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Voedingssupplementen bedoeld
voor huidverbetering

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

KEER DE TIJD OM!
De progressieve kuur die rimpels zichtbaar
vermindert in 30 dagen

We komen u graag informeren wat

voor uw zaak kan betekenen.

Metropoolstraat 1, B-2900 Schoten I T +32 (0)3 680 28 90 I info@saisons.be I www.germainedecapuccini.be
germaine_benelux
germaine de capuccini benelux #wearegermaine
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Beste schoonheidsspecialist(e),
We gaan even buiten en snuiven de frisse lentelucht op.
Het jongste seizoen, de lente, brengt ons frisheid, vreugde,
energie en bevrijdt ons van spanningen en donkere gedachten.
Onvermijdelijk denk ik aan een schoonheidsspecialiste en haar
klant.
De klant die het instituut verlaat moet van eenzelfde
deugddoende ervaring hebben genoten. Hij/zij voelt zich fris,
relaxed en blij en kan er even goed als wij, in de lente, weer
tegenaan. Eventuele problemen zijn niet weg maar hebben
opnieuw hun juiste plaats gekregen. Zij/hij voelt zich goed, de
wereld ziet er beter uit.
Uiterlijke omstandigheden, het lentegevoel, het welbehagen
na een goede verzorging, maken het leven aangenamer.
Wij dragen bij tot het welbevinden van veel mensen.
En de schoonheidsspecialist(e) zelf?
Zij ervaart eveneens de positieve vibe die volgt op een goede
prestatie.
Het gevoel even positief ingegrepen te hebben in iemands
leven geeft een “boost” aan het zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen heeft men enkel met recht, wanneer men weet
dat men iets degelijk doet, dat men grondig onder de knie
heeft, verworven door kennis en ervaring. Zo niet spreken
we eerder over zelfgenoegzaamheid of overschatting van de
eigen capaciteiten, een kwaal die spijtig genoeg meer en meer
voorkomt.
Wanneer klanten een instituut
betreden, waar de patroon
alleen of met personeel
werkt, zullen zij reeds bij het
binnenkomen aanvoelen of er
een positieve sfeer hangt of
niet.
Doet de patroon zijn (haar)
beroep met plezier of tegen
zijn (haar) zin?
Zijn
de
personeelsleden
tevreden met de waardering
voor hun werk zowel door de patroon als door de klant? Voelt
men zich goed vergoed? Beleeft hij of zij het werk als een last
of als een voldoening?
Wij spenderen veel tijd en geld aan publiciteit en terecht, maar
mogen niet vergeten dat wij een uitstraling hebben die onze
omgeving onmiddellijk opvangt. Ook onze zaak spreekt aan of
niet door de gezelligheid, de luxe, de professionele uitrusting,
maar vooral door de gelukkige mensen die er werken.
Inzetten op mensen loont.
Zij maken deel uit van ons potentieel.
Tot op ESTETIKA.

Het gevoel even
positief ingegrepen
te hebben in
iemands leven geeft
een ‘boost’ aan het
zelfvertrouwen.

een klant die zijn kat stuurt naar
vastgelegde afspraak?

Uw voorzitter:
John Boeckx
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SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM

VU John Boeckx, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

EEN GOED OPGELEIDE

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 154

Naam:_______________________________________________________________________________
Voornaam:
Straat:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Postnr.:

______________________

Plaats:

__________________________________________

Tel.:__________________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Handtekening:____________________________________________________________________
opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem
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Nieuws voor het onderwijs
De sectorconsulenten
Startersdagen 2020

Online nieuwsbrief

Een niet te missen GRATIS event voor leerlingen van het
laatste jaar! Op de startersdagen wordt er een brug gebouwd
naar het werkveld. Leerlingen krijgen tal van informatie zodat
ze goed voorbereid zijn op hun overgang naar de arbeidsmarkt.

De digitale wereld staat niet stil, ook wij gaan mee in dit verhaal. Sinds september sturen we nieuwsbrieven uit. Het doel
van deze nieuwsbrief is om jullie te informeren met nieuws
uit de sector zoals wedstrijden, opleidingen, bevragingen…

• 04.05.20 in Coach Roeselare van 9u tot 12u
• 06.05.20 in Coach Antwerpen van 9u tot 12u

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Dan hebben we jouw
e-mailadres nodig, stuur gerust een mail naar info@besko.be
		

Schrijf je in info@besko.be en vermeld je school en het
aantal leerlingen. We bevestigen je inschrijving en bezorgen
je alle praktische informatie.

Word lid van uw beroepsvereniging!
Besko komt op voor de belangen van iedereen die een
esthetisch beroep uitoefent, zoals de schoonheidsspecialist,
voetverzorger, nagelstylist en visagist.
Als leerkracht/school kan je ook lid worden! Welke voordelen
brengt dit met zich mee?
• School
– Gevelplaat voor aan de gevel van uw school
– Korting op opleidingsavonden
– Usb-stick met risktrainer
– Hebe op school
– Agenda/balpen
– Vermelding op website Besko
– Korting voor leerlingen vakbeurs Estetika
• Leerkracht
– Korting op opleidingsavonden
– Usb-stick met risktrainer
– Hebe bij uw thuis
– Agenda/balpen
– Korting vakbeurs Estetika
– Hulp bij alle vragen betreffende uw beroep
Wens je meer uitleg over de werking van Besko naar
het onderwijs toe? Een sectorconsulent komt graag
toelichting geven op een vakgroep vergadering of een
ander overlegmoment. 
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Academy
✓ Match het gepaste product met
de juiste klant door grondige
product- en ingrediëntenkennis
✓ Doeltreffende verkoopresultaten

INTERMEDI Drongen
Maandag 20 april 2020
09.30 - 12.30
Maandag 11 mei 2020
14.00 - 17.00

INTERMEDI Harelbeke
Zaterdag 4 april 2020

NEW!

09.30 - 12.30
Maandag 18 mei 2020
09.30 - 12.30

Sensitive

Maandag 15 juni 2020
09.30 - 12.30

Feet balsem
tube 100 ml

SCHRIJF JE VANDAAG IN!
100 ml

€6,20
excl. btw
hors tva

Met provitamine B5, kamille en allantoïne.

via www.intermedi.be

Betaal €25 excl. btw inschrijvingsgeld
en krijg het volledig terug als korting bij
aankoop van Podocare producten!
+ 20 PUNTEN KWALITEITSLABEL BVV

Ontdek het volledige gamma van Podocare op www.intermedi.be!

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

Biocosmetica versus klassieke
producten
Daniël De Backer, cosmetoloog

‘ De wetenschap behoort van oudsher tot
de maatschappelijke instituties die tot doel
hebben via observaties en metingen uitspraken
te doen over gezamenlijke feiten. De wetenschap
kent bovendien speciale spelregels om het
waarheidsgehalte van ideeën en interpretaties te
toetsen en feit van fictie te onderscheiden.’
José Van Dijck en Wim Van Saarloos1

1. De cosmetische impact van bio
Het milieubewustzijn, de klimaatproblematiek en de bijhorende biotrend hebben naar het einde van de twintigste eeuw
de cosmetica in een biologische voorkeursrichting geleid. Dit
ging gepaard met de opkomst van een tiental ‘keurmerken’,
zoals Ecocert© en Natrue©, die een eigen strikt protocol
voor het verkrijgen van hun ecolabel voorschrijven. Ofschoon
men het bestaan en de waarde van dergelijke gecertificeerde
cosmetica niet mag ontkennen en hun marktpositie gestadig
toeneemt, kan dit niettemin leiden tot een vertekend beeld
van ‘klassieke’ cosmetica, die veelal ook al decennialang
rijk zijn aan bestanddelen van natuurlijke origine. Het is dan
volkomen verantwoord om dergelijke producten ook te promoten aan de hand van hun bio-ingrediënten. Bovendien
moeten alle cosmetica, ongeacht hun aard, aan de strenge
Europese Richtlijnen voldoen en hun inhoud, activiteit of
claims in een dossier worden bevestigd. De woorden ‘bio’
en ‘natuur’ worden zodanig overweldigend veel gebruikt, dat
men hun essentiële betekenis uit het oog gaat verliezen en
ze synoniem worden van ‘beter’ en ‘gezonder’, wat niet altijd
het geval is. Vandaar dat de term ‘natuurcosmetica’ aan de

geautoriseerde Europese ISO 1612-8 benaming moet voldoen en alleen mag worden gebruikt voor cosmetica waarvan het gehalte aan natuurlijke bestanddelen of bestanddelen
van natuurlijke oorsprong hoger of gelijk is aan 95 %. Eerlijkheidshalve moet men ook durven toegeven dat biobestanddelen evengoed irriterend of allergeen kunnen werken als
ingrediënten van synthetische oorsprong. Allergie is bovendien een persoonsgebonden reactie van het immuunsysteem
op een door het lichaam als schadelijk ervaren allergeen.
Vandaar dat de Europese aanbeveling 1223/2009 van 1 juli
2019 ook verbiedt om bepaalde ingrediënten onder ‘zonder’
te vermelden, waardoor ze een niet gerechtvaardigd negatief
imago kregen, wat o.m. het geval is voor waardevolle minerale oliën en siliconen, zoals dimethiconen. Wat echt primeert
zijn de bewezen huidtolerantie en doeltreffendheid van een
cosmetisch bestanddeel en het product waarin het is verwerkt.
Op wetenschappelijk vlak heeft de groene evolutie een niet te
ontkennen boost gegeven aan de fytocosmetische research,
wat zich duidelijk uit op het vlak van de extractiemethodes.
De samenstelling van plantenextracten wordt in belangrijke
mate bepaald door het extractieproces, waarbij de temperatuur en het extractiemedium belangrijke parameters zijn. Een
glycerolisch extract bijv. heeft niet dezelfde samenstelling als
een extract met sojaolie. Men streeft er steeds naar om de
plantenmoleculen zo intact mogelijk te extraheren. De superkritische CO2-extractie is een moleculevriendelijk proces
dat de mogelijkheid biedt om extracten te bereiden zonder
toxische residuen. Superkritisch CO2 is een vloeistof, die ontstaat bij een temperatuur van 31 °C en een druk van 74 bar,
waarbij het onderscheid tussen vloeistoffase en gasfase is
verdwenen. Het is een uitstekend oplosmiddel dat extractie
mogelijk maakt in de buurt van kamertemperatuur, waardoor
de extracten beschermd worden tegen thermische ontbinding. De extractie met natuurlijke diep eutectische oplosmid-

‘Met natuurlijke diep
eutectische oplosmiddelen
verkrijgt men
plantenbestanddelen
in natuurlijke toestand’
Fig. 1. Bloemen van de paardenkastanje (Aesculus Hypocastanum)
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Fig. 2. Activiteit in het cosmetisch labo

Fig.3. Structuur van een triglyceride: R1,R2R3: vetzuurketens
(alkylgroepen)

delen, die uit vaste stoffen zijn samengesteld, die vloeibaar
kunnen worden op lage temperatuur, is de meest effectieve
extractiemethode om plantaardige moleculen in natuurlijke
toestand te isoleren. 2 Een voorbeeld hiervan is het eutectisch
extract van de bloemen van de paardenkastanje (Aesculus
Hippocastanum), dat rijk is aan flavonoïden, tanninen en aminozuren, dat bijzonder effectief blijkt voor het reduceren van
kraaienpootjes en opmerkelijk de oogcontouren verstevigt
(fig. 1).3 Nadat een bepaalde claim voor een cosmetisch plantenextract wetenschappelijk bewezen is, moet men bijhorend
krachtens de Europese richtlijnen ook de extractiemethode
en de analysegegevens standaardiseren, zodat de methode
reproduceerbaar is. Hierbij is een grondige kennis van de
chemie onontbeerlijk voor de onderzoekers en formulatoren in het cosmetisch ontwikkelingslabo (fig. 2). ‘Het leven
is chemie en onze lichamen functioneren dankzij chemie.
Chemie en de mogelijkheid tot innoveren geven ons toegang
tot vele middelen die we nodig hebben voor een beter leven.
Chemie is een fundamentele wetenschap die ons helpt om
de natuur te begrijpen’.4 Dit geldt ook voor fytoactieve cosmetische ingrediënten.

omega-3 vetzuren. In plantenoliën zijn de aanwezige vetzuren
grotendeels gebonden aan glycerol (glycerine) door wat men
een esterbinding noemt (-COO-). Een ester ontstaat door
reactie van de carboxylgroep (-COOH-) van een carbonzuur,
zoals een vetzuur, met de hydroxylgroep (-OH) van een alcohol, zoals glycerol. Hierbij wordt er een molecule water (H2O)
afgesplitst. Vermits één molecule glycerol (glycerine), met zijn
drie OH-groepen, drie moleculen van vetzuren via estervorming kan binden, noemt men dergelijke esters triglyceriden
(fig. 3). Bij ontbinding ervan komen glycerol en de vetzuren
terug vrij en kunnen ze op hun beurt met een brede waaier
aan zuren en alcoholen andere functionele cosmetische
esters vormen. Voorbeelden hiervan zijn de emulgator glycerylmonostearaat (INCI: Glyceryl Stearate), een ester van één
molecule glycerol met één molecule stearinezuur, en de lipofiele huidverzachter isopropylstearaat, een ester van isopropylalcohol en stearinezuur. Vetzuren worden ook gekoppeld
aan huidactieve aminozuren via een amidebinding (-CO-NH-),
waardoor er lipoaminozuren worden gevormd, waardoor de
aminozuren beter doorheen de intercellulaire lipidenlagen
kunnen dringen en huidanaloge effecten tot stand brengen. Dit noemt men biovectorisatie. Een voorbeeld van een
lipoaminozuur is dipalmitoyl hydroxyproline, een partnerschap van het aminozuur hydroxyproline en palmitinezuur,
dat op termijn de collageensynthese opdrijft.5

