in een
najaarssetting
5, 6 en 7 oktober was het weer zover. Estetika Herfst zette
duizenden mensen op weg naar paleizen 1 en 3 van de
Heizel. Gewoontegetrouw belichten we de nieuwkomers
op de beurs, maar er waren ook wel wat ‘hernieuwers’ te
verwelkomen.
Zo was edik8 terug van weggeweest met een heel visibele
open stand. Ook Lisine Epstein kenden we nog van vroeger,
maar pakte deze beurs weer uit met een prachtige stand waar
de nadruk lag op de nieuwe herfst- en wintercollectie makeup, maar ook op hun “objectief detox”. Een behandeling in 4
stappen met hoogwaardige producten die een boost geeft aan
de gezondheid van de huid.
Uiteraard waren de verdelers van apparatuur en inrichtingen
ook goed vertegenwoordigd bij de ‘nieuwelingen’. Cryoskin
bv. stond op de beurs met de slogan: less fat, more you. De
CryoSkin is een nieuwe innovatieve benadering op het gebied
van cellulite, anti aging en vet verwijderen. Na de lancering in
2015 in Frankrijk is het overgewaaid naar de Verenigde Staten.
Sinds 2018 is dit het best verkochte BodySculpting & Toning
apparaat in de VS. De CryoSkin gebruikt state-of-the-art technologie met warmtetherapie (+41 °C) en cryotherapie (-18 °C)
om via een thermische schok het lichaam en gezicht te (her)
vormen.
Als pionier maakte Equipal 25 jaar geleden de inrichtingen in
instituten al professioneel. Tot op vandaag zijn zij zeer toonaangevend in de beauty- en wellness-sector. Zo ontwikkelden
zij samen met Starpool het “Spa System”, Een uniek wellnesssysteem.
De Luxemburgse firma Luxlaser ontwerpt en distribueert
gespecialiseerde apparatuur voor schoonheidsspecialisten,
dermatologen, artsen en cosmetisch chirurgen.
Le Bap verdeelt naast professionele cosmetica “Made in
Petite France” ook high-tech zorgapparatuur. Innovaties
gekoppeld aan meer dan 5 eeuwen fytotherapeutische kennis.
Ook Beauty Tech combineert de verdeling van een breed
scala aan cosmetische producten voor professionele zorg met
meubels en esthetische apparaten verdeeld in verschillende
categorieën.
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Parfumerie Centrale liet ons kennis maken met het milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare handdoekensysteem.
De oplossing om echt te besparen op energiekosten en
het milieu. Tevens stelden ze Satisfeet voor, een heel nieuw
gamma professionele footcare uit Zwitserland. (natuurlijke
ingrediënten, geen formaldehyde, geen parabenen geen minerale oliën, kortom het beste van de natuur gecombineerd met
de modernste wetenschap.
Tipi stelde ons de gepersonaliseerde cadeauverpakking en
giftcards voor, omdat branding belangrijk is.
Mistero Milano stelde een nieuwe lijn professionele nagelproducten voor.
Dr. Niedermaier verraste ons met een nieuw voedings-cosmetisch product dat op het hele lichaam werkt voor een ongelooflijke effectiviteit, ontworpen om de hyaluronzuurreserves
van de huid en de biologische processen van schoonheid aan
te vullen en te ondersteunen.
Maxpro was eveneens nieuw op de beurs en verdeelt voornamelijk producten voor de haarverzorging.
Alina Hoyo: verdeelt de producten van Ugly Duckling Nails,
maar ook Urbain Nails Swarovski. Naast de producten geven
ze ook opleiding om nagelstyliste te worden, workshops nailart en techniek en online trainingen.
Beauty & medical academy is o.a. opleidingsverstrekker en
stond deze beurs in the picture met hun CBD cosmeticalijn.
In België is CBD voornamelijk bekend als olie of als basiscrème. In de VS zijn ze al een stap verder en wordt CBD ook
gebruikt als beautyproduct wegens de goede effecten op de
huid. CBD werkt ontstekingsremmend en zou veel efficiënter
zijn dan andere plantaardige stoffen zoals Aloë Vera en
Argan.
LakShmi houdt zich niet alleen bezig met het ‘zichtbare’, maar
biedt met de authentieke behandelingen, massages en producten innerlijk welzijn, huidverbetering en uiterlijke schoonheid. Het Ayurveda streeft ernaar om bij een persoon de vijf
‘elementen’ op harmonieuze wijze met elkaar in balans te
brengen.
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Label Provence Nature: In het hart van de Provence biedt het
Provence Nature Label authentieke en ambachtelijke reeksen.
Ze gebruiken voornamelijk producten en parfums uit Grasse
en de rijkdom van de streek zoals lavendel, olijfolie of honing...
Ze zijn ook gespecialiseerd in het creëren en produceren van
hygiëne- en welzijnsproducten met de meest nobele grondstoffen uit de vijf continenten.
Laboratoire Huckert’s zorgt dan weer voor de medische
hygiëne en veiligheid op het werk. Al meer dan 60 jaar helpt
deze firma het risico op infectie onder controle te houden.
Als expert in biodecontaminatie en desinfectie produceert en
ontwikkelt het laboratorium twee premium gamma’s: UMONIUM38 voor desinfectie en PHYTOGEL voor huidverzorging.
Mr Brand: verdeelt beauty bear, snoepjes met vitamines.
Onderverdeeld voor haar, huid, nagels, huidskleur en voor de
kinderen.
ItalWax biedt harsproducten speciaal ontwikkeld voor de professional. Alle harsproducten zijn geproduceerd volgens een
moderne en klassieke Italiaanse formule. Om de hoge kwaliteit
te kunnen garanderen staat het hele productieproces onder
streng toezicht van een eigen laboratorium in Milaan.
Autour du regard garandeert dan weer een wimperverbetering d.m.v. keratin lash, semi-permanente mascara,
micro-pigmentatie van de wenkbrauwen, wimperextensions,
wenkbrauwverlengingen, Russische volume-extensies, flash
tatoos en draadwaxen.
Z-app gaat de digitale toer op met een kalender met smsherinneringen, klantenkaarten, loyaliteitstablet, kassa en
stockprogramma, online afspraken maken... kortom om uw
administratie te vereenvoudigen.
Eshe wil een nieuwe dimensie geven aan de wereld van welzijn en de traditie van minerale behandelingen uit de Dode Zee
terugbrengen door ze te combineren met de vooruitgang van
moderne cosmetica.
U merkt het, een heleboel nieuwigheden konden ontdekt
worden én werden ontdekt. Hoeft het nog gezegd dat Ifas
en Besko hun uiterste best hadden gedaan om er een zeer
aangename beurs van te maken? Mooie inrichting, mooie
standen, kwaliteitsvolle catering en kinderopvang. We
beschouwen het bijna als vanzelfsprekend, maar dit is het
niet. 
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Maquillagewedstrijd

SCHRIJF U IN VOOR DE
MAQUILLAGEWEDSTRIJD ESTETIKA LENTE 2020
Wilt u meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan o
 nderstaand
inschrijvingsformulier in en stuur het uiterlijk tegen 6 maart 2020
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.

PERSOONLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE MAQUILLAGEWEDSTRIJD
TER GELEGENHEID VAN ESTETIKA LENTE 2020

REGLEMENT MAQUILLAGEWEDSTRIJD
1. Onderwerpen:
a. avond- en fantasiemaquillage
b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
c. bodypainting en grime
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 21 maart 2020 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.

Naam:

_____________________________________________________________________________________

8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.

Adres:

_____________________________________________________________________________________

9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.

Postnr.:

_____________________

Plaats:

10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
____________________________________________________

11. Iedere deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.

Tel.:_________________________________________________________________________________________

12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs.

Ik schrijf mij in voor de volgende categorie:
¨ a. avond- en fantasiemaquillage
¨ b. facepainting
¨ c. bodypainting en grime

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 met vermelding naam
+ categorie

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 met vermelding naam + categorie.
Inschrijvingsformulier terug sturen naar: SECRETARIAAT B.V. BESKO,
BELPAIRESTRAAT 6, 2600 BERCHEM – Fax 03 281 33 96

Nieuwe CAO’s
onderhandeld
in de sector

Opleidingsvergoeding
voor werknemers
PC314

Op 18 november werden er een nieuwe CAO’s afgesloten
onder de sociale partners van paritair comité 314. Volgende
zaken werden afgesproken;

OPLEIDINGSVERGOEDING

• Een verhoging van 0,08596 � /uur of 14,14 � /maand
toegepast vanaf 1 januari 2020 op de reële minimumlonen
voor voltijds tewerkgestelde werknemers.
• Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt deze
verhoging toegepast naar rato van het aantal gepresteerde
uren.
• De eindejaarspremie wordt verhoogd met 0,5% vanaf 2019
(deze verhoging wordt gefinancierd met de reserves van
het FBZ).
• Vanaf de betaling van de eindejaarspremie 2019 wordt een
percentage van 9,5% toegepast op de bruto jaarlonen.
• Het anciënniteitsverlof werd aangepast.
• Enkel in 2019 worden ecocheques toegekend
voor een waarde van 220 � aan elke voltijds
tewerkgestelde werknemer die een volledige
referteperiode (loopt van 1 januari 2019
t.e.m. 31 december 2019) heeft.
• Voor werknemers met een deeltijdse
betrekking en/of een onvolledige referteperiode worden de ecocheques berekend
naar rato van het aantal reëel gepresteerde
en gelijkgestelde uren in de referteperiode.
• De betaling van de ecocheques vindt plaats in
de loop van de maand 01/2020.
Alle info vind je terug op www.werk.belgie.be.

Volg je naschoolse, erkende cursussen? Dan word je financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding.
Deze vergoeding ontvang je als tegemoetkoming voor jouw
motivatie, onuitputtelijke passie en drang om elke dag bij te
leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvangt je een
effectieve geldsom de “De opleidingsvergoeding”.

Wie heeft recht op deze vergoeding?
Alle werknemers uit PC314 de haartooi, fitness of schoonheidszorgen kunnen gebruik maken van deze vergoeding.
Dit geldt echter niet voor stagiairs, leerlingen (leercontracten)
en werknemers met een IBO contract.

Wat moet de werknemer doen?
Het fonds van bestaanszekerheid erkent opleidingsverstrekkers en hun opleidingen. Ga je
naar een van deze erkende opleidingen?
Laat dan zeker je aanwezigheid registreren
zodat ze jouw vergoeding in orde kunnen
brengen.
Aan het onthaal bij elke opleiding worden
jouw gegevens (naam + rijksregisternummer +
IBAN + handtekening) gevraagd bij de registratie. Vul je deze niet nauwkeurig in, dan kunnen wij
jou geen vergoeding garanderen. De opleidingsvergoeding zal in de tweede helft van de maand die volgt
op het bijwonen van de opleiding, worden uitbetaald.

Bedrag van de opleidingsvergoeding
Anciënniteitsverlof
• 1 verlofdag vanaf 3 jaar anciënniteit in de
onderneming
• 2 verlofdagen vanaf 8 jaar anciënniteit in de
onderneming
• 3 verlofdagen vanaf 13 jaar anciënniteit in de
onderneming
• 4 verlofdagen vanaf 18 jaar anciënniteit in de
onderneming
• 5 verlofdagen vanaf 23 jaar anciënniteit in de
onderneming
• Per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming
wordt een bijkomende verlofdag toegevoegd

Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de
duur van de erkende cursus. Bij een cursus van een halve
dag (minimum 3 uur opleiding) ontvangt de werknemer
37,50 � bruto. Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de opleidingsvergoeding
75,00 � bruto. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen,
bedraagt 750,00 � bruto.

Cursussen vinden!
Deze website, www.fbz-pc314.be, is voor jullie ontworpen
om op een duidelijke en interactieve manier naar cursussen
te zoeken - en uiteraard die te vinden die het beste bij jou
past. Je vindt er bovendien alle nodige informatie over waar,
wanneer en hoe de cursus zal worden gegeven.

Aanmelden op de website
Je kunt als werknemer op deze website gratis een login
aanvragen om zo hun historiek van gevolgde vormingen te
raadplegen. Geen verplichting, maar wel een handige tool!
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Cryolipolise
Perle Monheim-Boeckx

Afb. 1. Vóór

Afb. 2. Na 1 sessie resultaat
na 12 weken

Afb. 3. Vóór

Afb. 4. Resultaat na 2 sessies

Het apparaat

Winter is coming! Dit zowel letterlijk als figuurlijk. Er is al
enige tijd redelijk wat te doen rond cryolipolise, een vetverbrandingsmethode op basis van het bevriezen van vet.
De winter gaat ons hier niet bij helpen want het volstaat
jammer genoeg niet om even in de sneeuw te rollen om je
vetcellen te verwijderen. Maar koude en vetcellen zijn duidelijk geen vrienden als deze bij wijze van behandeling gecombineerd worden.

Wat doet cryolipolise?
Cryolipolise behandelt plaatselijke vetophopingen die je niet
kwijt lijkt te raken door sporten of diëten. Vetophopingen
rond de buik, de bovenarmen, de benen, love handles, het
is ons zeker niet onbekend en veel mensen zoeken hier een
oplossing voor. De resultaten van cryolipolise zijn duidelijk
zichtbaar en bieden soelaas aan het probleem van velen.

