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Onze beste wensen voor 2021
nummer

Ingrediënten om de
huid te beschermen
Word je eigen held
Boost je sales

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

Anti-Aging
Hyperpigmentatie
Acne
Eczeem
Rosacea
Allergische huid
Seborrhea

Behandeling Anti-aging - Resultaat na 1 behandeling
Foto: Beauty & Nail bar Kira

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

Instituut Esthé-Face uit Lier:

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

Behandeling rosacea en dermatitis - Resultaat na 8 weken

www.noonaesthetics.be - 03/888 52 14 - info@hebea.be
www.noonaesthetics.be - 03/888 52 14 - info@hebea.be

NO MIRACLES, JUST SCIENCE

De Peels 2.0, een gamma die al jouw
huidproblemen aanpakt

Bevat verschillende fruitzuren

Geen bereiding nodig

Ontstekingsremmende
ingrediënten

Tegen pigmentatie

Producten enkel bedoelt voor professioneel gebruik. Het verstrekte protocol van de aangekochte producten
moet door de deelnemer worden gevolgd. Bijwerkingen en ongewenste bijwerkingen zoals roodheid,
afschilfering, pigmentvlekken of donkere vlekken (depigmentatie van de huid) zijn mogelijk als het protocol niet
correct wordt gevolgd. Roodheid of alopecia zijn normaal op de meest gevoelige huid.

TEONIA
Louisalaan 503, 1050 Brussel Belgïe
www.celestetic.com
@celestetic_professionals

CONTACT
sales@celestetic.com
+32 476 32 96 45
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De virologen hadden wel degelijk gelijk, er kwam een tweede coronagolf.
Misschien is het intuïtief, maar wij stellen meestal ons vertrouwen in mensen die
gestudeerd hebben en nadien hun verworven bekwaamheden in het leven omzetten
in gefundeerde uitspraken en doordachte daden. Woordvoerders, al zijn ze deze van
een president van een grootmacht, maar geen deskundige, spuiden uitspraken over de
pandemie die men best naast zich kon neerleggen. Ik voel mij veilig wanneer ik over
een brug rijd die door ingenieurs werd ontworpen, bij een tandarts met een universitair
diploma, bij een gediplomeerde restauranthouder, bij een elektricien met een technisch
diploma, een bakker of slager gevormd in het beroepsonderwijs… enz. waarom zou ik
mij laten kappen bij een kapper zonder opleiding, bij een schoonheidsspecialiste zonder
diploma?… Een voorzichtige consument neemt dit risico niet maar sommige mensen,
soms zelfs met een “overheidsfunctie”, nemen het wel.
Hoorden we onlangs in de media niet dat de problemen die de horeca kent minder
groot zouden zijn moest de “vestigingswet” niet afgeschaft geweest zijn? Hebben wij
dit signaal ook niet gegeven?
Schoonheidsspecialisten kunnen oprecht fier zijn op de manier waarop zij ook de
tweede golf van de coronacrisis hebben aangepakt en zich perfect aan de geldende
regels hebben gehouden waaruit hun verantwoordelijkheid tegenover de samenleving,
kortweg hun burgerzin, duidelijk blijkt. Natuurlijk hebben wij het liefst geopende instituten
en verwachtten wij en verwachten nog van de overheid veilige maatregelen zowel met
respect voor de gezondheid als ondersteuning voor de economie ten voordele van de
werknemers en van de werkgevers.
Het zal nog even duren vooraleer u dit
artikel leest, er is in tegenstelling tot een
dagblad of datacommunicatie heel wat
tijd tussen het schrijven van een artikel en
de verzending van de HEBE waarin het
gepubliceerd wordt.
Ondertussen nadert het einde van een
jaar dat we niet licht zullen vergeten.
Professioneel en financieel hadden onze
instituten het dikwijls niet makkelijk, noch
onze scholen en al wie er tewerk gesteld zijn of studeren. Sommigen onder ons hebben
de ”ziekte” zelf meegemaakt of zagen geliefden eronder lijden of dienden er zelfs te
vroeg afscheid van te nemen.
Ondanks alles vangt nu de meest sfeervolle periode van het jaar aan. We gaan die
zeker zo maar niet voorbij laten gaan en zullen zoveel mogelijk onze klanten op een
verantwoorde manier verder helpen al is het misschien slechts met goede raad.
We zullen in ieder geval Kerstmis en Nieuwjaar vieren, of hebben dit reeds met twee,
drie, vier personen of meer gedaan. Het belangrijkste is dat we kunnen vieren en
opnieuw die menselijke warmte voelen waar we zo naar hunkeren.
Het Beskobestuur, alle medewerkers en ikzelf wensen u allen in 2021 een vredig en
succesvol jaar vol vreugde in uitstekende gezondheid en we vergeten hierbij zeker alle
zorgverstrekkers niet en alle personen die ons door deze crisis hebben geholpen.
Respecteer de regels en blijf gezond.

Ondertussen nadert
het einde van een jaar
dat we niet licht zullen
vergeten.