2. Creativiteit via bio en chemie
De interactie van biologie en chemie, waarvan het vak biochemie getuigt, biedt aan het cosmetisch onderzoek continu
creativiteit via analyses, die o.m. de samenstelling van planten ontrafelen en syntheses, die met een weelderig aanbod
bio- en andere moleculen functionele ingrediënten tot stand
brengen. Waardevolle cosmetische oliën, zoals jojoba-olie en
frambozenolie, danken hun dermo-activiteit aan specifieke
moleculen, die door analyse worden geïdentificeerd. Zo ontdekte men dat de unieke oxidatiestabiliteit van jojoba-olie
onder meer bepaald wordt door de aanwezigheid van euricinezuur en de barrièreherstellende werking van frambozenolie
toe te schrijven is aan het hoge gehalte aan omega-6 en
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3. Parfum: harmonie van natuur en synthese
Een parfumessence is een complex mengsel van geurstoffen van natuurlijke, half-synthetische en synthetische oorsprong. De voornaamste natuurlijke geuringrediënten zijn de
concrètes, de absolues en de essentiële oliën. Uit natuurlijke
geursubstanties, zoals essentiële oliën, worden ook isolaten gewonnen, zoals eucalyptol uit eucalyptusolie en cedrol
uit cederhoutolie. Door chemische omzetting van isolaten
verkrijgt men half-synthetische geurstoffen, zoals de ester
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Wil jij
Meer verdienen ZONDER extra
inspanning of extra personeel?
Producten verkopen CONFORM
met de wetgeving?
Deel uitmaken van een
TOONAANGEVEND merk?
Een vaste en terugkerende
KLANTENKRING opbouwen?
Fig. 4. Hydroxycitronellal, C10H20O20, is onmisbaar in muguetparfums

cedrylacetaat, die door reactie van cedrol met azijnzuur
wordt geproduceerd.5 De meeste synthetische geurstoffen
zijn natuuridentische moleculen, die een exacte kopie zijn
van natuurlijke geuren en originele en betaalbare parfums
mogelijk maken.6 Topvoorbeelden hiervan zijn vanilline, een
aldehyde met karakteristieke vanillegeur en de ester linalylacetaat, een belangrijk bestanddeel van lavendel, bergamot
en oranjebloesem, met een bloemig-fruitige geur. Ook totaal
artificiële geuren zijn onontbeerlijk voor de parfumerie, zoals
hydroxycitronellal, een bestanddeel dat onmisbaar is voor
de reproductie van een muguetnoot, vermits het technisch
en financieel onmogelijk is om een volwaardige muguet-olie
uit de bloemen te extraheren (fig.4). Sedert het begin van
moderne parfumerie in het midden van de 19e eeuw gaan
natuurlijke geurstoffen en synthesemoleculen harmonisch
samen in de grootste en mooiste parfums. Zij zijn perfect
complementair en verrijken elkaar wederzijds.7

Een officieel
VERKOOPPUNT worden?
Heb je op één of meer van
bovenstaande vragen JA
geantwoord?
Contacteer ons:
shop@asap-nails.com
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Kleur van het jaar 2020?
Guy Lehaen

Eerst fake news, daarna meer blauw op straat.
Bleached Coral
Het was nog niet officieel, maar het gonsde in de loop van
2019 van de geruchten dat Pantone in december de kleur
Bleached Coral als kleur van het jaar zou kiezen. Het zou
een reactie zijn op de kleur van 2019: Living Coral, een
rood- oranje kleur die zich ook in de heldere wateren van
o.a. centraal Amerikaanse oceanen bevindt. Tenminste, zo
werd het naar buiten gebracht. De waarheid is echter dat
het creatieve duo Jack + Huei de Pantonekleur van het jaar
2019 (Living Coral) gekaapt hadden om aandacht te vragen
voor het verdwijnen van het koraal op het Great Barrier Reef.
Meer dan 45% van dit natuurfenomeen is de laatste drie jaar
verdwenen. De kans dat u onderstaande kleur dus expliciet
ziet opduiken in 2020 is eerder klein. Jack+Huei hebben hun
statement creatief onderbouwd door de aankondigingsaffiche van 2019 te bewerken in de huiseigen stijl van Pantone.
© Jack+Huei

© Pantone

© Sigma/Histor

Voor het begin van een nieuw tijdperk, dat ongetwijfeld
intense nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, heeft het
Pantone Color Institute immers aangekondigd dat de 2020
Color of the Year PANTONE 19-4052 Classic Blue is, een
diepblauwe tint die tegelijkertijd troostend en herkenbaar is.
De indigo tint doet denken aan zowel het moderne als het
klassieke; de lucht in de schemering, een onberispelijk maatpak, serene wateren of een schaal met perfect rijpe bosbessen.

Bij verffabrikanten Levis (en Flexa) was de kleur van het jaar
2020 wel al vroeger bekend. Het is Tranquil Dawn geworden.
Een vrij neutrale kleur die goed combineerbaar is met vele
andere kleuren.

© Pantone

© Levis

Sigma en Histor hebben meer risico genomen door veel
donkerdere tint te kiezen, Chinese Porcelain, een mix van
kobalt en moody, inktblauw.
Deze laatste kleur zullen we in 2020 wel meermaals zien
opduiken, mede omdat ze in het verlengde ligt van de échte
kleur van het jaar van Pantone.
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© Pantone

Pantones selectie van Classic Blue voor 2020 is rijker als
je kijkt naar de geschiedenis van de Color of the Yearfranchise, die 20 jaar geleden in 1999 begon. Dat jaar was
de gekozen kleur Cerulean, een serene tint die de opwinding
van een nieuw millennium vertegenwoordigde maar tegelijk
kalmerend werkte op de angsten die aan Y2K voorafgingen. De impact van Cerulean dat jaar doordrong de culturele tijdsgeest, variërend van trends in woondecoraties tot
high fashion; als referentie zou je Meryl Streeps personage
Miranda Priestly's monoloog kunnen overwegen in de vroege
film The Devil Wears Prada, waarin ze uiteenzet hoe de kleur
een wereldwijde industrie domineerde. 
Bronnen:
Pantone, Sigma, Levis, Histor
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Bio Balance

het geheim voor een gezonde & stralende huid!
•
•
•
•

Toegankelijk voor ieder budget
Interessante starterspakketten
Aangepaste verzorgingen voor ieder huidtype
Gratis info- en testnamiddag*

Informeer u naar onze Bio Balance maskernamiddagen en maak kennis met de technieken van de speciale en
intensief inwerkende maskers!
* Reservatiekost van e 25,00 met cashback na afloop van de maskernamiddag.

DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Openingsuren: maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

BENELUX

Be natural, be beautiful
Perle Monheim-Boeckx
De natuur is een heel hot topic de laatste jaren. Niet enkel volwassenen zijn er
mee bezig, ook en vooral, onze jeugd
zet zich hoe langer hoe meer in voor
het milieu. Kinderen worden op school
bewust gemaakt van de verschillende
aspecten van een ”natuurlijker” bestaan
en er wordt heel veel over gepraat tussen
de verschillende generaties. Toen ik kind
was, waren we er ons zeker nog niet zo
van bewust als nu en dat is te merken
aan het huidig maatschappelijk klimaat.
Mensen gaan op zoek naar manieren om
hun steentje bij te dragen voor het milieu
maar soms is het moeilijk om te weten of
je nu echt “back to” en vooral “good for”
nature bezig bent. Sommigen gaan hun
recyclagesysteem thuis herbekijken of
passen hun voeding aan, anderen proberen enkel nog herbruikbare drinkflessen
te gebruiken. Fruit en groenten worden
opnieuw meer los verkocht, … kortom
het leeft onder de mensen.
Kan je dit ook doortrekken in de cosmetica? Een vraag die vaak gesteld
wordt en waar verschillende klanten en
professionals een antwoord op zoeken.
Het antwoord is eigenlijk heel makkelijk:
ja! Er bestaan verschillende merken die
biologisch, natuurlijk en ecologisch te
werk gaan. Het is wel belangrijk om op te
letten waarmee je gaat werken, het is niet
omdat er op een potje staat bio- product,
dat dit altijd 100% zo is. Om er zeker van
te zijn dat je de juiste producten gebruikt,
kan je naar bepaalde labels zoeken die
je ervan verzekeren dat je koopt waar
je naar op zoek bent. Ik geef jullie een
overzicht van enkele belangrijke labels
en waar ze voor staan. Niet om je te
overtuigen om over te stappen op meer
natuurlijke producten, zeker niet. Er zijn
heel veel cosmetische producten die misschien niet 100% natuurlijk zijn maar wel
kwalitatief zeer hoogstaand. Dit artikel is
bedoeld om zij die er nood aan hebben
maar soms het bos door de bomen niet
zien, een idee te geven van waar je op
kan letten om je keuze makkelijker te
maken. Kom je toch een product tegen
met een label dat je niet kent, zoek het
even op, je vindt zeer veel informatie
op het wereldwijde web. Zo bestaat er
ook een app: INCI, hier kan je producten
scannen en nakijken welke ingrediënten
zij bevatten en hoeveel procent natuurlijk
deze dan zijn.
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Nature en Progres

Dit is een Franse vereniging
zonder winstoogmerk, met een
internationale roeping voor het samenbrengen van producenten, verwerkers en
consumenten. Zij geeft een "Vermelding"
af op basis van zeer veeleisende criteria:
• De plantaardige en dierlijke grondstoffen (honing, melk ...) komen uit de biologische landbouw.
• Petrochemische, synthetische ingrediënten (met zeldzame uitzonderingen),
GGO's, palmolie ... zijn verboden.
• De fabricageprocessen moeten mechanisch zijn of afgeleid van eenvoudige
chemische en fysische processen.
• De eisen hebben ook betrekking op
afvalbeheer, verpakking, onderhoud van
gebouwen ...

Cosmebio

Dit is een Franse vereniging met een
internationale roeping, die fabrikanten
samenbrengt.
Het Cosmebio-label legt 95% van
natuurlijke of verwerkte ingrediënten van
natuurlijke oorsprong op, specificeert
milieucriteria voor de verschillende stadia
van de levenscyclus: grondstoffen, verwerking, biologische afbreekbaarheid van
het eindproduct ...
Het label is beschikbaar in 3 certificeringsniveaus (van de meest tot de minst
strikte):
• Cosmebio Bio: minimaal 95% van de
plantaardige ingrediënten en 10% van
de totale ingrediënten zijn afkomstig uit
de biologische landbouw.
• Cosmebio Eco: de percentages dalen
tot minimaal 50% plantaardige ingrediënten en 5% biologisch.
• Cosmebio Nat: dit label is gelijk aan
COSMOS Natural-certificering.

Ecocert

Franse controle- en certificeringsinstantie erkend door de autoriteiten.
De organische, cosmetische referentie
is nauwkeurig: minimaal 95% van de
ingrediënten is natuurlijk en verwerkt volgens respectvolle processen, minimaal
95% van de planten in de formule moet
afkomstig zijn van biologische landbouw
en in totaal moet minimaal 10% van de

formule bio zijn. Zij controleren ook de
verpakkingen, deze moeten biologisch
afbreekbaar of recycleerbaar zijn en productielocaties worden gecontroleerd.
De specificaties verbieden bepaalde
ingrediënten zoals GGO's, siliconen,
parabenen, synthetische geuren ...
We onderscheiden (van de meest tot de
minst strikte):
• Ecocert organische cosmetica: minimaal 95% van de ingrediënten is
afkomstig van planten en 10% van het
product is biologisch.
• Ecocert Cosmétique écologique: de
cijfers dalen tot 50% ingrediënten van
planten en 5% van het product is biologisch.

BDIH

Duitse vereniging van
fabrikanten die een
label uitgeeft na onderzoek door onafhankelijke inspectie-instellingen op basis van de BDIH-richtlijn. Het
bevat een lijst met toegestane en uitgesloten ingrediënten. De vereniging staat
verschillende opslagmethoden toe onder
bepaalde omstandigheden, hetzelfde
voor de productie.
BDIH is een vrij strikte norm. Het bevat
een lijst met plantaardige grondstoffen
die altijd biologisch moeten zijn. Het
verbiedt bepaalde schadelijke stoffen:
synthetische parfums of kleurstoffen,
siliconen, paraffine en andere aardoliederivaten.
We onderscheiden:
• BDIH organisch: minimaal 95% van
de ingrediënten die biologisch kunnen
worden gecertificeerd, zijn biologisch.
Dit zijn bijvoorbeeld plantaardige oliën,
parfums ... maar dit betreft geen water
en mineralen.
• BDIH natuurlijk: minder dan 95% van
de certificeerbare ingrediënten zijn biologisch.

Natrue

Internationale vereniging zonder
winstoogmerk, die Duitse fabrikanten vanaf het begin samenbrengt
en een label afgeeft op basis van de
naleving van de criteria voor natuurlijke
producten. Dit wordt gecontroleerd door
een onafhankelijke controle-instantie,
gekozen door het kandidaat-merk en zelf
gecontroleerd.
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Het label is voorstander van natuurlijke
ingrediënten, beperkt ingrediënten van
petrochemische en bewerkte oorsprong,
accepteert geen kunstmatige producten
behalve bepaalde conserveermiddelen,
pigmenten en mineralen en sluit, voor
zover ze in de natuur voorkomen, een
hele reeks ongewenste componenten uit:
parfums en synthetische kleurstoffen,
siliconen, GMO ...
Het Natrue-label biedt 3 niveaus van
certificering (van de meest tot de minst
strikte):
• Bio cosmetica: ten minste 95% van
de natuurlijke ingrediënten komen uit
gecontroleerde biologische culturen en
/ of gecontroleerde wilde pluk.
• Gedeeltelijk biologische cosmetica:
het percentage daalt tot minimaal 70%.
• Natuurlijke cosmetica: natuurlijke
grondstoffen zijn bij voorkeur organisch. Dit niveau maakt een groter aandeel verwerkte producten van
natuurlijke oorsprong mogelijk.

gekend is, vooral in supermarkten. Het
garandeert:
• minder stoffen die gevaarlijk zijn voor
gezondheid en milieu;
• minder negatieve effecten op het aquatisch milieu;
• betere biologische afbreekbaarheid dan
een conventioneel product;
• minder verpakking.
Er bestaan andere labels die zich richten op het dierenrijk of de Veganistische
kwaliteit van een cosmeticaproduct. Ze
certificeren cosmetica die niet op dieren
getest worden. Hoewel de wetgeving
ze in Europa verbiedt, garanderen deze
labels de naleving van deze regel. Dit
zowel in Europa als in andere landen. De
producten die het Soil association of
Nature en Progres label hebben, hebben
deze eigenschap altijd.
Nog even een overzicht van deze labels:

Soil association

Britse liefdadigheidsinstelling
die de hele biologische sector
in het Verenigd Koninkrijk certificeert en
die voor cosmetica minimaal 70% van de
ingrediënten uit de biologische landbouw
nodig heeft.