Hoe werkt cryolipolise?
Cryolipolise gaat plaatselijk het vet verbranden tot -8°C.
Vetcellen zijn zeer gevoelig aan koude. Bij blootstelling
aan extreme, gelokaliseerde koude, treedt het proces van
geprogrammeerde celdood in, dit noemt men apoptose.
De huid en het onderhuids vet in de probleemzone wordt als
het ware vacuüm gezogen. Er worden gelpads op de huid
geplaatst en daarop worden de handstukken bevestigd.
De koelplaten in het handstuk koelen het vet af tot de ingestelde temperatuur bereikt is. De eerste 10 minuten kan dit
wel als zeer onaangenaam ervaren worden maar daarna voel
je het quasi niet meer daar het vet door de koude verdoofd
wordt. In totaal duurt de behandeling 60 à 70 minuten.
De bevroren vetcellen worden geleidelijk aan door het lymfesysteem op natuurlijke wijze door het lichaam afgevoerd en
de afgebroken vetcellen keren niet meer terug (afbeelding 1
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en 2). Er is ongeveer 50% reductie van vet in de behandelde
zone na 1 sessie. Het maximaal effect is te zien na 3 sessies.
De eerste resultaten zijn zichtbaar na 2 à 3 weken en ze blijven verbeteren tot 3 maanden na de behandeling (afbeelding
3 en 4).
Cryolipolise heeft geen echte herstelperiode, je kan perfect na de behandeling terug aan het werk en hoeft er dus
geen ganse dag of dagen voor uit te rekken. Wel kan de
huid na de behandeling rood en gevoelig zijn en voelt ze
koud aan. Het is zeer belangrijk om na de behandeling
een beetje lichaamsbeweging te nemen, dit stimuleert de
natuurlijke vetafbraak en draagt bij tot een beter resultaat.
Niet enkel voor je lichaam is dit belangrijk want een stevige
wandeling kan ook je geest goed doen. En zoals je weet
zijn mind en body onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Naast lichaamsbeweging is ook een gezonde levensstijl en
gezonde voeding belangrijk om optimale resultaten te bereiken. Het bevroren vet keert niet meer terug maar niet al de
vetcellen uit je lichaam verdwijnen en als je er dan een heel
ongezonde levensstijl op nahoudt, zou je resultaat wel eens
nieuwe vetcellen kunnen stimuleren. Vetcellen nemen vet op
en zwellen, wat leidt tot het “verdikken”. Je gaat nooit al de
vetcellen uit je lichaam kunnen verwijderen maar de vetcellen die weg zijn, zorgen er wel voor dat de probleemzones
van je lichaam minder vet gaan opnemen waardoor de probleemzone minder een probleem gaat vormen na behandeling, in combinatie met voeding en beweging.
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Afb. 5. Handstuk

Afb. 6. Wegnemen handstuk, gelpads duidelijk te zien, afbakening zone duidelijk, rode gevoelige huid
duidelijk

Praktisch:
• Om een zone te kunnen behandelen heb je een huidplooi
nodig van minimum 10 mm
• Je kan maximum 4 zones per sessie behandelen
• Elke sessie duurt ongeveer 70 minuten
• Je hebt 1-3 sessies nodig per zone (afbeelding 5)
• Tussen elke behandeling moeten 6 à 8 weken zitten

Hoe verloopt het proces?
Er heeft eerst een intake gesprek plaats waarbij je de klant
inlicht over de werking, het resultaat,… De klant moet een
informed concent tekenen zodat beide partijen te kennen
geven dat ze op de hoogte zijn van eventuele bijwerkingen,… Er worden “voor” foto’s genomen om het resultaat
duidelijk te kunnen evalueren. De dikte van de huidplooi
wordt gemeten. De huid wordt gezuiverd en eventueel
geschoren indien nodig. De te behandelen zone wordt afgetekend en de parameters worden ingegeven. De patiënt
wordt geïnstalleeerd, waarna de gel pads worden geplaatst.
De procedure wordt gestart en zal zoals gezegd ongeveer 70
minuten duren.
1 minuut voor het einde gaat er een geluidssignaal af om het
einde van de behandeling aan te kondigen. Bij het einde van
de therapie, stopt de koeling maar de suctie blijft (afbeelding
6). Eerst wordt het handstuk verwijderd, daarna moeten de
gelpads traag verwijderd worden. Er volgt een intensieve
massage van 5 tot 10 minuten, opgelet hier want dit is zeer
gevoelig. Het is aangeraden dat de patiënt 10 minuten blijft
liggen voor hij/zij terug opstaat (afbeelding 7).

Bijwerkingen

Afb. 7. Onmiddellijk na suctie op buik

Contra-indicaties
• Het nemen van bloedverdunners, hier is het risico op bloedingen veel groter
• Infectie op de te behandelen zone
• 	Verschillende huidaandoeningen.
Cryolipolise is een mooi alternatief voor liposuctie, de
methode is niet invasief, er is geen herstelperiode. Het resultaat is effectief en snel zichtbaar. Tevens is de behandeling
goedkoper dan liposuctie. De perfect veilige manier om je
lichaam (terug) in shape te brengen. 

Met dank aan: Dr. K. Meuris, Dermadok
Bronnen: Dr. Meuris, ladyslife.nl, instituutzenza.be

• Erytheem kan optreden gedurende 3 tot 60 minuten
• Oedeem en eventueel hematoom kan gedurende 1 à 2
dagen optreden
• Grieperig gevoel gedurende 1 à 2 dagen
• De huid kan verdoofd en overgevoelig aanvoelen gedurende 1 à 2 weken ( soms tot 8 weken)
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Genomineerden “Schoonheidsspecialiste
en Schoonheidssalon van het jaar 2020”
KANDIDATEN VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTE VAN HET JAAR
Beautique
in Kalmthout

Diosa
in Merksem

www.schoonheidsalonbeautique.be

www.diosa.be

Eigenares:
Stefanie Spaendonk

“Rust en intensieve verzorging”

Eigenares:
Stephanie Severino

“Bruisend energiek en magische handen”

Estethiek Renier
in Lichtervelde

Purevy
in Kortessem

www.esthetiek-renier.be

www.purevy.be

Eigenares:
Hilde Renier

“Ruim en rustig”

Eigenares:
Evy Thielens

“Op en top professional”

Instituut Coquette
in Ardooie

Instituut Vermandel
in Sint-Niklaas

www.instituut-coquette.be

www.instituut-vermandel.be

Eigenares:
Julie De Mûelenaere

“Kleine, gezellige schoonheidsoase”
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Eigenares :
Debby Vermandel

“Professionele dynamiek”
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Na een eerste selectieronde van de jury op basis van het dossier, dat de talrijke kandidaten hadden ingediend, werden er
6 kandidaten genomineerd per categorie. Zij kregen in de zomer van 2019 bezoek van een mysterie guest en na het bezoek
werd hun nominatie bekend gemaakt aan het grote publiek.
We zagen via verschillende kanalen; in de pers, via social media, … dat ze allen blij en vereerd waren met hun nominatie en
wat hun drijfveer was om mee te dingen naar de titel.
Onderstaand vind je een overzicht van alle genomineerde kandidaten.