ICEA

Italiaans ethisch en milieucertificatie-instituut. Weinig vertegenwoordigd in het
cosmetische segment buiten Italië, maar
vergelijkbaar met Ecocert met een paar
nuances.

ECO Garantie

Belgisch biologisch label voor
schoonmaakproducten, cosmetica en zeezouten. Uitgegeven na
inspectie door een onafhankelijke instantie (inclusief de bekendste CERTISYS).

Agriculture Biologique

Dit logo is het logo dat in
Europa heerst voor voedingsmaterialen van de biologische landbouw.

Ecolabel

Het Europees Ecolabel is het
officiële, Europese ecolabel,
erkend door alle landen van de Europese
Unie. Het certificeert de cosmetica om af
te spoelen: zeep, shampoo, conditioners,
scheerschuim ...
Dit label is niet erg strikt, maar heeft het
voordeel dat het zeer wijd verspreid en

One Voice

Het One Voice-label bestaat in twee varianten:
• One Voice blue: certificeert producten
die niet zijn getest op dieren, de afwezigheid van enig gebruik van hun werk
en geen ingrediënten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van honing,
pollen en organische bijenwas.
• One Voice oranje: vereist ook de
100% organische oorsprong van agrarische ingrediënten.

Leaping Bunny

Bedrijven ontvangen de
Leapingbunny-certificering
als ze de afwezigheid van
dierproeven voor producten, formuleringen en ingrediënten garanderen. Het label
bevat geen milieu- of consumentengezondheidseisen.

Cruelty free and
Vegan

Deze certificering verbiedt dierproeven. Het
kan ook de afwezigheid van dierlijke producten (honing, bijenwas ...) in de samenstelling van de cosmetica garanderen. We
zien dan de vermelding "veganistisch".

Vegan Society

Het label garandeert:
• gebrek aan dierproeven.
• productie, productontwikkeling, ingrediënten waarbij geen dierlijke producten,
bijproducten of derivaten betrokken
zijn.
• preventie van de risico's van nietvegetarische besmetting tijdens de
productie.
Last but not least nog één label dat
belangrijk is maar toch een beetje anders
werkt:

Slow Cosmétique is
geen label maar een
beloning

De gelijknamige consumentenvereniging schrijft
het toe aan merken die
de voorkeur geven aan natuurlijke en
organische ingrediënten, ecologische processen,... Slow Cosmetics bevordert ook
een gezonde en redelijke marketing.
Bepaalde criteria kunnen een merk elimineren: de aanwezigheid van petrochemische olie, formaldehyde, ingrediënten die
de dood van een dier veroorzaken, een
valse organische claim ...
Men krijgt het label als men voldoet aan
een evaluatiemethode (niet aan specificaties). Zonder een beroep te doen op een
externe certificeerder, geeft het label 1 tot
3 sterren aan het product (van de meest
tot de minst strikte):
• 3 sterren: het merk voldoet aan meer
dan 90% van de criteria van het Slow
Cosmétique-charter.
• 2 sterren: het merk respecteert meer
dan 75% van het charter.
• 1 ster: het merk eert 60% van het charter.
Zo, hopelijk hebben jullie een beetje
een zicht op de verschillende Bio labels
die een product kan krijgen. Let wel op,
het is niet omdat een product bepaalde
labels niet heeft of geen labels heeft,
dat het geen goed product is, sommige
firma’s kiezen er bewust voor om geen
labels te dragen. Check zeker de INCI lijst
als je twijfelt aan een product. 

met dank aan Sylvia Joris, Carac’Terre
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Comfortabel
inspelen
op
veranderingen
Verandering komt naar ons toe met de grootste
snelheid in de menselijke geschiedenis.
Alles gaat de dag van vandaag veel sneller,
terwijl we langer leven. Onze ouders en grootouders maakten misschien 1 of 2 veranderingen
mee in hun leven, terwijl wij er toch al een aantal
hebben meegemaakt. De 50-plussers onder ons
herinneren zich vast nog de tijd dat een leven
zonder fax ondenkbaar was. Hoeveel verschillende communicatiemiddelen zijn er ondertussen
al niet gepasseerd?
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Als we nadenken over het parcours dat we zelf hebben
bewandeld en de vele veranderingen die we al ondergaan
hebben, is dat niets in verhouding met wat ons te wachten
staat. Onze kinderen mogen zelfs rekenen op minstens 15
zeer grote verschuivingen tijdens hun carrière. Tja, de tijd
dat je ’s ochtends de deur van je instituut opendeed, hard
werkte, de deur terug sloot en je job erop zat, is voorbij.
Bovendien gaan de veranderingen alsmaar sneller, wat betekent dat elke stap vooruit het dubbele zal zijn van de vorige
stap. Durf, creativiteit en originaliteit zullen we meer dan ooit
nodig hebben. De klant van vandaag is minder betrokken en
veel mondiger dan ooit tevoren.
Maar in plaats van te kijken naar de moeilijkheden is dit ook
een echte opportuniteit om te leren omgaan met jouw ang
sten, spanningsvelden en onzekerheden. Hier kan je echt
van de nood een deugd maken, een uitdaging die we vandaag in ons bedrijf Qlick, vaak tegenkomen.
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Hoe kan jij met opgeheven schouders
de toekomst tegemoet gaan:

4. BLIJF DE EEUWIGE LEERLING

6. PRAAT MET JE COACH

Als kind hebben we een gezonde
nieuwsgierigheid, gaandeweg leren
we het af om verwonderd naar nieuwe
dingen te zien en door te vragen. Neem
deze houding opnieuw aan, je zal versteld staan hoeveel je bijleert op korte
tijd. Wees je er ook van bewust dat je
als kind leerde in 3D, dus niet enkel
met je hoofd maar ook met je handen.

Als ondernemer krijg je dagelijks te
maken met veranderingen die buiten
jouw kennis of vakgebied liggen. Veel
ondernemers hebben hiervoor een
coach, om te praten, nieuwe inzichten te bekomen, en krachtig leiding te
geven, elke dag opnieuw. 

1. KIJK NIET WEG
We kunnen de toekomst niet verloochenen, dus duiken we er het beste in.
Hoe beter je je informeert, hoe rustiger
je ermee kan omgaan. Lees meer over
digitalisering, AI, robotisering enz. Kijk
verder dan je eigen vakgebied.

2. DENK NA OVER JE JOB EN JE
TALENTEN

5. DIGITALISEER EN BLIJF BIJ
Waar ben je goed in? Misschien laat
jij talenten onbenut, ontwikkel ze dan
meer. Zelf al zijn het talenten die je
vandaag niet nodig hebt in je dagelijks
werk, verwaarloos ze niet, ze kunnen
van pas komen in de toekomst.

3. FOCUS OP WAT JOU ENERGIE
GEEFT
Wat doe je graag? Onderzoek leert ons
dat je makkelijker beter wordt in die
dingen die je graag doet. Dus als je
bijleert, focus dan op die dingen die je
‘graag’ wil bijleren en waar je vrolijk van
wordt.

www.qlick.today

Op een bepaalde leeftijd wordt het
moeilijker om bij te blijven. Toch betekent stilstaan achteruitgaan, zeker in
deze snel veranderende wereld. Dus
zorg ervoor dat je bij blijft, zoveel
mogelijk. Denk bv eens na over wat jij
in je zaak kan digitaliseren. Je kassa
systeem? Stock? Klantenbestand? ...

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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www.estetika.be

BEAUTY

EXPOSANTENLIJST

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

PALEIS 4 - 8

A1 Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere – Nederland
www.A1international.nl
Standnr. 8/221

WELLNESS

BRUSSEL
21-22-23 MAART 2020

ABC Nailstore
Sommerstrasse 37A
92421 Schwandorf – Duitsland
www.abc-nailstore.de
Standnr. 8/213

aJoy
Venstraat 33
3700 Tongeren
www.helenails.be
Akileine
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.asepta.com
Standnr. 4/321
Alina Hoyo Nail Artist
Annuntiatenstraat 41
8000 Brugge
www.nailartist.be
Standnr. 4/450
All Sales Trade House
De Trompet 1610
1967 DB - Heemskerk – Nederland
www.asth.nl
Standnr. 4/122

PODO

Allure Kristalpad
Calle Manises 13 Buzon 229
03590 Altea La Vieja – Spanje
www.kristalpad.com
Standnr. 4/453
Ant Beauté
44 rue Piat
75020 Paris – Frankrijk

Anubis Care
Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat
www.anubiscare.be
Standnr. 4/241
Artdeco Cosmetics Malu Wilz
Dagmoedstraat 117
9500 Geraardsbergen
www.primmobeautyservices.be
Standnr. 4/421

NAILS

Astra Nails
Wolvenstraat 15
1070 Anderlecht
www.astranails.be
Standnr. 4/161
Baldan Group
Via Leonardo Bruni 25
20158 Milano – Italië
www.baldangroup.com
Standnr. 4/470
Be Jewels
Klein Frankrijkstraat 2
9500 Geraardsbergen
www.bejewels.be
Standnr. 4/511

ORGANISATIE:

IJV-IFAS

BESKO VZW

TEL. 09-241 55 01

TEL. 03-280 80 70

E-MAIL: INFO@ESTETIKA.BE

E-MAIL: INFO@BESKO.BE

Beauty Forum
50 rue de Miromesnil
75008 Paris – Frankrijk
www.beauty-forum.fr
Standnr. 4/500

FITNESS

INFO:

Beautycare Emmen
Magelhaenstraat 21
7825 VL - Emmen – Nederland
www.beautycareemmen.nl
Standnr. 8/431

vzw
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BeautyNail
Kruisstraat 80
6461 HC - Kerkrade – Nederland
www.beautynail.de
Standnr. 8/141

Denise Grésiac
Koninklijkelaan 9
2600 Berchem
www.denisegresiac.be
Standnr. 4/272

Esthios
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
www.esthios.be

Bellezi Premium Wellness Equipment
Sluisstraat 3
7491 GA - Delden – Nederland
www.bellezi.com
Standnr. 4/380

2h parnters
8 rue Noël Ballay
75020 Paris – Frankrijk

EZI Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere – Nederland
www.ezinvest.nl
Standnr. 8/221

Besko
Belpairestraat 6
2600 Berchem
www.besko.be

Dieze by TE
rue Paul Janson 286
4460 Grâce-Hollogne
www.diezebyte.com
Standnr. 4/132

Famo
Noordstraat 30
8490 Jabbeke
Standnr. 4/133

Botan Magic
44 rue Taitbout
75009 Paris – Frankrijk
www.botan-cosmetics.com
Standnr. 8/250

Districos
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com
Standnr. 4/461

Flawless Lashes by Loreta
Place Saint Pierre 19
1040 Bruxelles
www.flawlesslashesbyloreta.com
Standnr. 8/440

Bowie Medical
Brugstraat 51
2300 Turnhout
www.bowiemedical.be
Standnr. 4/331

Donna Bella
15 Warren Terrace
RM16 6UT Grays, Essex – United Kingdom
www.donnabella.co.uk
Standnr. 4/222

Footlogix
Gentsesteenweg 190
9800 Deinze
www.footlogix.com
Standnr. 4/141

Brazilicious Professional
rue de la Pépinière 2A
1000 Bruxelles
www.kit-lissagebresilien.com
4/110
Neolabo

Brevannes Pedi Center
rue Baron de Laveleye 15
1090 Bruxelles
www.brevannes.be
Standnr. 4/550

4/111
Pronails

4/123

4/131

4/220

4/222

4/230
Jojoba Care

Vine Vera

Wittex

Iso Beauty

Donna Bella

4/221
Germaine
De Capuccini

CC Cosmo
Anatole Franceplaats 672
3069 BH - Rotterdam – Nederland
www.cresty-products.com

4/133
Famo

4/121

Smilingworld

ByLaNature
Nieuwstraat 86
3590 Diepenbeek
www.bylanature.be

4/231
Gervi

4/233

Lamano
Cosmetics

Grossis
Import

4/241
Anubis Care

4/332
Galen

4/311
Sothys / Bernard Cassière

Chagrimm Lashes
rue des Viaux 29D
5100 Naninne
www.chagrimm.com
Standnr. 4/371

4/400

4/411
Luno

4/421
Artdeco
Cosmetics
Belux

Beauty
Forum

Paleis 4
IN / OUT

4/511
Be Jewels

4/321
Akileine

4/513
Pyramide

4/331
Bowie Medical

4/431
Jomatic
4/530
Cerepharma

4/521
Jovilux

Corrective Cosmetics Almasol
Steenweg 3 unit 3307
3540 Berbroek
www.correctivecosmetics.be
Standnr. 8/341
Creononnails
Haachtsesteenweg 675
1910 Kampenhout
www.creononnails.be
Standnr. 4/291

Eden Skin
rue de la Truquerie 16
5580 Rochefort
www.pro.edenskin.be
Standnr. 4/353

G. Cosmetics
Peperstraat 20/2
3770 Riemst
Standnr. 8/331

Cryo Celsius
rue des Fraisiers 26
4041 Vottem
www.cryo-celsius.com
Standnr. 8/340

Else Aesthetics
avenue Louise 172
1000 Bruxelles
www.elseaesthetics.com
Standnr. 4/454

Galen Dynamics
St. Bernardsesteenweg 100
2620 Hemiksem
www.galendynamics.be
Standnr. 4/332

Cuccio
Mon Plaisir 15b
4879 AK - Etten-Leur – Nederland
www.shinings.nl
Standnr. 4/433

Enfleur Pure & Natural
Holderbeke 5
9572 Lierde
www.enfleurcosmetics.com

Germaine de Capuccini
Metropoolstraat 1
2900 Schoten
www.germainedecapuccini.be
Standnr. 4/221

Curasano
Statiestraat 2
8570 Anzegem
www.curasano.com
Standnr. 8/411

Erlinda Cutlery
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 Solingen – Duitsland
www.erlinda.de
Standnr. 8/133

Gervi Cosmetics
Rijksweg 539
3630 Maasmechelen
www.gervi-cosmetics.be
Standnr. 4/231
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4/151

4/141
Footlogix

Dynamics

Cerepharma
rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
www.cerepharma.com
Standnr. 4/530

Chi Natural Life
Koele Mei 42
4816 JD - Breda – Nederland
www.chi.nl
Standnr. 4/120

4/120
Chi Natural Life

4/112
Nails Company

150

4/433
Cuccio
4/532
Nevo

Ginkel’s Cosmetica
Hermesweg 13b
8861 VN - Harlingen – Nederland
www.ginkels.nl
Standnr. 4/533

Iso Beauty
Overijsselhaven 13
3433 PH - Nieuwegein – Nederland
www.isobeautynederland.nl
Standnr. 4/133

Grossiste Import 69
rue de Bonneton 30
69530 Brignais – Frankrijk
www.excellence-nail-art.com
Standnr. 4/151

Jana Nails Lash Master
2 place Hairiamont
6230 Pont-à-Celles
www.jananails.com
Standnr. 8/241

Hairdis
chaussée de Charleroi 69
1060 Bruxelles
www.hairdis.com
Standnr. 8/131

Jeso Cards
Lieven Gevaertstraat 12
2950 Kapellen
www.jesocards.be
Standnr. 8/420

Hebea Professional
Steenweg op Waarloos 37
2840 Reet
www.hebea.be
Standnr. 4/441

JK-Nederland
Stuttgartstraat 22
3047 AS
Rotterdam – Nederland
www.jk-nederland.nl
Standnr. 8/121

PODIUM

8/211

IN / OUT
Paleis 8
8/510
Safety
4
You

Konad Benelux
Cremerstraat 12
6301 GE - Valkenburg a/d Geul – Nederland
www.konad-benelux.com
Standnr. 8/415

8/138
Vandilux

Indigo Nails / Posh Lashes
boulevard Léopold III 102
7600 Peruwelz
www.indigonails.be
Standnr. 8/110

8/130
aJoy

Jovilux
Leupegemstraat 32
9700 Oudenaarde
www.jovilux.be
Standnr. 4/521

8/131
Hairdis

Image Skincare
Dreef 34
2012 HS - Haarlem – Nederland
www.imageskincare.nl
Standnr. 4/351

8/141
Beauty Nail
8/250
Botan Magic

Jomatic
66 Goldhawk House, 10 Beaufort Square
NW9 5SW London – United Kingdom
www.sericinplus.com
Standnr. 4/431

8/121
JK-Nederland
8/133
Erlinda
8/242

Huis Dewinter
Boekelstraat 15
9660 Elst
www.huis-dewinter.be
Standnr. 4/452

8/251
Peggy Sage

Jojoba Care
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 Drongen
www.jojobacare.be
Standnr. 4/230

8/241
Jana Nails

8/351
Lenks

HF Make up
241 rue Duguesclin
69003 Lyon – Frankrijk
Standnr. 4/271

8/340
Cryo Celsius

Corrective Cosmetics
Almasol

4/535

Products For
Wellness

8/341

4/461
Districos

8/331

4/533
Ginkel's Cosmetica

4/461
Districos

Flawless Lashes

4/531
Maxcamo

4/461
Districos

BESKO

8/440

4/523
Nailisa

4/453
Roelvink

4/470
Baldan Group

G. Cosmetics

Brevannes Pedi Center

4/451
Z-app
4/550

4/460
Marc Inbane

4/371

Chagrimm Lashes

8/431
Beautycare Emmen

4/441
Hebea Professional
4/540
4/542
Maxelbeauty Refectocil

4/361 4/363

Pure Nails Treasure
Cosmetics

8/423
Magic White

4/353
4/351
Eden Skin
Image Skincare
4/452
4/454
4/450
Else
Alina Hoyo Huis
Dewinter Aesthetics
Nail Artist

Walking Trading

Kids’ Corner

4/341
Vereecke - O'Sea

8/110
8/110
Indigo Nails

INFO

4/380
Bellezi

8/233

Salonkee

4/291
Creononnails

8/222
Lady's Secrets

4/281
Max Pro

M & K Meterda

4/360
Misencil / Biotek

8/231
Wittex
8/330
La Poppe

Stalena

Simage - Sim

8/321
Magnetic Nail Design

4/271 4/273

Stalena

8/420
Jeso Cards

4/261
Gharieni
Benelux

Ever

4/181
Living Colours
4/280 4/282

8/421
Urban Nails

4/251 4/253
Neonail
4/340 Professional

4/173

Make
Up

8/110
Indigo Nails
8/220
Roxils

4/171

Mazsol Group

4/270 4/272 For

Tooth Fairy

Group

4/161
Astra Nails

by
Denise
La Nature Grésiac

2h partners

4/138

4/132
Dieze by TE

8/221
A1 + Ezi
Saloninrichting

4/153
STNS Sylvia

4/130
Sunstar

8/415
Konad Benelux

4/124
Spinée

Design

8/213
ABC Nailstore

Cresty

8/413

4/122

All Sales Trade House

8/210
8/212 8/214
Obsessio'nails Nail Table Beauty Publishing

Prof. Medico Esth.

8/311
Intermedi

8/411

ste
69

Intermedi
Booiebos 6A
9031 Drongen
www.intermedi.be
Standnr. 8/311

Curasano

1

Gharieni Benelux
Hulsenweg 14
6031 SP - Nederweert – Nederland
www.gharieni.nl
Standnr. 4/261

Dit zijn voorlopige gegevens.
Het volledig plan met exposantenlijst zal beschikbaar zijn op
de beurs.
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LA Poppe
Lange Klarenstraat 1
2000 Antwerpen
www.lesley-annpoppe.be
Standnr. 8/330

Marco Venezia
Anton-Kux-Strasse 2
41460 Neuss – Duitsland
www.marcovenezia.de

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

Label Provence Nature
128 rue de l’Epinette
59200 Tourcoing – Frankrijk
www.label-provence-nature.fr

Max Pro
Weerenweg 10
1161 AH - Zwanenburg – Nederland
www.maxprohair.com
Standnr. 4/281

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

Lady’s Secrets
rue de Namur 78
6200 Châtelet
www.ladysecrets.be
Standnr. 8/222

Maxcamo
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW - Beverwijk – Nederland
www.maxcamo.nl
Standnr. 4/531

Peggy Sage
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons Cendrés
74133 Bonneville Cedex – Frankrijk
www.peggysage.com
Standnr. 8/251

Lamano Cosmetics
Brabantsebaan 373
1600 Sint-Laureins Berchem
www.lamanocosmetics.com
Standnr. 4/233

Maxelbeauty
Houtmolenstraat 117
3900 Overpelt
www.maxelbeauty.be
Standnr. 4/540

Products for wellness
Laan van Archeologie 67
1948 CH - Beverwijk – Nederland
www.productsforwellness.nl
Standnr. 4/535

Lenks Nailart
Vosheuvelstraat 19A
3950 Bocholt
www.lenks.eu
Standnr. 8/351

Mazsol Group
Stroombaan 6
1181 XV - Amstelveen – Nederland
Standnr. 4/171

ProNails
Ruiterijschool 11
2930 Brasschaat
www.pronails.com
Standnr. 4/111

Les Professions Medico Esthétiques
chaussée de Maubeuge 511
7022 Mons-Mesvin
www.lespe.be
Standnr. 8/211

Misencil / Biotek
rue aux Fleurs 51
1380 Lasne
www.graphinbeauty.be
Standnr. 4/360

Pure Nails Belgium
Broeders Maristenstraat 1
8740 Pittem
www.purenails.be
Standnr. 4/361

Living Colours
Margaretenstrasse 15
81373 München – Duitsland
www.living-colours.net

Mister-Brand
Serwouterstraat 14
9200 Dendermonde

Pyramide - Le Club des Professionnels
rue des Phlox 7
5100 Naninne
www.pyramide.be
Standnr. 4/513

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

Nail Design Magazine
Markerkant 10-13d
1316 AA - Almere – Nederland
www.naildesign-magazine.nl
Standnr. 8/214

Refectocil Belgium
Sint Jansstraat 27/9
9220 Hamme
www.refectocil.be
Standnr. 4/542

Luno
rue de l’Industrie 15
8069 Bertrange – Luxemburg
www.luno-21equipment.com
Standnr. 4/411

Nail Table Design Belgique
avenue Paul Pastur 71
6032 Mont-sur-Marchienne
Standnr. 8/212

Roxils
rue Boileau 17
4031 Angleur
www.roxils.com
Standnr. 8/220

M & K Meterda
Taanstraat 34
3143 BH - Maassluis – Nederland
www.mkmeterda.com
Standnr. 4/273

Nailisa
rue du Charbonnage 16
4100 Seraing
www.nailisa.com
Standnr. 4/523

Safety4You
Uraniumweg 10
8445 PH - Heerenveen – Nederland
www.safety4you.eu
Standnr. 8/510

Magic White
Steenweg op Ruisbroek 390
1620 Drogenbos
www.magicwhite.eu
Standnr. 8/423

Nails Company
6a rue Sainte Agnes
6060 Gilly
www.nailscompany.pl
Standnr. 4/112

Salonkee
9 rue du Laboratoire
1911 Luxembourg – Luxemburg
www.salonkee.be
Standnr. 4/340

Magicosmetics
149 rue Marius Berliet
69008 Lyon – Frankrijk

Neolabo
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.neolabo.be
Standnr. 4/110

Silky Star
Goudstraat 7
7554 NG - Hengelo – Nederland
www.silkystar.nl

Magnetic Nail Design
Stemerdingweg 3
3769 CE - Soesterberg – Nederland
www.magneticnaildesign.com
Standnr. 8/321

Neonail Professional
Bruulstraat 86
9450 Haaltert
www.neonailwebshop.com
Standnr. 4/253

Simage - Sim
Haachtsesteenweg 378
1910 Kampenhout
www.simage.be
Standnr. 4/282

Make Up For Ever
Chemin du Fundus 10
7822 Ghislenghien
www.puracos.com
Standnr. 4/173

Nevo France
16 rue Trezel
92300 Levallois-Perret – Frankrijk
www.nevo-france.fr
Standnr. 4/532

Smilingworld
Clara Wichmannstraat 112
5612 RP - Eindhoven – Nederland
www.smilingworld.nl
Standnr. 4/121

Marc Inbane
Goirkekanaaldijk 211-04
5048 AA - Tilburg – Nederland
www.marcinbane.com
Standnr. 4/460

Obsessio’nails / Fan2cil
18 rue des Sapeurs
67500 Haguenau – Frankrijk
www.obsessio-nails.fr
Standnr. 8/210

Sothys / Bernard Cassière
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.sothys.be
Standnr. 4/311
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Spinée
rue de la Ferme des Trois Moulins 11
5570 Beauraing
www.spinee.be
Standnr. 4/124

Treasure Cosmetics
Suitbertusstrasse 160
40223 Düsseldorf – Duitsland
Standnr. 4/361

Webiness
9 rue de la Treate PA du Vert Galant
95041 Cergy Pontoise – Frankrijk

Stalena
Moerstraat 100/11
9230 Wetteren
www.stalena.be
Standnr. 4/280

Urban Nails
Lodewijk de Raetstraat 67
3920 Lommel
www.urbannails.be
Standnr. 8/421

Wittex
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 Simbach am Inn – Duitsland
www.wittex.de
Standnr. 4/123 - 8/231

STNS Sylvia the nail specialist
Meensesteenweg 419
8800 Roeselare
www.lsbeauty.be
Standnr. 4/153

Vandilux
Sint-Jobsesteenweg 34
2930 Brasschaat
www.vandilux.be
Standnr. 8/138

Z-app
2 rue Natalis
4020 Liège
www.z-app.co
Standnr. 4/451

Sunstar producten
Celsiusstraat 76
6716 BZ - Ede – Nederland
www.sunstar.nl
Standnr. 4/130

Vereecke - O’Sea
Zandvoordestraat 360 B
8400 Oostende
www.osea-cosmetics.be
Standnr. 4/341

Dit is een voorlopige versie van de exposantenlijst en
het plan.
De finale lijst + plan zullen beschikbaar zijn op de
beurs.

This is fashion
Kanaalstraat 184
3971 Leopoldsburg

Vine Vera Cosmetics
Leidsestraat 28
1017 PB - Amsterdam – Nederland
www.vinevera.com
Standnr. 4/220

		
Tooth Fairy
Aeulistrasse 1
9470 Buchs – Zwitserland
www.toothfairy.ch
Standnr. 4/138

Walking Trading International
Lijnbaan 59B
1969 ND - Heemskerk – Nederland
www.walkingtrading.com
Standnr. 8/233

Bent u klaar voor uw de volgende stap in uw carrière?
Breng uw instituut naar een hoger niveau
met definitieve laserontharing van PHEARON!

LASERONTHARING
PHOTON HiDL - 808

Apparaat
van het
jaar 2019!

Eerste Belgische merk
Krachtige 808nm diode laser
Betaalbaar voor elk instituut
Hoge verdiensten
Leasing mogelijk

Effectieve anti-aging
en huidverstrakking
Direct resultaat

Voor

Direct na

Voor

Na 4 behandelingen

100% pijnloos
Geen hersteltijd
Betaalbaar

HEBEA PROFESSIONAL - 03/888 52 14 - info@hebea.be - www.hebea.be - Bezoek ons op Estetika
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Wedstrijden Estetika

Daag jezelf uit!

Schrijf je in!

B e l g i s c h K a m p i o e n s c h a p Na i l A r t 2 0 2 0

I n te r n a t i o n a l e d e e l n e m e r s

je de kans om in tweeënhalf uur jouw mooiste design te maken tijdens
het Belgisch Kampioenschap Nail Art. De competitie wordt georganiseerd

de wedstrijd, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen. Ook zijn
er voor hen geen verschillende divisies. Bij minimaal vijf internationale

door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-IFAS. De inschrijfkosten*

deelnemers wordt er wel een aparte beker beschikbaar gesteld.

bedragen € 95,00. Leden van BESKO en abonnees van Nail Design
Magazine betalen slechts € 47,50*. Inschrijven kan via

B e n e l u x K a m p i o e n s c h a p N a i l A r t St a m p i ng 2 0 2 0

Zondag 22 maart 2020, tijdens vakbeurs Estetika in Brussels EXPO, krijg

www.naildesign-magazine.nl.