KANDIDATEN VOOR SCHOONHEIDSSALON VAN HET JAAR
Perle d’eau
in Westerlo

Beautysalon Elke
in Assebroek

www.perle-deau.be

www.beautysalon.be

Eigenares:
Tamara Van Beethoven

“Klasse en deskundigheid”

Eigenares:
Elke Vanraes

“Elke behandeling is een totaalpakket”

Dué Face & Body
in Roeselare

Huidcoach Kathleen
in Beringen-Beverlo

www.due-face-body.be

www.schoonheidsinstituutkathleen.be

Eigenares:
Nathalie Dedier

“Heerlijk ontstressen tijdens een massage”

Beauty Elle
in Emblem

Eigenares:
Els Raeymakers
www.beauty-elle.be

“Verwennerij troef”

Eigenares:
Kathleen Snyers

“Begeesterd van hun producten”

Apprenza Cosmedisch
Instituut
in Poppel
Eigenares:
Maartje Van Loon
www.apprenza.be

“Niet alleen van buiten maar ook van binnenuit
behandelen”
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Een meer dan geslaagde avond die de
waardering vanuit de sector waardig is
Guy Lehaen
LOCATIE: KASTEEL VAN BRASSCHAAT
ACTIVITEIT: BEKENDMAKING SCHOONHEIDSSPECIALISTE
EN SCHOONHEIDSSALON VAN HET JAAR.
DATUM: 30 NOVEMBER
Voor de derde achtereenvolgende keer organiseerde
Ronny Van Cutsem de verkiezing van de schoonheidsspecialiste en schoonheidssalon van het jaar. Het was
naar goede gewoonte een klassevol gebeuren dat aan
elkaar gepraat werd door “Boer zoekt vrouw”
BV Romina. Na de stadsfeestzaal in Antwerpen en San
Marco Village in Aartselaar, was deze keer het prachtige
kasteel van Brasschaat de place to be. Een 230 aanwezigen zorgden voor een gezellige sfeer waaruit bleek dat,
en zo werd het ook verwoord door de latere winnaar, er
weinig concurrentie is, maar heel veel collegialiteit in de
branche.
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Er waren 6 genomineerden per categorie die zich allen
even kort mochten voorstellen in de prachtig aangeklede
Vijverzaal van het complex. We hoorden dat het voor elk
een grote uitdaging was geweest om mee te doen, sommigen ontdekten tijdens de wedstrijd dingen die ze in hun
eigen zaak niet vermoeden, anderen kwamen zichzelf tegen
in hun werk, maar we onthouden vooral dat iedere deelnemer gedreven was in haar bezigheid, met hart en ziel
voor de zaak en de eventuele medewerkers gaat, en vooral
meegaat in innovaties in het beroep. Dat laatste werd ook
aangehaald door de voorzitter van Besko. Onze beroepsvereniging is hoofdsponsor van het gebeuren en John
Boeckx vermeldde in zijn voorwoord evenzeer het belang
van constante bijscholing, het levenslang leren, waarvoor
de beroepsvereniging kans biedt door middel van de cursussen en lezingen die zij aanbiedt, maar eveneens door
de lente- en herfstbeurzen Estetika waar standhouders de
laatste innovaties aan de professionelen toont. Het wegvallen van de vestigingswet was ook een weerkerend thema bij
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de woordjes van de genomineerden, waardoor het belang
van de beroepsvereniging als bewaker van het niveau van
het beroep nog belangrijker werd. Elke genomineerde werd
door Besko dan ook alvast erkend als een schoonheidsspecialiste met de nodige competenties en ontving vanwege de
beroepsvereniging dan ook het muurplaket dat dit aan het
brede publiek moet kenbaar maken.

uiteindelijk gewonnen werd door Purevy uit Kortessem bij de
instituten (eenmanszaken) en Perle d’Eau uit Westerlo bij de
beautysalons. Het uitreiken van de prijzen was een emotionele gebeurtenis, evenals de overwinningsspeech van beide
primi inter pares. Ook hier zagen we dat er een sterke verbondenheid leefde tussen de deelnemers en dat elke genomineerde de eerste plaats van harte gunde aan haar collega.

Een paar van de winnaars en genomineerden van vorige
edities kwamen getuigen hoe ingrijpend deze wedstrijd was
geweest op het verdere verloop van hun professionele loopbaan. Het heeft een boost gegeven, zowel in naambekendheid als in aantal klanten. In alle gevallen was de zaak fors
gegroeid na het behalen van de titel. Zelfs het deelnemen
aan de wedstrijd zonder te winnen, de zogenaamde nominatie, was al een gebeurtenis die een positief effect had op de
zaak.

Na de maaltijd, de speeches, de bekendmaking van de winnaars, werd de geslaagde avond afgesloten met een afterparty. Ik denk dat we in de pers nog wel weerklank zullen
vinden van dit klassevol gebeuren. 

Tussendoor werd er onder de aanwezigen een heleboel prijzen verloot, gaande van juwelen, over horloges en parfum
tot toegangtickets voor een saunacomplex en zelfs olijfolie
van hoge kwaliteit. Bovendien kreeg elke aanwezige een
rijk gevulde goodybag mee naar huis, evenals het magazine
Belbeauty.be dat alle genomineerden en de winnaars nog
eens in de kijkers zette, maar daarnaast ook nog informatieve artikels in petto had.
Albert Zweers, secretaris van Besko, gaf een verduidelijking
bij het puntensysteem dat gehanteerd werd bij het toekennen van de titel. We leerden dat de mysteryguest 50 van
de honderd te verdienen punten kon toekennen, het indieningsdossier goed was voor 30 punten en de overige 20
punten werden voorbehouden voor de presentatie door de
deelnemers zelf. Hij meldde ook de zeer hoge gemiddelden
die behaald werden op de verschillende onderdelen en het
algemeen gemiddelde dat een stuk boven de 80% lag (82,4
als ik dit goed herinner). Het was een nek-aan-nek strijd die
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Proficiat aan de winnaars !

Schoonheidssalon van het jaar 2020
Tamara Van Beethoven van
www.Perle-d-eau.be uit Westerlo

Schoonheidsspecialiste van het jaar 2020
Evy Thielens van
www.pur-evy.be uit Kortessem