Vr i j th e m a

Het thema voor de competitie is vrij en mag je dus zelf bepalen. Uiteraard
zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen bloemen maximaal
tien procent van het geheel uitmaken. Je thema moet een naam hebben
en vermeld worden in een getypte beschrijving die je tijdens de registratie
inlevert bij de wedstrijdleiding. Hierbij omschrijf je ook welke materialen je
gebruikt bij het design en hoe het thema is uitgewerkt. Let op: zet geen
namen in je beschrijvingen: zowel je eigen naam of merknamen laat je
achterwege!

Tw e e d i vi s i e s

Meedoen kan in twee divisies: de beginners- en de gevorderdendivisie.
Je bent een beginner als je nog nooit eerder hebt meegedaan aan een
nail art-wedstrijd, of als je nog nooit een podiumplaats hebt behaald.
Inschrijven in de gevorderdendivisie kan als je eerder hebt meegedaan
aan een nail art-wedstrijd en een podiumplaats hebt behaald. Heb je
nog nooit meegedaan aan een wedstrijd, maar denk je dat je bij de
gevorderden hoort? Dan schrijf je je in voor de gevorderdendivisie.
Alle winnaars van het
Belgisch Kampioenschap

Internationale deelnemers (van buiten België) kunnen ook meedoen aan

Zondag 22 maart wordt ook het Benelux Kampioenschap Nail Art
Stamping gehouden, georganiseerd door Nail Design Magazine, BESKO
en IJV-IFAS. Het strijdtoneel is vakbeurs Estetika in Brussels EXPO. Wil

jij graag jouw kwaliteiten laten zien? Geef je dan op via www.naildesignmagazine.nl. Het Benelux Kampioenschap Nail Art Stamping is een
nieuwe wedstrijd die aansluit bij de actualiteit in de nagelmarkt. Omdat de
wedstrijd nieuw is, zijn er nog geen verschillende divisies waar je je voor
in kunt schrijven. Je krijgt anderhalf uur de tijd om een perfect Stampingdesign te maken. Het thema is vrij. Wel kun je natuurlijk extra punten
behalen voor het gebruik van meerdere technieken. De inschrijfkosten
bedragen € 95,00*. Ben je abonnee van Nail Design Magazine of lid
van BESKO? Dan betaal je maar € 47,50. Iedereen mag meedoen,
ongeacht je nationaliteit. Echter: alleen deelnemers met de Nederlandse,
Belgische of Luxemburgse nationaliteit kunnen winnen. Het reglement
en het inschrijﬀormulier zijn beschikbaar op de website van Nail Design
Magazine: www.naildesign-magazine.nl.
Het BK Nail Art en het Benelux Kampioenschap Nail Art Stamping
worden op dezelfde dag gehouden: zondag 22 maart 2020. De
deﬁnitieve aanvangstijden volgen op een later moment.

<<<

*Alle inschrijfkosten zijn exclusief btw.

Nail Art 2019:
Boven v.l.n.r. Tracy Verlinde,
Zoey Stritzko, Odgerel
Jamsran, Sophie Keyken,

Rob Rediers.
Onder v.l.n.r. Melanie Rigaux,
Cynthia Temmerman.
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Nail Design

Foto’s: Ron Rutgers, www.foto-concept.nl

Tracy Verlinde 1e gevorderd
Sophie Keyken 1e beginners

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
Naam:

_____________________________________________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________________________________________

Postnr.:

_____________________

Plaats:

____________________________________________________

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 s cholen: 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.

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

SHADES OF

DAKAR

ABSTRACT COLORS
COLLECTION

SAND DUNES

SALT CARAVAN

KALAHARI

DESERT ROSE

Voor meer informatie:
www.medik8.be • info@medik8.be •0032(0)89731475

SILVER MOONLIGHT

SAHARA SUNSET
nails &
beauty
supply

SHOP NOW:

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

REDACTIONEEL

1. Twijfel je om mee te doen, doe dat

vooral niet, want het brengt je een nieuw
netwerk van collega’s en vriendschappen
voor het leven.

2. Zorg voor een stevig inschrijvings-

dossier, want dat is nu eenmaal de basis
waarop de eerste selectie wordt gemaakt.

3. Zorg ervoor dat je inzending ook klopt
met hoe je zaak ook in de praktijk is.

4. Blijf jezelf en laat je niet overdonderen door

10 tips
voor een
overtuigende
#sspvhj
inschrijving
Hoe geef je jouw inschrijvings
dossier een over
weldigende boost

wilde plannen van anderen. De jury controleert nu
eenmaal ook of je verhaal ook steek houdt met de realiteit.

5. Wees trots op wat je tot nu toe als schoonheidsspecialiste

hebt bereikt. Toon jouw ambitie voor de sector en wees dus zeker
niet te bescheiden.

6. Vraag aan klanten of collega’s wat zij zo goed vinden aan jou
en je zaak.

7. Aarzel niet om complimenten van je klanten op social media

te zetten, dat geeft alleen maar positieve buzz voor je zaak. En het
laat onze jury ook toe om mee te lezen.

8. Laat iemand meelezen voor je inschrij-

vingsdossier. In een eerste ronde maak je
je teksten klaar. Aarzel niet om daarbij de
hulp van een vriendin of een collega in te
roepen. In een tweede ronde zorg je voor
een grondige herlezing waarbij je tekst
gecontroleerd wordt op spelfouten, typefouten en interpunctie.

9.

Gebruik je eigen huisstijl als leidraad.
Zorg dat de vormgeving en uitstraling van
je inzending correspondeert met je zaak. Zorg
ook voor goed en krachtig beeldmateriaal.

10.

Geniet van het ganse proces, met andere woorden
van het maken van je inzending. Het kost inderdaad wat tijd, maar
het is best aangenaam om eens met een vergrootglas naar je
bedrijf te kijken. Je leert er altijd uit!

Via de website www.schoonheidsspecialist-van-het-jaar.be kan
je de beknopte basisinschrijving uit gaan voeren. Het uitgebreide
dossier verwachten we tegen 31 mei.
We zien al uit naar jullie inschrijvingen !

Cleo-Pro
SHR
definitief
ontharen
Géén Laser, géén IPL maar een compleet nieuwe glijmethode !

Definitief ontharen is nog steeds een van de meest gevraagde behandelingen in de schoonheidssalon. Iedereen
wil van ongewenst haar af; vrouwen, mannen, jong en oud! En nu kunt u dit zelf gaan aanbieden; met de Cleo-Pro SHR.
Een veilige én pijnloze manier van definitief ontharen mét zeer goede resultaten. Het is een gemakkelijke en snelle behandeling
die betaalbaar is voor u en uw klanten. Bij dit apparaat ontvangt u gratis een compleet benodigdheden pakket én opleiding.
er is nu een
lease mogelijkheid
vanaf € 199,per maand

?

SHR
klanten van
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v
os!”
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ger harse
“Super sn m zou ik nog lan
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”
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e
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”
“Voor ie
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bovenlip € 20,bikinilijn € 35,oksels € 35,benen € 125,-

Wilt u meer weten? Wij sturen graag een brochure naar u toe of komen langs voor een demonstratie.
Leerlooierij 26 - 4651SM Steenbergen NL
0031 167540404 - 0031 614746429
info@alliance-bv.nl - www.alliance-bv.nl
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Op bezoek
bij een collega Purevy
Sofie Leyten

Na een uurtje rijden kom ik aan in Kortessem, waar ik ontvangen wordt door Evy Thielens. Ze werd op 30 november
schoonheidsspecialiste van het jaar en daarom wil ik graag
weten wat haar passie en motivatie is. We kijken samen naar
het traject dat Evy tot hiertoe heeft afgelegd als schoonheidsspecialiste en ondernemer. Laat haar deelname en
overwinning een inspiratie zijn voor jullie, haar collega’s.

Rust en kwaliteit
Vijf jaar geleden herschoolde ze zich van verpleegkundige
tot schoonheidsspecialiste. Dat was voor haar niet voldoende, want ze volgde nog talrijke andere opleidingen in
allerlei disciplines. Dit met als doel zich verder specialiseren en ook nog meer diepgaande kennis opdoen. “De ene
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opleiding was al beter dan de andere, maar neem van elke
opleiding mee wat jij belangrijk vindt. Zorg er wel voor dat je
binnen de wettelijke uitoefening van je vakgebied blijft”, zo
vertelt ze ons.
Specialiseren vindt ze belangrijk want zo kan je je onderscheiden van de anderen. Maar blijf je ook bijscholen, want
stilstaan is achteruit gaan. Werk ook niet met lukraak het
eerste het beste merk, maar zorg dat het bij je filosofie past.
Het is ook belangrijk als starter om eerst echt na te denken
over je filosofie, voor je op zoek gaat naar een merk.
Klanten komen naar haar instituut voor haar professionaliteit,
vakkennis en eerlijkheid. Voor Evy vormen het comfort van
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de klant en de beleving de basis. Om een waaier aan behandelingen aan te kunnen bieden, werkt ze ook met externen.
Zelf legt ze de focus op huidverbetering. Het aanbieden
van andere behandelingen is noodzakelijk omdat klanten er
behoefte aan hebben. Je moet hen dat aanbieden, anders
gaan ze ergens anders. Veel van haar klanten gaan voor
kwaliteit en kwantiteit. Ze willen me-time, maar ingepland in
hun agenda en aangepast aan hun wensen.

Wat zonder de vestigingswet?
Ze is zeer bezorgd over het wegvallen van de vestigingswet.
Hebben alle beoefenaars van het beroep wel de nodige
kennis, vraagt ze zich af. Hier hebben we als schoonheidsspecialiste ook een taak. We moeten onze klanten op een
goede manier informeren. Wat is een erkende schoonheidsspecialiste, vraagt ze de juiste prijs, werkt ze met professionele producten en zeker ook, werkt ze hygiënisch? Onze
klant moet weten waarvoor zij/hij betaalt en vooral wat zij/
hij ervoor krijgt. Maar vooral weten dat ze door een goede
opleiding een kwalitatieve behandeling aangeboden krijgt
tegen een correcte prijs. Klanten die de correcte prijs willen
betalen, vinden kwaliteit belangrijk en er zijn verschillende
manieren om dit kenbaar te maken, waarvan de Besko
gevelplaat er één is. Wat ze blijft missen is reglementering en
controle.
Grondige kennis van het vak en grondige kennis van de huid
vindt Evy voorname kwaliteiten van een schoonheidsspecialiste. Daarnaast zijn commerciële vaardigheden belangrijk
maar ook het besef van het beroepsgeheim, een luisterend
oor en rust uitstralen horen er bij.
Ze vindt het belangrijk om een goed advies te geven en
samen met de klant naar het doel van het behandelingstraject toe te werken. Ze wil een meerwaarde zijn voor de klant.
Niet enkel voor een behandeling maar ook vragen over producten en hun werking, daarvoor kunnen ze bij haar terecht.
Nieuwe klanten zal ze proberen door haar ondersteuning
te overtuigen om over te schakelen naar de producten
waarmee zij werkt. Ze doet op zo’n manier dat klanten haar
vertrouwen en haar behandelingsplan volgen. Niet enkel de
productverkoop is belangrijk, maar ze vertelt de klanten over
het belang van het thuisgebruik van deze producten in het
behandelingstraject.

Werken in en aan het instituut
Ze werkt 80% in het instituut en 20% aan haar instituut. Dit
is niet altijd even gemakkelijk en je moet dat werken aan je
instituut ook echt inplannen. Hiermee bedoelt ze administratie, marketing, social media, … . Beide horen bij elkaar en

kunnen niet zonder elkaar. Eigenlijk wil ze naar een verhouding van 70/30 gaan. Ze zet ook veel in op marketing zoals
reclame op De Lijnbussen, reclame in magazines, een influencer, een nieuwsbrief en een duidelijke website. Hier gaat
een serieus budget naartoe.

De waarde van de wedstrijd
Evy is gestart aan de wedstrijd om te zien hoever ze zou
geraken. Het is een leerrijke ervaring, want door de wedstrijd
moet je terug even bij alles stilstaan. Daarnaast heeft ze
veel boeiende mensen leren kennen. Het winnen was voor
haar de kers op de taart. Ze wil een inspiratiebron zijn voor
de collega’s en de jonge starters. Daarnaast levert de overwinning gratis publiciteit en nieuwe klanten op. Maar ook
respect van de mensen uit de streek. Het geeft haar telkens
een goed gevoel wanneer mensen je proficiat wensen. Door
het winnen van de wedstrijd kan ze haar instituut op de kaart
zetten in Limburg.
Ze vindt wel dat de wedstrijd meer bekend moet worden.
Evy zal zeker verschillende collega’s aansporen om hieraan
deel te nemen.
Ten slotte wil ik graag weten wat ze het mooie aan haar
beroep vindt. Voor Evy is dat de dankbaarheid en het respect van de klanten. Ze wil een meerwaarde zijn voor hen en
het zorgen voor de klanten blijft ze belangrijk vinden. Ze wil
zichzelf blijven uitdagen en bijscholen op vlak van huidverbetering. Ook haar klantenbestand wil ze verder uitbreiden,
want binnen vijf jaar wil ze gaan voor de titel schoonheidssalon van het jaar.
Als afsluiter geeft ze als tip aan haar collega’s mee:

Blijf in jezelf
geloven, Rome is
ook niet op één dag
gebouwd”.
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Op bezoek
bij een collega Perle D'eau
Sofie Leyten
Het is 21 jaar geleden dat Tamara besloot om als
schoonheidsspecialiste aan de slag te gaan.
Een beslissing waar ze tot op vandaag nog steeds
geen spijt van heeft. Ze werd met haar team op
30 november schoonheidssalon van het jaar
2020. Het was dan ook tijd dat we eens langs
gingen bij Perle d’eau in Westerlo en jullie onder
dompelen met haar verhaal.

We are beauticians
with a heart for
our clients
a passion for our work
and a desire to
achieve results
34

De wereld zit niet op je te wachten
Als 19-jarige studeerde ze af bij Sima Aarschot en volgde
daarna nog een lerarenopleiding. Toen Tamara begon, was
dat niet direct met een duidelijke missie en visie. Ze was
blij met elke klant die haar instituut bezocht. Dit is dan
ook meteen haar eerste tip voor starters. Zorg dat je goed
voorbereid aan je verhaal begint. Je moet er zelf goed over
nadenken wie voor jou de ideale klant is en daar je instituut
rond bouwen. Je verhaal, je uitstraling, je team, je website,
… staan in teken van je ideale klant. Als starter moet je
kijken waar je passie zit, waar je voor wil staan. Misschien
ben je je er zelf niet bewust van en daarom is goede begeleiding bij die opstart belangrijk.
Voor Tamara is de ideale klant de persoon die eeuwige
jeugd wil. Vitale mensen die in het leven staan, veel energie hebben en er goed uit willen zien. De klanten die haar
instituut bezoeken, zijn mensen die full option op een hoog
niveau en binnen een
bepaalde tijd een pakket
van kwalitatieve behandelingen willen krijgen en
ook bereid zijn daarvoor de
juiste prijs te betalen.
Op de huidige locatie is
ze ongeveer 6 jaar gevestigd. Een zaak opstarten in
een centrum is een meerwaarde volgens haar, want
er is passage. De klant
komt voorbij en maakt zo
onrechtstreeks kennis met
je instituut. Daarnaast je
instituut visueel in beeld
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brengen via verschillende kanalen is ook een belangrijke
ondersteuning. Maar ook de contacten met de lokale middenstanders vindt ze positief. Wanneer je met passie over je
onderneming vertelt of positief in beeld komt, wek je nieuwsgierigheid op en willen klanten wel eens langskomen.
Klanten moeten kunnen zien waar je als instituut voor staat.
Bestaande klanten weten wat ze krijgen, maar nieuwe klanten moeten dit ook weten. Consumenten moeten weten wat
ze mogen verwachten en dat ze een correcte prijs betalen
voor de aangeboden diensten. Er is geen duidelijk inzicht
bij de consumenten over de verhouding prijs-kwaliteit bij de
verschillende instituten. Daarom vindt Tamara het afschaffen
van de vestigingswet heel erg. De consumenten weten niet
wat het verschil is tussen de verschillende aanbieders van
schoonheidszorgen. De gevelplaat die Besko, de beroepsvereniging, uitreikt aan erkende schoonheidsspecialisten
vindt ze al een eerste stap. Maar misschien moeten we
verder durven gaan, zodat consumenten weten wat het verschil is in niveau en kwaliteit van een behandeling.

Kwaliteit en kennis zijn belangrijk
Zelf is ze nooit gestopt met opleidingen volgen. In het begin
volgde ze alles wat ze leuk vond. Maar dan heeft ze beslist
om specifieke opleidingen te volgen, daardoor is er meer
diepgang in wat ze volgt. Soms zijn dat opleidingen op
een medisch domein die ze “cosmedisch” zal toepassen.
Daarnaast volgt ze ook opleidingen die haar ondernemerschap ten goede komen. Dit aangevuld met persoonlijke
coachingtrajecten. Kortom, je kan nooit genoeg leren, is haar
duidelijke boodschap en investeer in jezelf.

Ze wil iedereen groeikansen geven, want dat is onze taak,
maar zorg er zeker ook voor dat je zelf ook slimmer wordt.
Werken met werknemers is een uitdaging, coachen is iets
wat ze graag doet. Behandel je personeel zoals je zou willen
dat ze je dochter/zoon behandelen. Zorg voor overlegmomenten, leg afspraken vast en zorg dat iedereen zich goed
voelt. Want de zwakste schakel bepaalt het niveau van je
instituut. De sterkte van een team is elkaar aanvullen in de
zwakke punten. Ze is de kapitein van haar team en positief overbodig. Doel is om je team zo te organiseren dat je
iedereen inzet naar zijn/haar competenties. Een goede sfeer
in het team is belangrijk en dat is ook de reden waarom ze
als team beslist hebben om deel te nemen aan de wedstrijd
SSPVHJ. Het aandurven en het traject van de wedstrijd zijn
een enorme meerwaarde. Het winnen van de titel was een
enorme stimulans voor het team.
Door het winnen van de titel heeft ze ook veel respect en
erkenning gekregen van de eindconsument en de lokale
gemeenschap. Mensen beseffen nu dat je goed bezig bent,
terwijl je dat misschien zelf ook al wist. Dat zorgt ervoor dat
nieuwe klanten nu naar je instituut komen.
Of Tamara nog wil uitbreiden en een tweede instituut opstarten? Daar is ze nog niet helemaal uit. Ze is er wel mee bezig,
maar de opportuniteit heeft zich nog niet voorgedaan. Maar
je moet blijven dromen en doelen stellen. Dat Tamara een
vrouw is die duidelijk met veel passie over haar vak, instituut, kennis, maar ook over haar team spreekt, dat is wel
duidelijk. Graag wil ik dan ook weten welke tip ze aan haar
collega’s meegeeft. 

Doorverwijzing van/naar en samenwerking met een dermatoloog vindt ze belangrijk. Alleen is het voor de arts niet altijd
duidelijk wat de diepgaande kennis is van de schoonheidsspecialiste. Misschien is hier een vervolgopleiding een noodzaak en huidverbetering kan hier een belangrijk onderdeel
van zijn. Een arts bepaalt de behandeling voor de patiënt en
de schoonheidsspecialiste ondersteunt in de behandeling.
Haar droom is om samen te kunnen werken met een dermatoloog onder hetzelfde dak. Ze wordt gelukkiger van het
oplossen van de huidproblemen van haar klanten, dan van
’s avonds de inhoud van de kassa te tellen.

Ondernemerschap is een belangrijk onderdeel
De markt is in beweging. Als kleine zelfstandige moet je vaak
goed zijn in veel verschillende competenties. Als ondernemer moet je op alle domeinen kunnen scoren. Ondernemen
moet je met passie doen. Maar je moet zeker weten waar
je mee bezig bent. Wat is de rendabiliteit van elk uur dat je
bezig bent?
Wanneer ze van school komen, hebben pas afgestudeerden
nog altijd niet de juiste routine. Dat maakt het voor werkgevers niet gemakkelijk om met deze mensen aan de slag te
gaan. Je geeft jonge mensen kansen en wil hen een goede
opleiding geven. Je bent bereid om in hen te investeren,
alleen is dit niet altijd even gemakkelijk. Om de kostprijs ten
opzichte van het rendement in evenwicht te brengen, heb je
als werkgever ongeveer een jaar nodig. Dat verdient volgens
haar een stimulans van de overheid: om de kennis door te
geven en nieuwe werknemers kansen te geven.
Ze gelooft in elkaar slimmer maken. Ze wil graag haar kennis
doorgeven en ziet het als een uitdaging om anderen goed te
maken en te zorgen dat ze zelf ook steeds beter wordt.

Doe het
met heel je hart,
passie,
voldoening
en liefde voor
het vak!”
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Talrijke prijzenpakketten te winnen voor winnaars en genomineerden.

Nieuws uit de bedrijven
PIGMENTEN VAN WERELDTOP NIVEAU!

ABSTRACT® AMBASSADOR 2020 VERKIEZING

Karen Betts uit Engeland behoort tot de absolute
wereldtoppers in permanente make-up en microblading.
In 2019 won de pigmentenlijn KB Pro van Karen Betts
voor de 4e keer de Best Pigment Range Award.

Op 26 januari 2020 vond de tweede editie plaats van de Abstract®
Ambassador verkiezing. Na een succesvol jaar met de eerste garde
Ambassadors, geven zij in 2020 de fakkel door aan vijf nieuwe talenten.
20 professionele nagelstylisten dongen mee naar de titel in de wedstrijdruimte van ASAP Nails & Beauty Supply, het hoofdkantoor van Abstract®
Professional Products.

Karen Betts heeft haar eigen pigmenten ontwikkeld
omdat ze niet tevreden was met de kwaliteit van de pigmenten die op de markt waren.
De bestaande pigmenten voldeden niet aan haar hoge eisen en
ze wilde een betere kleurechtheid, duurzaamheid, kleurstabiliteit en verwerkingsgemak.
De pigmenten van KB Pro
voldoen aan de hoogste eisen
van ’s werelds beste PMU en
Microblading specialist en deze
kwaliteit is ook nog eens onderstreept door 3 jaar op rij
de prestigieuze Best Pigment Range Award te winnen.
Zeer uniek zijn de pigmentboeken van KB Pro, waarin
zeer uitgebreid alle informatie per pigment beschreven
staat over kleurdiepte, gradatie warm-koel, FitzPatrick
schaal, omschrijving, toepassing, aanbevolen mixen en
fotovoorbeelden van gepigmenteerde klanten.
Meer informatie?
Neem contact op met HEBEA PROFESSIONAL –
03 888 52 14 – info@hebea.be of bezoek ons op Estetika

NATURAL
TANNING
MOUSSE

De Abstract® Ambassadors
weten van aanpakken en kunnen
hun persoonlijkheid en eigenzinnigheid vertalen in prachtige
nagels. Dankzij hun creaties
inspireren ze beginnende en
gevorderde nagelstylisten om
nieuwe kleuren of technieken uit
te proberen. De winnaars werken
gedurende een jaar nauw samen
met Sofie Devlieger, gezicht
achter het merk Abstract® Professional Products en eigenaar van ASAP
Nails & Beauty Supply. Er wordt hen de gelegenheid geboden om rechtstreeks met de creator van het merk samen te werken tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten.
De winnaars
Het hoge niveau van de finalisten zorgde voor een moeilijke taak voor
de jury. De scores lagen dan ook ontzettend dicht bij elkaar. Volgende 5
finalisten werden gekroond tot Abstract® Ambassador 2020 en vertegenwoordigen het merk in België en Nederland:
• Eerste plaats: Sheena Timmerman
• Tweede plaats: Silke Depovere
• Derde plaats: Monique Raji-Kokje
• Vierde plaats: Joke Denolf
• Vijfde plaats: Sarina De Wit

NATURAL TANNING MOUSSE
TOT 9 DAGEN EEN ZOMERSE TEINT

De intens hydraterende mousse is een
verademing voor
de huid en gemakkelijk in gebruik.
Krijg direct een zongebruinde teint die
perfect samensmelt
met je natuurlijke
huidskleur.
• Voor hem en haar
• Tot 9 dagen een zomerse teint
• Stimuleert de aanmaak van collageen
• Diepwerkend effect met derde generatie hyaluronzuur
SLMW
• Vrij van parabenen, siliconen en sulfaten
• Viervoudige tanningtechnologie
• Eenvoudig aan te brengen met onze Glove
• Droogt snel en plakt niet
• Géén worteleffect
• Zonder vlekken en strepen
• Géén typische self-tan geur

MARCINBANE.COM

Flyer Natural Tanning Mousse_NL_148x148 .indd 1

19-12-19 15:30

ALLIANCE BV
Alliance Saloninrichting BV is leverancier voor schoonheidsspecialisten
en al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in definitief ontharen. Graag laten
wij u nu kennis maken met de allernieuwste methode van definitief ontharen namelijk door middel van SHR:
Super Hair Removal. Dit is een hele
snelle en pijnloze behandeling, die glijdend over de huid wordt uitgevoerd met
het Cleo-Pro SHR apparaat. U kunt nu al
starten met dit apparaat met een lease
vanaf 199,- per maand. Bij het apparaat
zitten alle werkbenodigdheden, promotiematerialen en opleiding. Het is dus nu
heel makkelijk om deze behandeling te
gaan aanbieden in uw schoonheidssalon
en het geeft meer klanten, blije klanten,
meer omzet en een blije specialist! Vraag geheel vrijblijvend een brochure
aan of een demonstratie bij u in de salon.
Alliance BV – Leerlooierij 26 – 4651 SM Steenbergen NL
info@alliance-bv.nl
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Voedingssupplementen bedoeld
voor huidverbetering
Guy Lehaen
We zien in de beautysector steeds
vaker het fenomeen opduiken van
de voedingssupplementen. Hoog
tijd voor de redactie om er eens
dieper op in te gaan. Over supplementen die gebruikt worden als
aanvulling op de normale voeding,
is al menig artikel geschreven. Wij
willen met dit schrijven u de moeite
besparen al die artikels te lezen,
maar u een overzicht geven van wat
belangrijk is. Dit artikel sluit naadloos aan op het schrijven van dhr.
De Backer in Hebe 153: Functionele
huidactiviteit van nutricosmetica.

1. Wikipedia
Wikipedia, de onlineencyclopedie, is gekend
als een zeer betrouwbaar
medium als men de waarheid wil kennen over een
bepaald onderwerp. Niet meer dan normaal dus dat we daar eerst ons licht
gaan opsteken. Wat leert Wikipedia ons?
“Een voedingssupplement is een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling op de normale voeding. Het is,
volgens de wet, een geconcentreerde
bron van één of meerdere vitaminen,
mineralen of andere nutriënten met een
voedingskundig of fysiologisch effect.”
In Nederland wordt dat dan: eet- of
drinkwaren die:
1° bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding;
2° 
een geconcentreerde bron vormen
van één of meer microvoedingsstoffen of van andere stoffen met een
voedingskundig of fysiologisch effect;
en
3° 
verhandeld worden in voor inname
bestemde afgemeten kleine eenheidshoeveelheden.
Meestal worden voedingssupplementen
met het doel van gezondheidsbevordering gebruikt, deze werking is echter
niet altijd wetenschappelijk bewezen.
Mede daarom staat op alle voedingssupplementen in Nederland en België
een etiketvermelding waarin erop wordt
gewezen dat voedingssupplementen
niet als vervanging voor een gevarieerde
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voeding mogen worden gebruikt. De
exacte bewoording van deze beschrijving is in Nederland niet voorgeschreven
en kan dus afwijken, afhankelijk van het
merk.