powered by www.beautybizz.be

Detic congres in Brussel
over de veiligheid van cosmetica
Edith Meyer
Op 2 oktober 2019 vond in Brussel een mini congres plaats,
georganiseerd door het Detic Institute, de Belgisch-Luxemburgse
vereniging van producenten en verdelers van cosmetica en aanverwante producten. Op dit congres waren een aantal professionals
uitgenodigd, waaronder enkele gespecialiseerde beauty journalisten
uit het hele land. Op dit congres kwamen vier thema’s aan bod:
informatie over het huidige regelgevende kader voor cosmetica
(Joelle Meunier), kennismaking met de toxicologie van de cosmetica (door Professor Vera Rogiers), het begrijpen van cosmetische
werkzaamheidsclaims (Yu-Ting Chen) en het ontcijferen van milieuclaims bij cosmeticaproducten (Frédéric Warzée). De bedoeling van
dit congres was om naar de verschillende aanwezige professionals
een stand van zaken op te maken inzake de huidige regelgeving
over cosmetica en de bescherming van de volksgezondheid.
In een eerste presentatie stelde Joelle Meunier, (Federale overheidsdienst Volksgezondheid en Veiligheid) dat Europa een van
de strengste wetgevingen inzake cosmetica heeft. Daarbij moeten
we ook definiëren wat cosmetica is. Het gaat immers niet alleen
om schoonheidsproducten maar ook om reinigingsmiddelen. De
veiligheid van de in Europa op de markt gebrachte schoonheidsproducten vallen onder de Europese Verordening nr. 1223/2009
inzake cosmetische producten. Voor een veilig verbruik door de
consument zijn twee basisvoorwaarden belangrijk: dat er gereglementeerde ingrediënten gebruikt worden en dat het eindproduct
beoordeeld wordt door een arts, apotheker en toxicoloog. Het
resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd in een productveiligheidsrapport terwijl de ingrediënten gecontroleerd worden door
het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid op de
aanwezigheid van verboden stoffen en stoffen met gebruiksvoorwaarden waaronder conserveringsmiddelen, zonnefilters en kleurstoffen. Het productveiligheidsrapport omvat een evaluatie van het
afgewerkte product inzake de formule, de kwaliteit van de ingrediënten, de kwaliteit van het eindproduct, de gebruiksomstandigheden, de gegevens over de ingrediënten, de beoordeling van de
risico’s op lokale en algemene bijwerkingen en het eindbesluit over
de productveiligheid. Verder zijn er de eisen inzake de productie
van het product, de hygiëne, de controle van de grondstoffen, de
controle van het eindproduct, interne audits, enz. Ook de etikettering speelt een rol: wat moet/mag een etiket vermelden? Dat is o.a.
een ingrediëntenlijst, waar het product voor gebruikt kan worden
(hoe onderscheid je bijvoorbeeld anders een lichaamspeeling van
een gezichtspeeling…), de houdbaarheidsdatum, het lotnummer en
natuurlijk het volume of gewicht van de inhoud. Cosmetica wordt
vaak verweten dat het dromen verkoopt… maar wat een product
beweert te doen wordt ook aan banden gelegd: er moeten bewijzen
zijn van de werking waarop aanspraak gemaakt wordt, het moet
duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn voor elke consument,
het mag niet denigrerend zijn en er moet met kennis van zaken
gesproken worden. En een heel belangrijke eis aan cosmetica is
de in 2013 ingevoerde regel dat producten die in de Europese Unie
op de markt gebracht worden, niet aan dierproeven onderworpen
mogen worden. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voert inspecties uit in
de productie van cosmetica producten. Dit zijn onaangekondigde
bezoeken. Verder is er een extra vangnet: de EU Commission
Safety Gate. Als er bijvoorbeeld lood in een bepaalde oogschaduw
gevonden wordt, worden alle Europese landen hier automatisch
van op de hoogte gebracht. Bij ongewenste effecten of allergische
reacties kan contact opgenomen worden met: cosmetovig.health.
fgov.be. Hier komen jaarlijks zo’n 5 à 10 meldingen binnen, vooral
bij het gebruik van haarverf, make-up verwijderaars en verzorgingsproducten. Jammer genoeg gooien de meeste mensen na een huid
reactie het product weg en vervangen het door iets anders. Maar
het is beter om een arts de diagnose te laten stellen, het product

bij te houden en te laten testen zodat mogelijke reacties bij anderen
vermeden kan worden.
Voor goed gebruik van cosmetica werkt de Federale
Overheidsdienst samen met Veiligindezon.be,
mijhaarkleuren.be en knappekapper.be.
De politiek beïnvloedt de regelgeving strategie van een land. Daar
waar de Europese reglementering ivm cosmetica een van de
strengste van de wereld is (met 3000 verboden en gereglementeerde ingrediënten) kent de VS slechts 15 verboden stoffen en
kleurstoffen… bovendien hebben verschillende Amerikaanse staten
andere wetgevingen…
In haar presentatie ging professor Vera Rogiers (Toxicologie en
Dermato-Cosmetologie van de Vrije Universiteit Brussel) verder in
op de controles waar cosmetica in de EU aan moet voldoen. Zij
onderstreepte dat de evaluaties waar een cosmetisch product aan
onderworpen wordt, moeten gebeuren voor een product op de
markt komt. De veiligheidsevaluatie wordt gedaan door het SCCS,
de Scientific Committee on Consumer Safety, een comité dat
bestaat uit 15 expert leden en 4 externe experts. Dit comité werkt
volledig onafhankelijk; zonder belangenconflicten, in confidentialiteit
en is een verzameling van een heel brede wetenschappelijke kennis
en expertise. De transparante werking van dit comité wordt gegarandeerd door de SCCS Notes of Guidance.
Wat houdt de veiligheidsevaluatie eigenlijk in? Het gaat hier om de
objectieve berekening door experts van de waarschijnlijkheid dat
een neveneffect zich zal voordoen bij een welbepaalde blootstelling
aan een stof/product. Op die manier wordt de veilige dosis bepaald
maar 100% “veilig” bestaat nooit. Een belangrijk gegeven omdat
een chemische stof met een bepaalde werking nuttig kan zijn in
een bepaalde concentratie en in specifieke omstandigheden maar
een reactie kan uitlokken bij een verkeerde dosering of in onjuiste
omstandigheden. Iets dat voor de consument niet altijd duidelijk
is… Professor Rogiers legde in haar uiteenzetting ook de nadruk
op het verschil in veiligheidsevaluaties tussen de Verenigde Staten
en Europa. Alle producten die uit de VS komen, worden aan een
evaluatie onderworpen. Bij eventuele risico’s wordt een product
ingehouden. Is er twijfel over een bepaald ingrediënt? Dan volgt
een nieuwe evaluatie. Daarbij wordt altijd de veiligheid t.o. de doeltreffendheid afgewogen. Belangrijk om te weten is dat in de VS een
aantal ingrediënten gebruikt worden die wij in Europa als onveilig
beschouwen, bepaalde zonnefilters bijvoorbeeld. We zien ook een
nieuwe trend waarbij bewaarmiddelen minder en minder erkend
worden bij ons omdat steeds meer allergische reacties bij gebruikers optreden. Een ander heet hangijzer is dat er weinig of geen
controle is op de illegale cosmetica die via internet verkocht wordt.
De ingrediënten op de verpakkingen van internet cosmetica zijn
vaak een lachertje… Daarom het advies aan de consument: koop
veilig, koop Europees… 
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Iedereen heeft recht op
een Beautiful Skin For Life
Medik8 is een award-winnend
wereldwijd huidverbeteringsmerk dat uitsluitend wordt
verkocht door huidverbeterings
experts.
Onze producten worden
ontworpen, ontwikkeld en
geformuleerd door een team
van biochemici en farmacologen
in onze Britse biotechnologische
onderzoeksfaciliteit.
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Voor meer informatie:
www.medik8.be • info@medik8.be •0032(0)89731475
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FUZZY
CASHMERE

SULTRY
FINISH

nails &
beauty
supply

SHOP NOW:

INTERGALACTIC
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Maak kennis met onze nieuwe
Medik8 Facials.
Alle professionele Medik8
behandelingen bevatten onze
CSA-Filosofie plus exclusieve
technologieën. Laat uw klant
genieten van Beautiful Skin For
Life Facials evenals zichtbare
resultaten.