2. Hoe zit het juridisch in elkaar?
Voedingssupplementen bevinden zich
in het overgangsgebied tussen voedingsmiddelen en geneesmiddelen. Ten
eerste omdat de toedieningsvorm ervan
vaak identiek is aan die van geneesmiddelen, namelijk capsules, tabletten, poeders, sachets en dergelijke. Ten tweede
worden voedingssupplementen vaak
ook voor therapeutische doeleinden
(preventie en behandeling van ziekte)
ingezet. Bovendien claimen fabrikanten
en verkopers ervan fysiologische effecten die op het randje zitten van wat nog
kan om geen geneesmiddel genoemd
te worden. Wanneer een farmacologisch effect wordt toegekend aan een
voedingssupplement, gaat men duidelijk stellen dat men een geneesmiddel
verkoopt en moet men apotheker zijn.
Bovendien moeten die ‘geneesmiddelen’ dan gehomologeerd zijn.
Een voedingssupplement mag dus niet
beweren dat het genezing brengt of
zorgt voor een vermindering van het
risico op ziekten. Toch proberen fabrikanten door creatieve taalconstructies
vaak een dergelijke suggestie te wekken
aangezien voedingssupplementen wel
voor therapeutische doeleinden worden
gebruikt, waardoor een wildgroei aan
vage gezondheidsclaims is ontstaan
zoals “verhoogt de vitaliteit” en “goed
voor de gewrichten”. Inmiddels wordt op
Europees niveau gewerkt aan regelgeving om alleen nog gezondheidsclaims
toe te staan die met overtuigend wetenschappelijk bewijs zijn onderbouwd.
De wetgeving op het gebied van voedingssupplementen kan aanzienlijk verschillen tussen landen, maar het zou ons
te ver leiden die hier allemaal te bespreken.

3. Wat zit erin?
Naast vitaminen- en mineraalverbindingen kunnen in voedingssupplementen
een groot aantal andere inhoudsstoffen worden verwerkt, bijvoorbeeld aminozuren, paddenstoelen (o.a. shiitake,

maitake), antioxidanten, probiotica,
prebiotica, essentiële vetzuren die te
vinden zijn in o.a. visolie en lijnzaadolie,
glucosamine*, coenzym-Q10, creatine,
fytotherapeutica en geïsoleerde secundaire plantenstoffen (bv. flavonoïden*).
Maar ook eiwitpoeders, zoals weiproteïne-concentraat vallen onder de categorie voedingssupplementen. Dhr. De
Backer, cosmetoloog en medewerker
aan Hebe, ging in “Functionele huidactiviteit van nutricosmetica” in Hebe 153
al dieper in op de werking van sommige
van deze ingrediënten.
We gaan in dit artikel voornamelijk in op
voedingssupplementen die een effect
zeggen te hebben op de huid, ons vakgebied. De zwarte tekst is redactioneel,
de gekleurde werd letterlijk overgenomen uit documentatie van de betrokken
firma’s.

4. Welke zijn verkrijgbaar bij de
schoonheidsspecialist(e)?
a. Dr. Niedermaier Pharma ontwikkelt
sinds 1939 producten voor het welzijn van de mens. Zopas
lanceerde het laboratorium een nieuwe generatie
schoonheidselixir
op de Belgische markt
bestaande uit het Regulatessenz® concentraat. Rijpe vruchten, groenten en
noten, streng geselecteerd en afkomstig
uit de biologische landbouw, vormen
een, naar eigen zeggen, unieke enzymatische oplossing.
Ingrediënten
water, REGULATESSENZ® - Concentraat verkregen door cascadegisting
(uit: water, citroenen (Citrus limon (L.)
Burm. f.), vijgen (Ficus carica L.), dadels
(Phoenix dactylifera L.), noten (Juglans
regia L.), soja (Glycine max (L.) Merrill),
uien (Allium cepa L.), kokosnoot (Cocos
nucifera L.), plantaardige glycerine E
422,
selderij (Apium graveolens L.), mung
taugé (Glycine max (L.) Merrill),
acerola-extract [17,5% vit. C] 0,7%
(Malpighia glabra L.), artisjokken (Cynara
cardunculus L.), erwten (Pisum sativum
L.), gierst (Panicum miliaceum L.), specerijen, kurkuma (Curcuma longa L.),
saffraan (Crocus sativus) L.)), pruimconcentraat, perenconcentraat, paarden-
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staartextract 1%, hyaluronzuur* 0,45%,
L-ascorbinezuur 0,375%, zinkgluconaat*
0,185%, kopersulfaat* 0,0049%, D-biotine 0,00025%.
b. Op de beurs vonden we eveneens
Beauty Bear vitamins Belgium. Deze
firma importeert vanuit Scandinavië snoepjes met vitamines.
Onderverdeeld voor de bevordering van de gezondheid van
de nagels, de huid, het haar, en
een speciale mix voor de kinderen. De
snoepjes zijn natuurlijk en bevatten geen
gluten, kunstmatige kleur-, smaak- of
zoetstoffen. Bevat wel Ceramiden-olie,
vitamine A en zink*, essentiële voedingsstoffen.
Voorbeeld bear vitamins:
Hoeveelheid
(aanbevolen
per portie
dagelijkse
(2 gummies)
hoeveelheid)
Vitamine A*
400 mcg 50%
Vitamine B5*
3 mg
50%
Vitamine B6
0,7 mg
50%
Biotine (B8)
25 mcg
50%
Vitamine B12
1,25 mcg 50%
Vitamine D3
2,5 mcg 50%
Vitamine E*
6 mg
50%
IJzer*
2,1 mg
15%
Zink*
5 mg
50%
Cichorei-inuline 4,5 mg
Niet 		
		bepaald
Ceramide Olie
75 mg
Niet
		
bepaald
Granaatappelextract
100 mg	Niet
bepaald
Waarvan:
ellaginezuur
40 mg	Niet
bepaald
Glucosestroop, Rietsuiker, Pectine (fruitvezels), natuurlijke Ceramidenolie, Granaatappelextract (Puncia Granatum L.)
met ellaginezuur, Vitamine A, Vitamine
B5, Vitamine B6, Biotine, Vitamine B12,
Vitamine D3, Vitamine E, IJzer , Zink,
Cichorei Inuline (vezel), natuurlijk aroma
(framboos), Zuurteregelaar (citroenzuur),
natuurlijke kleurstof (Anthocyanins),
Coating (kokosolie, koolzaadolie, carnaubawas

c. The Herborist verdeelt het voedingssupplement Ginkgo* complex. Dit voedingssupplement wordt
door de firma aangeraden
ter ondersteuning van
een goede bloedcirculatie/doorstroming, overal in het lichaam,
dus ook de huid. Ginkgo Complex bevat
ook Meidoorn dat een verkwikkende
invloed geeft, vooral bij spanning en
inspanning. Ginkgo zou tevens het
ideale product zijn om het geheugen te
verbeteren en alert te blijven. Samenstelling: wilde kastanje, Wijnstok, Maretak, Hamamelis, IJzerhard, Ginkgo,
Meidoorn, Heermoes.
d. Nutrition 4YH (for your health) geïmporteerd door Dieximport uit Deurne.
Specifieke voedingssupplementen op
basis van nutriënten, nutraceuticals en
natuurlijke ingrediënten zoals plantenextracten. Geconcipieerd op basis van
hoogstaande expertise op nutritioneel
vlak sinds 1970. Het zijn voedingssupplementen voor verschillende doeleinden, maar ook voor haar, nagels en huid.
Zowel een natuurlijk basis als een natuurlijk specifiek supplement met o.a. zink*
en koper* als werkzame ingrediënten.
De formule Zink (bisglycinaat) COMPLEX van bevat per vegetarische tablet
een evenwichtige samenstelling van
het essentiële mineraal zink en koper
in de beste vorm met name TRAAC’s
zink bisglycinaat en koper bisglycinaat
van Albion. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat zink bijdraagt tot
het behoud van normaal haar, normale
nagels en een normale huid, en dat
koper bijdraagt tot de normale pigmentatie van het haar en de huid.
e. Rainpharma. Naast een reeks verzorgingsproducten verdeelt deze firma
ook 13 voedingssupplementen met
veelzeggende
namen
als: Daily Boost, Dry
Energy, Mighty Night en
Water Relax. Elk product wordt duidelijk
omschreven zowel op het vlak van doeltreffendheid, aanbevolen dosering als
ingrediënten. Om u een idee te geven
van de grondigheid waarmee deze firma
communiceert, een stukje van de info
rond het product “Mighty Night”

Ingrediënten
(per tablet) Vulstof (microkristallijne cellulose), antioxidant (trikalium-citraat),
calcium* (als calciumcarbonaat, calciumbisglycinaat) 250 mg (31,25% RI),
glansmiddelen (hydroxypropylmethylcellulose, talk, microkristallijne cellulose,
hydroxypropylcellulose, stearinezuur,
glycerine), verstevigingsmiddelen
(mono-en diglyceriden, magnesiumstearaat), zink* (als zinkcitraat) 10 mg (100%
RI), kleurstof (titaandioxide), mangaan
(als mangaanbisglycinaat) 2 mg (100%
RI), koper* (als koperbisglycinaat) 750
mcg (75% RI), chroom (als chroompicolinaat) 90 mcg (225% RI), molybdeen
(als natriummolybdaat) 50 mcg (100%
RI), seleen* (als met seleen verrijkte gist)
35 mcg (63,64% RI), vitamine K2 (als
menaquinone-7) (soja) 20 mcg (26,67%
RI) (RI: Referentie-innames)
Koper draagt bij tot een normale werking van het zenuwstelsel.
f. Ook dr. Bauman combineert de
klassieke verzorging met enkele voedingssupplementen. We onderscheiden Vitamin Mineral (belangrijk voor
de gezondheid van de huid),
Omega-3* (omdat ons lichaam
zelf geen alfa-linoleenzuur
en docosohexaeenzuur aanmaakt), Vitamin B12 (speciaal
voor veganisten en vegetariërs) en Vitamin D3 (omdat de meeste
mensen een vitamine D-tekort hebben.
Ook deze firma geeft een duidelijke
uitleg bij elk product.
Als voorbeeld het Food Supplement
Vitamin B12
Food Supplement Vitamin B12, speciaal
voor veganisten en vegetariërs. Doordat vitamine B12 toch vooral uit dierlijk
voedsel moet worden opgenomen, is
het net deze groep die vaak een tekort
heeft aan vitamine B12. Een tekort kan
leiden tot bloedarmoede en daardoor
tot vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid en oorsuizen. Maar het kan ook
neurologische gevolgen hebben zoals
geheugenverlies, coördinatiestoornissen
of spierzwakte in de benen.
Het DR. BAUMANN Vitamin B12 Food
Supplement bevat de actieve vorm,
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methylcobalamine, zoals het in het
lichaam gebruikt wordt. Daardoor wordt
het overgrote deel van de vitamine B12
die je inneemt ook daadwerkelijk in je
lichaam ingezet. De meeste vitamine
B12 voedingssupplementen bevatten
cyanocobalamine wat nog moet worden
omgezet waardoor slechts 50% daadwerkelijk wordt gebruikt.
Onze Vitamine B12 wordt gewonnen uit
fermenten met een plantaardige voedingsbodem.
g. Oolaboo is ook te vinden in de Belgische instituten. Het merk heeft naast
een heleboel verzorgingsproducten, eveneens een assortiment voedingssupplementen.
Deze ondersteunen haar,
huid, nagels en zorgen voor
verjonging, antioxidanten en
anti-aging.
h. Phytocure heeft haar voedingssupplementen ingedeeld in 6 categorieën:
cleansing, forever young, slimming, well
being, beauty en relax. Bij elk product
wordt vermeld waarvoor het bedoeld is,
alsook de ingrediënten en de gebruiksaanwijzing.

Als voorbeeld Detox:
Detox is een complex van traditioneel
gebruikte kruiden ter ondersteuning van
de normale inwendige reinigende functies van het lichaam.
In handige ampulles op te lossen in
water.
Ingrediënten
Blaaswier, sarsaparilla, kamille, citroenmelisse, anijs, papaya, inuline, appelpectine.
Gebruiksaanwijzing:
Neem 1 à 2 ampullen per dag, verdund
in een fles water van 1.5L gedurende 6
weken. Goed schudden voor gebruik.
Koel en droog bewaren.
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i. Pascaud heeft als aanvulling op haar
Outside in Beauty (cosmeceuticals) en
Zen Beauty de voedingssupplementen van de Inside Out
Beauty: schoonheid van binnen
naar buiten. Met een gezonde
voeding, aangevuld met natuur
zuivere voedingssupplementen, de Nutriceuticals (voedingssupplementen van natuurzuivere kwaliteit). Ook
van deze producten wordt gezegd waarvoor ze bedoeld zijn, worden werkstoffen en ingrediënten vermeld, waarbij bij
ingrediënten ook de percentages
worden vermeld.
Voorbeeld: deto-x
Werkstoffen
Angelica sinensis - Chinese engelwortel
(wortel)
Salvia officinalis - Salie (bladeren)
Chrysanthellum americanum - Amerikaanse chrysant (kruid)
Origanum vulgare - Marjolein (bloemen)
Centaurea erythrea - Groot duizendguldenkruid (bloem)
Zea mays - Maïs (stempel)
Smilax medica - Sarsaparilla (wortel)
Orthosiphon stamineus - Kattesnor
(kruid)
Vaccinium myrtillus - Blauwe bosbes
(kruid)
Equisetum arvense - Heermoes (kruid)
Lavandula officinalis - Lavendel (kruid)
Viola tricolor - Driekleurig viooltje (kruid)
Ingrediënten
Angelica sinensis (radix) / Chinese
angelica (root) 20% – Salvia officinalis
(folia) / Sage (leaf) 20% – Chrysanthellum americanum (herba) / American
chrysanthemum (herb) 10% – Origanum
vulgare (flores) / Marjoram (flower) 10%
– Centaurea erythrea (flores) / Great
centaury (flower) 10% – Zea Mays (stigmata) / Corn (stigma) 7.5% – Smilax
medica (radix) / Sarsaparilla (root) 5%
– Orthosiphon stamineus (herba) / Cat’s
whiskers (herb) 5% – Vaccinium myrtillus (herba) / Bilberry (herb) 5% – Equisetum arvense (herba) / Field horsetail
(herb) 2.5% – Lavandula officinalis
(herba) / Lavender (herb) 2.5% – Viola
tricolor (herba) / Heartsease (herb)
2.5%.

j. Babor verdeelt eveneens voedingssupplementen, meer bepaald het lifting
cellular anti age voedingssupplement.
Ook hier een uitgebreide beschrijving,
werking, voordeel en gebruik van het
product:
Voorbeeld:
Werking
DOCTOR BABOR ANTI AGE is een
voedingssupplement met belangrijke
vitaminen en mineralen. Ontwikkeld voor de
bescherming van de cellen
tegen oxidatieve stress
dankzij vitamine B2*, C*, E*
en koper* alsook seleen*. Koper draagt
bovendien bij aan het behoud van het
normale bindweefsel. Aangevuld met
omega 3*-vetzuren, de waardevolle
stoffen co-enzym Q10, hyaluronzuur,
wilde yam, L-carnosine en alfaliponzuur. Geoptimaliseerd door piperine uit
zwarte peper en OPC, de sterke antioxidant uit de druivenpit.