MYSTIQ

Lieven Bauwensstraat 19 | 8200 Brugge
 +32(0)50 32 15 82 |  shop@asap-nails.com

W W W . A B S T R A C T S H O P. B E

* Aanbod onder voorwaarden, kleur wordt geselecteerd door ASAP Nails & Beauty, 1 staal per postadres. Actie geldig t.e.m. 01/02/2020.
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WELLNESS
GEMYA EVO

Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
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PODOLOGY
PODO HIGH
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8530 Harelbeke
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- Drongen
- Harelbeke

Import & distributor
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www.intermedi.be
www.behandelzetels-lemi.be

Nieuws voor het onderwijs
Sofie Leyten
Geslaagde Risktrainer
opleidingen!

Online nieuwsbrief

Dit schooljaar organiseerden we
opnieuw twee risktrainer opleidingen
voor leerkrachten.
Uit de reflecties konden we besluiten dat de aanwezige, gemotiveerde
leerkrachten deze opleiding een
aanrader vinden! We willen graag de
deelnemers bedanken voor hun interesse en hun enthousiaste houding
rond dit belangrijke thema in onze
sector.
Tijdens deze dag kwamen de risico’s
van tewerkstelling in de sector aan
bod en werden er bruikbare tips
gedeeld om aan preventie te doen.
De deelnemers kregen ook advies
over hoe ze de Risktrainer op een
interactieve manier kunnen integreren
in hun lessen.
Dankzij de interactieve manier van
lesgeven wordt er veel in dialoog
gegaan, waardoor de deelnemers
konden leren van elkaars ervaringen.

De leerkrachten keerden ten slotte
niet met lege handen naar huis: ze
kregen didactisch materiaal mee, alsook de presentatie die werd gegeven
tijdens de opleiding. Ideaal om die te
gebruiken in hun eigen klas!
De Risktrainer is steeds downloadbaar op de website van Besko. Kon
je er dit schooljaar niet bij zijn? Blijf
dan op de hoogte van de volgende
Risktrainer opleidingen via onze digitale nieuwsbrief of de onderwijspagina in de Hebe.

Startersdagen 2020
Een niet te missen GRATIS event
voor leerlingen van het laatste jaar!
Op de starterdagen wordt er een
brug gebouwd naar het werkveld.
Leerlingen krijgen tal van informatie
zodat ze goed voorbereid zijn op hun
overgang naar de arbeidsmarkt.
• 04.05.20 in Coach Roeselare
van 9u tot 12u
• 06.05.20 in Coach Antwerpen
van 9u tot 12u
Inschrijven kan via info@besko.be of
via de inschrijvingslink in de nieuwsbrief.

De digitale wereld
staat niet stil, ook
wij gaan mee in dit
verhaal.
Sinds september
hebben we twee
nieuwsbrieven uitgestuurd. Het doel van
deze nieuwsbrief is om jullie
te informeren met nieuws uit de sector zoals wedstrijden, opleidingen,
bevragingen…
Ontvang je onze nieuwsbrief nog
niet? Dan hebben we jouw e-mailadres nodig, stuur gerust een mail
naar sofieleyten@besko.be.

Enquête: opleidingen voor
leerkrachten
Omdat Besko het onderwijs ondersteunt, willen wij jullie ook inspireren
aan de hand van opleidingen en
bedrijfsbezoeken voor leerkrachten.
Wij stellen ons aanbod graag op, op
basis van jullie noden als leerkracht
schoonheidszorgen. Met dit doel
voor ogen stelden wij een digitale
vragenlijst op. Geef jouw input en
wie weet kunnen we jouw noden wel
vervullen. Tot binnenkort!
Je kan de bevraging terugvinden in
onze digitale nieuwsbrief van november en december.

Noteer alvast onderstaande data
in je agenda:
Talentenwedstrijd make-up artist
2020 van Atheneum Lier campus
Louis Zimmer
• 16/03/2020
Estetika maquillagewedstrijd
• 21/03/2020

Voor alle informatie en inschrijvingen kan je terecht
op info@besko.be of sofieleyten@besko.be
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Cursussen en lezingen
Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk.
De tarieven voor deelname bedragen � 10 voor leden Besko,
� 30 voor niet leden en � 5 voor leerling-lid van Besko.
Voor meer informatie in uw provincie neem gerust contact op
met de verantwoordelijke van de provincies.

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 21 oktober 2019 hield Besko Antwerpen een infoavond
over cryopolyse. Dr. Kevin Meuris wist onze schoonheidsspecialisten met zijn deskundige uitleg en voorbeelden uit de praktijk,
uitermate te boeien.

Het nieuwe opleidingsprogramma voorjaar 2020 is nu nog niet
bekend. Raadpleeg de website. Zodra het programma bekend is
zal dit aan u opgestuurd worden.

BRABANT
Mevr. G. Van Noten

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

Gehouden activiteiten:
• Op 20 november 2019 organiseerde Besko Brabant een
avond met als thema anti-aging met de microneedling techiek
van Utsukusy. Het werd een interessante avond voor de talrijk
aanwezige schoonheidsspecialisten en de aanwezigen kregen
hiervan een demo met onmiddellijk resultaat.

• Met zeer grote opkomst op 25 september 2019 werd er bij
Besko Brabant aangeleerd op welke manier ze wenkbrauwen
konden tekenen alvorens ze te epileren. De noden werden
letterlijk aangevuld, want op deze nieuwe manier konden ze zien
wat ze goed deden en wat ze moesten verbeteren in de toekomst. Zeer geslaagde avond voor alle aanwezigen.

• Op 18 november 2019 organiseerde Besko Antwerpen
opnieuw de jaarlijkse verwenavond. De ingeschreven schoonheidsspecialisten konden genieten van twee verzorgingen die ze
zelf geregeld uitvoeren. Het doet goed om deze zelf eens te
ondergaan, uitgevoerd door de laatstejaarsleerlingen van Denise
Grésiac. Bij de gezellige babbel, gedurende de pauze, konden
onze leden genieten van een hapje en een drankje (zie onderstaande foto).