Besluit
Het fenomeen voedingssupplementen bestaat al een aantal jaren en wint
steeds meer aan belang in het totaalpakket van wat een schoonheidsspecialiste aanbiedt. Wij nemen als
redactie geen standpunt in, maar brengen u graag op de hoogte van wat er op
de markt is. Non-believers zullen zeker
met vragen blijven zitten, believers misschien ook. Daarom verwijzen we voor
wetenschappelijke achtergrond graag
naar het artikel van dhr. De Backer (en
eerder verschenen artikels van hem). Hij
is cosmetoloog en belicht vanuit wetenschappelijk oogpunt een aantal ingrediënten die gebruikt worden en vermeldt
tevens wat hun waarde kan zijn. 
* Naar deze ingrediënten wordt ook verwezen
in het artikel van cosmetoloog D. De Backer
in Hebe 153 “Functionele huidactiviteit van
nutricosmetica”

Bronnen: Wikipedia – Babor.com – Pascaud.com
Theherborist.be – Rainpharma.com – Oolaboo.com
Phytocure.be – Dr. Bauman – Dr. Niedermaier Pharma
Beauty Bear Vitamins
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PRODUCT
INNOVATION
CERTIFIED
QUALITY
CUSTOMIZED
SERVICE

MASSAGE
VERSUS

SPA

BEAUTY

PEDI SPA

LEMI 4

GEMYA

Multifunctionele
SPA-tafel
Vraag een
vrijblijvende offerte aan!
e-mail: intermedi@telenet.be

PRODUCT
INNOVATION
CERTIFIED
QUALITY
CUSTOMIZED
SERVICE

WELLNESS
GEMYA EVO

Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be

PODOLOGY
PODO HIGH

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

Bezoek een van
onze showrooms
Kom langs op onze

stand 311 / paleis 8
Brussels Expo

MEDICAL
DREAMED 4M

www.intermedi.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

Te houden activiteiten:
• 17 februari 2020 - Henna Brows & Powderbrows
Gegeven door Jill Lenhardt
Ze is verbonden aan Moh’Elli en gespecialiseerd in wenkbrauwstyling. Ze verzorgt deze demonstratie avond (studie
avond) over het zeer actuele onderwerp in de make-up; henna
brows & powderbrows.
• 9 maart 2020 – “Wat mag een schoonheidsspecialiste?” –
juridisch advies
Gegeven door Ann Dierickx, van het juridisch bureau Dewallens
en partners
Op deze avond houden we een zeer actuele en interessante
lezing waarop een juriste, gespecialiseerd in het onderwerp, ons
duidelijkheid brengt over veel gestelde prangende vragen.
“Wat mag een schoonheidsspecialiste?” - “Wat als het fout
loopt?”

BRABANT
Mevr. G. Van Noten

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

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 leer momenten 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.

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela

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

Te houden activiteiten:
• 5 maart 2020 – Wenkbrauwstyling – Hennabrows

Gegeven door Nathalie Michiels
Stylen en shapen van de wenkbrauwen op de nieuwste manier: met
demonstratie over het modelleren, kleuren en gladmaken van de
wenkbrauwen op een natuurlijke manier.
• 26 maart 2020 – Anti-aging met dermapen: Micro-needling
techniek van Utsukusy

Gegeven door Kathleen van Den Heuvel
De DERMAPEN is een nieuwe techniek op gebied van MICRONEEDLING, een effectieve manier om de huid in de diepte te vernieuwen zonder de opperhuid te beschadigen.
De aanwezige schoonheidsspecialisten krijgen hiervan een demo en
kunnen zo onmiddellijk het resultaat zien.

Te houden activiteiten:
Kesselo-lo van 19.30 tot 22.30 uur

• 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

• 11 maart 2020 - Deskundig advies als voornaamste troef
van de schoonheidsspecialiste benadert zowel de skills en
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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
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Opleidingsvergoeding
voor werknemers
PC314
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!!!  “Update je massagetechnieken”
• voorjaar 2020: (bij meer dan +10 deelnemers gaat onderstaande cursus pas door!)
pré registreer jezelf via info@besko-oostvlaanderen.be
Bent u 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 � voor BESKO - LEDEN en 147 � voor NIET – LEDEN (inclusief video in mp4-formaat)

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot

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

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 lap top 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.

OPLEIDINGSVERGOEDING
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, ontvang 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
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!

Voor de meest recente info: www.besko.be
43

Rechten en plichten
Overbruggingsuitkering
Moet jij noodgedwongen je zelfstandige activiteit stopzetten of onderbreken? Dan heb je in bepaalde gevallen recht op een
overbruggingsuitkering. Die vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds..

Faillissement en financiële nood
Moet je omwille van moeilijkheden stoppen met je ondernemingsactiviteiten? Dan heb je recht op een overbruggingsuitkering, op voorwaarde dat je stopzetting of gedwongen
onderbreking het gevolg is van:
Economische moeilijkheden
Je ontvangt een leefloon? Je kreeg een vrijstelling van bijdragen in het jaar voorafgaand aan de stopzetting? Of je
inkomen in het jaar van stopzetting en het voorafgaande
jaar overschrijdt de minimumdrempel niet? Al deze gevallen
worden gerekend onder economische of financiële moeilijkheden.
Faillissement
Stopzetting van je zaak binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling.
Gedwongen stopzetting
Bij gedwongen stopzetting of onderbreking van je activiteiten
door een natuurramp, brand, allergie, beschadiging van professionele uitrustig of gebouwen waardoor deze niet meer
bruikbaar zijn of een beslissing van een derde economische
actor of een gebeurtenis die economische impact heeft.
Samengevat, vier categorieën:
1. Gefailleerde zelfstandigen;
2. Zaakvoerders, beheerders en werkende vennoten van een
vennootschap in faling;
3. Zelfstandigen met een collectieve schuldenregeling die
werd bevestigd door de rechtbank;
4. Zelfstandigen die gedwongen werden hun activiteiten stop
te zetten omwille van een allergie, brand, vernieling door
een derde of een natuurramp.

Voorwaarden overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering,
maar een sociaal recht voor zelfstandigen. Je hebt er recht
op via je sociaal verzekeringsfonds. Dit zijn de voorwaarden:
1. De aanvraag moet ingediend zijn binnen een termijn van
twee kwartalen na het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
2. Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige
in hoofdberoep in het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking en in de drie kwartalen voordien.
3. Je moet minstens vier kwartalen tijdens een referteperiode
van zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking effectief betaald hebben.
4. Je mag als gevolg van de (gedwongen) stopzetting of
onderbreking geen rechten meer hebben in de sociale
zekerheid, je oefent geen beroepsactiviteit (loontrekkende,
zelfstandig...) meer uit vanaf de eerste werkdag die volgt
op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
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5. Je ontvangt geen vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering ...) vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van
de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
6. Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
7. Je mag niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.
8. Je bezorgde de nodige bewijsstukken aan je sociaal verzekeringsfonds.
Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die gelden afhankelijk van de vorm van overbruggingsrecht waarvan je geniet.
Deze voorwaarden moeten gedurende de gehele toegekende
uitkeringsperiode vervuld zijn om het overbruggingsrecht te
behouden. Je bent daarom wettelijk verplicht om elke wijziging in je beroeps- of gezinssituatie die het recht op deze
uitkering beïnvloedt onmiddellijk mee te delen.

Extra vereisten vennootschap
Heb jij een vennootschap en zet jij je activiteiten stop
wegens lage inkomsten? Dan gelden er nog twee bijkomende voorwaarden om overbruggingsrecht te genieten:
1. Je vennootschap moet een procedure tot ontbinding en
vereffening hebben opgestart;
2. Je vermogensvoordelen naar aanleiding van de ontbinding
en vereffening mogen niet hoger zijn dan 27 694,78 euro.
Let op: dit bedrag wijzigt ieder jaar, want is onderhevig
aan de minimumdrempel van het hoofdberoep (het is
namelijk het dubbele daarvan).

Bedrag overbruggingsuitkering
Na de stopzetting ontvang je een maandelijks bedrag. Ook je
sociale bescherming loopt kosteloos door (behalve je pensioenrechten). Het bedrag van je uitkering hangt af van het feit
of je al dan niet personen ten laste hebt bij de mutualiteit:
zonder persoon ten laste: 1 253,83 euro
met minstens één persoon ten laste: 1 566,79 euro

Duur overbruggingsuitkering
De looptijd van je overbruggingsrecht omwille van economische mogelijkheden hangt af van het aantal bewezen kwartalen dat je zelfstandige was en je dus rechten opbouwde.
In andere gevallen is het standaard twaalf maanden per
gebeurtenis die aanleiding geeft tot het overbruggingsrecht.
Je kunt verschillende keren in je loopbaan als zelfstandige
een beroep doen op het overbruggingsrecht. Wel beperkt de
totale duur tijdens je hele beroepsloopbaan zich tot maximaal twaalf maanden. Deze wordt opgetrokken tot maximaal
24 maanden, op voorwaarde dat je gedurende minstens 60
kwartalen (15 jaar) pensioenrechten als zelfstandige hebt
opgebouwd. 
Bronnen: Acerta – Studio-legale.be
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Kan u
een "no show fee" eisen
voor een klant
die zijn kat stuurt
naar vastgelegde
afspraak?
In principe is een klant inderdaad juridisch aansprakelijk
wanneer hij een aantoonbare fout maakt (afspraak negeren…), waardoor u schade lijdt. Op basis hiervan zou u dus
een schadevergoeding kunnen eisen. In de praktijk is dit
echter niet zo eenvoudig. Om te beginnen moet u de door u
geleden schade onomstotelijk kunnen aantonen, inclusief het
oorzakelijk verband met de door uw klant gemaakte fout.
Als u dat al kan, moet u bovendien rekening houden met de
commerciële impact van uw schadeclaim. Wanneer u een
klant vervolgt, verspreidt dat nieuws zich als een lopend
vuurtje, met alle mogelijke imagoschade van dien.
Heeft u enkele klanten die hardnekkig hun gemaakte afspraken negeren, dan is het wellicht beter hiervoor een minnelijke
regeling uit te werken.

Hieronder de belangrijkste elementen:
• Een no show fee is rechtsgeldig en afdwingbaar, voor
zover deze deel uitmaakt van een overeenkomst tussen
de ondernemer en de klant. Concreet betekent dit dat de
ondernemer moet kunnen aantonen dat de klant kennis
heeft genomen van de "no show fee", uiterlijk op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, én dat de klant
deze "no show fee" heeft aanvaard.
• De klant moet op voorhand op de hoogte zijn van het
bestaan en de hoogte van de no show fee, en moet
kunnen beslissen om de "no show fee" al dan niet te aanvaarden. De wijze waarop die informatie gegeven wordt,
wordt niet bepaald door de wet. Die keuze is dus open.
• De no show fee moet dus duidelijk vermeld worden op het
moment dat de afspraak gemaakt wordt, en de klant moet
zich hier akkoord mee verklaard hebben.
– Wanneer de "no show fee" enkel in de wachtzaal uithangt, is deze niet afdwingbaar omdat deze mededeling
niet in de overeenkomst werd opgenomen.
• Om discussies te vermijden: Wanneer de afspraak telefonisch of fysiek gemaakt wordt, best kort nadien via e-mail
schriftelijk de afspraak bevestigen, met vermelding dat
een vergoeding zal aangerekend worden wanneer de klant
(eventueel zonder verwittigen binnen een bepaalde termijn)
niet komt opdagen. Online kan men werken met clausule
met een vakje dat verplicht aangevinkt wordt.
• Het bedrag van de "no show fee" wordt best forfaitair
bepaald, om discussies omtrent het bedrag van de geleden schade achteraf te vermijden. Dit moet uiteraard een
redelijk bedrag zijn. Het gaat om een schadevergoeding,
niet om een ‘straf’/’boete’. 
Bron: Unizo

Bijvoorbeeld: geen schadevergoeding eisen maar wel overeenkomen dat deze (en enkel deze) klanten bij elke volgende
afspraak een voorschot betalen, als een soort ‘waarborg’
voor hun komst. U kan ook op het probleem wijzen en met
hen afspreken dat ze nog wel welkom zijn op de vrije consultaties of openingsuren, maar niet meer op afspraak.

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.)
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OVER TE NEMEN
Zéér goed draaiend schoonheids
instituut te LEUVEN.
Je geniet van een volwaardig
cliënteel.
Je wensen en voorstellen zijn
bespreekbaar.
CONTACT: 0471/46 93 64
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ZOEKT
ondernemers / schoonheidsspecialisten
met een passie voor huidverbetering
Je bent gebeten door skincare en kan
niet wachten om je eigen zaak op te
starten als professionele Care Skin Pro?

OF

Je bent klaar om met jouw bestaande
zaak de volgende stap te zetten?
Skincare 3.0, daar ben je naar op zoek.

Het instituut van de toekomst - met jou in de hoofdrol

w ww.c arepersonalbeauty.be
We would love to meet you | info@carepersonalbeauty.be | +32 (0) 9 337 70 20

The best selling make-up
in Italian perfumeries
NPD Data - Total Make Up Sale by Volume - Selective Perfumeries Market - YTD December 2018

*contacteer ons snel voor de actievoorwaarden

NEOLABO CVBA EXCLUSIEVE VERDELER VAN PUPA, SLUIzEkEN 34 9620 zOTTEGEM - TEL +32 (0) 9 364 51 10 - INfO@NEOLABO.BE - www.NEOLABO.BE

Start nu met Pupa en neem deel
aan onze exclusieve VIP
Masterclass met Giorgio Forgani,
make up artist van Pupa*