Te houden activiteiten:
Kessel-Lo van 19.30 tot 22.30 uur

• 29 januari 2020 - Energetische massage
Door Mevr. Diane Verhaeren voedingsconsultent en therapeut
Bij een energetische massage wordt enerzijds gewerkt op
energiepunten en meridianen in het lichaam en anderzijds met
de overdracht van universele energie. Hierdoor worden blokkades opgeheven en het zelfgenezend vermogen van het lichaam
geactiveerd waardoor de natuurlijke energiestromingen in het
lichaam weer in balans komt. Dit zullen we allemaal zelf mogen
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toepassen en zelf mogen ondervinden. Doe vooral gemakkelijke
kledij aan en breng handdoeken en een tapijtje mee.
• 25 maart 2020 - Draadepilatie
Gegeven door Maryam Gazar
Draadepilatie is een speciale techniek van het ontharen die uit
het Midden-Oosten komt, maar hier steeds vaker wordt toegepast vooral in het gelaat maar ook op het hele lichaam.
Hoe gaat het nu precies in zijn werk, zal u op deze avond getoond worden. Er zal zeker gelegenheid zijn om dit zelf te mogen
ondervinden en zelf toe te passen.

Dilbeek van 19.30 tot 22.30 uur

De tweede avond was een infoavond over allerlei weetjes
en informatie, nuttig en nodig voor de uitoefening van een
schoonheidssalon.
Aan bod zijn volgende onderwerpen gekomen :
• Officieel werken zonder BTW, bij een omzet kleiner dan
� 25 000 / jaar, en daardoor genieten van al de voordelen
zoals: meer winst, zeer vereenvoudigde boekhouding enz. Dit
gedocumenteerd met praktische voorbeelden uit de praktijk.
• Tips en uitleg over de NACE-code, de werking van PC314
• Wel of niet betalen aan het FAVV, SABAM, de billijke vergoeding

• 12 februari 2020 - micro-needling techiek van Utsukusy
Gegeven door Delphine Van Audenhove
We willen er allemaal jong blijven uitzien. We hebben al heel lang
ontdekt dat het met een crème alleen niet altijd lukt om onze
rimpels te laten verdwijnen. Met de micro-needling techiek van
Utsukusy kan men dan weer op dat vlak wonderen verrichten.
Deze techniek is nieuw op het gebied van micro-needling. Een
behandeling met deze techniek is een effectieve manier om de
huid in de diepte te vernieuwen zonder de opperhuid te beschadigen. Onmiddellijk resultaat zichtbaar.
• 11 maart 2020 - Deskundig advies als voornaamste troef
van de schoonheidsspecialiste benadert zowel de skills en
attitude van een succesvolle schoonheidsspecialiste.
Gegeven door Dokter Dirk Roosen
Deze workshop heeft een degelijke theoretische basis. Dit alles
wordt gebracht in een praktische sfeer met voorbeelden uit de
leefwereld van de schoonheidsspecialiste.
De inhoud en de oefeningen zullen bijdragen tot reële leermomenten zowel voor de praktijk in het salon als voor het dagelijkse leven.
• 6 mei 2020 – Wenkbrauwen epileren en stylen
Gegeven door de Browwaxcompany
Hoe we wenkbrauwen moeten epileren kennen we allemaal maar
hoe we op een nieuwe manier wenkbrauwen moeten stylen dat
is voor vele onder ons nog onbekend. Op deze avond zal ons dit
getoond worden en we mogen ook zelf aan de slag.

Te houden activiteiten:
Om ons te wapenen tegen de moeilijke tijden in ons vak en om
meer klanten te krijgen moeten wij ons voortdurend bijscholen
en specialiseren.
Daarom organiseert Besko Limburg in het voorjaar 2020 twee
nieuwe praktijkgerichte lezingen :
1) Het shapen van wenkbrauwen
2) anti-aging met de dermapen
Data nader te bepalen; meer info ontvangt u via onze mailing in
januari en de info kunt u ook raadplegen op onze website
www.besko.be >> Limburg >> activiteiten.
Wij hopen op uw professionele interesse en heten u welkom op
deze twee avonden.

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela

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

Gehouden activiteiten:
In het najaar 2019 hadden wij 2 zeer interessante onderwerpen:
Ergonomische hulpmiddelen:
Dhr. Xander BLEYS heeft ons een uitgebreide uitleg gegeven
over diverse hulpmiddelen die, niettegenstaande bepaalde medische hindernissen, ons toelaten om ons werk toch te verichten,
dit met elegante hulpmiddelen. Er werd ons een rondleiding in
de firma gegeven waar we al die artikelen konden zien, voelen,
uittesten. Tot onze verbazing zagen sommige hulpmiddeltjes er
als echte juwelen uit, prachtig en mooi om ook zo te dragen.

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms

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

Te houden activiteiten:
• 11 maart 2020 – Cryopolise
Gegeven door Dr. Kevin Meuris
Dé specialist in huidverbetering komt je toelichting geven over
de voor- en nadelen van deze afslankende techniek.
Méér info www.dermadok.be/cryolipolyse.
Om 18u ontvangst en om 18.30u aanvang infosessie @ Holiday
Inn, Flanders Expo Gent – mét beschikbare, betalende parkeerplaats. Makkelijk met openbaar vervoer bereikbaar!
De prijs voor leden is � 15 en niet-leden � 45.
• NIEUW!!! voorjaar 2020:: pré registreer jezelf
via info@besko-oostvlaanderen.be
(bij meer dan +10 deelnemers gaat onderstaande cursus pas
door!)
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• Update je massagetechnieken: die vette massage een beetje
beu? Onze trainster geeft je massagekennis een nieuwe boost
met allerhande stimulerende & ontspannende knepen!
De training zal gefilmd worden in HD en kan achteraf bekeken
worden, EXCLUSIEF voor de ingeschrevenen!!
49 � (inclusief video in mp4-formaat) voor BESKO - LEDEN en
147 � voor NIET - LEDEN

• Op woensdag 16 oktober gaf Priscilla Bistoen een meer dan
interessante avond i.v.m. tips en tricks van fotografie op social
media. Ze gaf een uiteenzetting van de belangrijkste social-media kanalen en waarop te letten. Gezien de grote vraag wordt er
volgens seizoen een vervolgavond georganiseerd.

• WEBINAR
(pré registreer jezelf via sylvie@besko-oostvlaanderen.be) met
onderwerp: "IK DOE MEE".
Géén verplaatsingen, gewoon online inloggen een uurtje van je
tijd vrijhouden voor pc en wij helpen jou het bos door de bomen
te vinden ;-)
• Welke online agenda systeem past bij mij? Aan de hand van
een openhartig panelgesprek met 3 zelfstandige schoonheidsspecialistes aan het woord kom je te weten welk programma op
jouw zaak geschreven staat!
Géén verkoopspraatjes, gewoon informatief verkennend ...
beperkte plaatsen!
Salonized vs iBeauty vs Beautydesk vs Esthios. Maak dat je erbij
bent en hak uiteindelijk de knoop door.

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot

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

Gehouden activiteiten:
• Op 23 september gaf Nathalie Michiels van The Browfactorie
enkele demonstraties over het nieuw modalleren, kleuren en
gladmaken van de wenkbrauwen op een natuurlijke manier.
De modellen werden uit de talrijke aanwezigen gekozen.
Na afloop ging iedereen tevreden naar huis.

Te houden activiteiten:
• Woensdag 1 april 2020
Vervolgavond op TIPS en TRICKS voor FOTOGRAFIE op
sociale media
door BISTOEN Priscilla, zelfstandig fotografe en docente
fotografie
Na het succes van de vorige editie en op vraag van de deelnemers komt er een vervolgavond. Voor deze avond willen we
praktisch aan de slag gaan met sociale media.
TIP: breng je smartphone, tablet of laptop mee zodat je onmiddellijk aan de slag kan gaan.
• Woensdag 22 april 2020
Voeding en de huid
door CARLY Ann-Sofie
Coach Roeselare, Brugsesteenweg 363/b3 8800 Roeselare
(parking Basic Fit). Voorafschrijving en betaling tegen 18/03/20.
Deelnemers beperkt.
Leden � 15 – Niet-leden � 30 – Studenten � 10. Deze tarieven
zijn enkel geldig op vertoon van een geldige lidkaart 2020.

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

Voor de meest recente info: www.besko.be
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Arteriële en veneuze ulcus
Guy Lehaen

Als voetverzorger kan je maar best op de hoogte zijn van
vele ziektebeelden die zich voordoen ter hoogte van het
onderbeen en de voeten. Hoe meer achtergrondinformatie je hebt, hoe beter het zicht op datgene wat mag, en
vooral niet mag gebeuren bij de behandeling van je cliënt.
Doorverwijzen bij twijfel is steeds een goede werkmethode.

Arterieel ulcus
Wat is een arterieel ulcus?
Dit is een zweer (ulcus) die is ontstaan door een tekort aan
zuurstof en voedingsstoffen in het weefsel.
Deze tekorten worden op hun beurt veroorzaakt door slagaderproblemen (arteriële insufficiëntie). Soms zijn de slagaders vernauwd.
Deze vernauwing is het gevolg van de afzetting van vet in de wand van de slagader en
van verkalking van de wand van de slagader.
Dit proces noemen we slagaderverkalking
(arteriosclerose). Bij het ontstaan van slagaderverkalking zijn de volgende factoren
© www.huidziekten.nl
belangrijk: roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en een te hoog vetgehalte (cholesterol) in
het bloed. Meestal leidt slagaderverkalking tot vernauwing of
zelfs totale afsluiting van de slagader.
Dit leidt dan tot weefselversterf. De wonde kan niet genezen
maar zal gaan zweren (ulceren).

Hoe ziet een zweer of wond er uit?
De zweer of wond kan er verschillend uitzien. Zo kan de
plek open en vochtig zijn of juist bedekt met korsten. Ook
de kleur en grootte van de plek kunnen sterk verschillen.
Bij een arterieel ulcus is er meestal zwart necrotisch (dood)
weefsel zichtbaar. Meestal distaal (tenen, voorste beenzijde,
enkels en hielen). De huid rond het ulcus is droog, bleek en
voelt koud aan (nog meer bij hoogstand van het lidmaat). Er
is minder beharing en verdikte of gescheurde nagels kunnen
voorkomen.

Is het pijnlijk?
Een zweer of wond kan erg pijnlijk zijn en vaak ook moeilijk
te genezen.
Patiënten met slagaderverkalking en een arterieel ulcus
hebben de ervaring dat ze minder last van het been hebben
als ze het onderbeen naar beneden laten hangen. Bij het
lopen krijgen ze vaak pijn in de benen die na een moment
van rust weer verdwijnt (etalagebenen).
Advies: doorverwijzen en laten verzorgen door hiervoor
gekwalificeerd mensen.

Veneus ulcus is niet zo pijnlijk als de arteriële. Bevindt zich
meestal in de omgeving van de enkel en is een oppervlakkige, onregelmatige wonde met licht verheven wondranden,
dikwijls met fibrineus exsudaat (wondvocht). De huid rond
het ulcus is okerachtige dermitis (paarsachtig) of atrophie
blanche (porseleinachtig).Ook eczema, oedeem en verharding van de enkel zijn kenmerken van een ulcus veneus.
De ulcus breidt zich snel uit. 
Advies: doorverwijzen en laten verzorgen door hiervoor
gekwalificeerd mensen.

© www.huidziekten.nl

Bron: treant.nl –
Domusmedica.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.)

OVER TE NEMEN
Zéér goed draaiend schoonheidssalon te LEUVEN
Je geniet van een volwaardig cliënteel.
Je wensen en voorstellen zijn bespreekbaar.
Groetjes en tot gauw
Contact:0471/469364

Veneuze ulcus
Zorg ervoor dat je de arteriële ulcus niet verwart met de
veneuze. Deze hebben als voorgeschiedenis regelmatig
spataders (al dan niet behandeld), veneuze trombose,
veneuze insufficiëntie en/of veneuze ulcera. Best hier eens
naar vragen als je een wonde tegen komt.
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“WIJ WILLEN AAN ALLE VROUWEN
HET BESTE UIT DE ZEE GEVEN
VOOR EEN MOOIE EN GEZONDE HUID.”
Mathilde Gédouin-Lagarde, Marketing
Directeur en kleindochter van de oprichter

NEOLABO CVBA
EXCLUSIEVE VERDELER VAN PHYTOMER
Sluizeken 34, 9620 ZOTTEGEM
+23 (0)9 364 51 10 - info@neolabo.be
www.neolabo.be

PHYTOMER is een dynamisch en modern merk voor een perfecte huid en een echt
ontspanningsmoment waarin je alles kan loslaten.
In cosmetische ontwikkelingen is het Laboratorium van PHYTOMER één van de enige
ter wereld die werken met mariene biotechnologie, dankzij een team van dertig
onderzoekers, in samenwerking met ultra-innovatieve start-ups.
We zijn een natuurlijk en zintuiglijk maritiem merk dat respect heeft voor de
gezondheid van de huid en het milieu.
PHYTOMER is een menselijk merk dat oplossingen biedt voor alle huidtypes.
PHYTOMER is het merk dat een perfecte brug maakt tussen wellness en
huidverbetering. Met onze volledig manuele verzorgingen biedt je een totaal
herbronnende ervaring door lichaam en geest met elkaar te verzoenen.
Wij maken het verschil op elk niveau in jouw instituut of spa.

De kracht van de natuur
voor doeltreffende huidverzorging

Word jij Sol’Esta professional?
Boost je instituut met Sol’Esta, een
verrassend compleet verzorgingsmerk:
gelaat- en lichaamsverzorgingen voor ieder
huidtype, met unieke massages op maat.
Iedere Sol’Esta ervaring, zowel in het
schoonheidssalon als thuis, betekent even
ontsnappen aan alle stress en spanning, met
een duidelijk zichtbaar resultaat op de huid.

NEOLABO CVBA
EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA
Sluizeken 34 9620 ZOTTEGEM
TEL +32 (0)9 364 51 10 - info@neolabo.be
www.neolabo.be

www.sol-esta.be