J. Boeckx,
voorzitter Besko
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JUIST IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN
GEEFT DE BEROEPSVERENIGING
BESKO U EXTRA STEUN

Onze leden ontvingen reeds:
• de coronagids voor
schoonheidsspecialisten
• posters met aanbevelingen
voor het instituut
• via onze nieuwsbrief de
laatste overheidsmaatregelen
i.v.m. corona per mail
Bovendien krijgen alle leden:
• gevelplaat en posters
“Uw schoonheid in veilige handen”
• jaarlijkse licentie
• korting op cursussen
• agenda’s
• gratis vakblad Hebe
• gratis kleine advertentie in Hebe
• hulp bij alle vragen over het beroep
Als vast lid van Het Paritair Comité 314
en het Fonds van Bestaanszekerheid
PC314 komt Besko op voor de
belangen van onze sector.

EEN GOED OPGELEIDE

SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM

T(E)
IALIS
EIDS
SCHOONH
WORD
DAN SPEC
OOK LID
VAN BESKO

VU John Boeckx, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

DE
ELEI
OPG
D
GOE
EEN
Bent u een goed opgeleide schoonheidsspecialist of beauty-professional?
VZW

AAN HET EMBLEEM
HERKEN JE
Vraag het inschrijvingsformulier aan info@besko.be

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

ondersteunt
en verdedigt uw
beroep
Wil je op de hoogte blijven van
het laatste nieuws in onze sector en
alles over de corona-maatregelen?
Schrijf je dan in op onze gratis
digitale nieuwsbrief.
Stuur een e-mail naar info@besko.be
en wij bezorgen je de link.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2021
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.

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

� 60,� 65,� 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 157

Naam:_______________________________________________________________________________
Voornaam:
Straat:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Postnr.:

______________________

Plaats:

__________________________________________

Tel.:__________________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Handtekening:____________________________________________________________________
opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem
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Your partner for

LASH LIFTING
BROW LAMINATION
LASH & BROW TINTING
Strengthens, repairs and hydrates

Even and long-lasting colour

9 different colours
MIX & MATCH
for the perfect tone!

Opleiding ‘Lash & Brow Styling’
WAT?
• Wimperlifting en -kleuring
• Wenkbrauwlifting (Brow Lamination) & -kleuring

1 dag • 9u-17u

WANNEER?
Surf naar www.districos.com voor de opleidingsdata.

e 145,00
excl. btw

WAAR?
Districos Training Academy te Heist-op-den-Berg.
DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

BENELUX

Nieuws uit het onderwijs
Sectorconsulenten Onderwijs

Nadat het schooljaar 2019-2020 in mineur eindigde had iedere
leerkracht en leerling het verlangen om het nieuwe schooljaar
goed van start te gaan. Al snel vielen zowel leerkrachten als
leerlingen uit door het positief testen op Covid-19 of door het
in contact komen met een positief getest persoon. Door de
alarmerende cijfers ging op 1 november de nieuwe lockdown
van start. De herfstvakantie werd dan ook met één week
verlengd en de scholen schakelden over naar code oranje.
Deze situatie is geen evidentie en al zeker niet binnen de
praktijkvakken. Vanuit Besko willen we iedere leerkracht complimenteren met de inzet en creativiteit die jullie uitvoeren
zodat jullie leerlingen/cursisten de leerstof toch beheersen.

➞ Demo-avond make-up voor leerkrachten

Op 15 en 22 oktober werd door Besko een demo-avond
make-up georganiseerd voor leerkrachten. De nieuwste trends
en daarbij horende technieken werden gedemonstreerd door
make-upartiesten Eline Deblauwe (Roeselare) en Caroline
Quirynen (Antwerpen).

➞ Voetverzorger na het secundair onderwijs?
Er ontstaat nog steeds verwarring rond de benaming voetverzorger, gespecialiseerde voetverzorger, medische pedicure…
Leerlingen uit het secundair onderwijs die het diploma
schoonheidsspecialist(e) behalen, zijn geschikt om onder
staande specifieke activiteiten uit te voeren (Beroepskwalificatie
schoonheidsspecialist(e) en voetverzorging).
• Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
• Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van
de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder
over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
• Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten
en/of de hulpmiddelen af op de opdracht, huid- en nagelanalyse
• Past indien nodig de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de loop van de verzorging aan
• Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen
voor
• Observeert de klant tijdens de verzorging
• Gebruikt apparatuur, producten en/of hulpmiddelen in de
volgorde van de verzorging
• Brengt producten en/of hulpmiddelen aan volgens de huiden nagelanalyse en de verzorging
• Volgt de dosering van de producten op
• Volgt de inwerktijd van de producten op
• Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
Iedereen die een opleiding schoonheidsspecialist(e) volgt in
het gesubsidieerd onderwijs heeft de bovenstaande competenties verworven en mag gespecialiseerde voetverzorging
uitvoeren. Opgelet bijscholingen en praktijk ervaring zijn hier
zeker een meerwaarde.

Deze inspirerende en leerrijke avond werd gevolgd door een
25tal gemotiveerde leerkrachten. De trends zoals omhoog
gekamde wenkbrauwen, bronskleurige oogschaduw, eyeliner
wing, 3D eyeliner, natural lips … kwamen aan bod.
Deze trends en technieken werden met veel aandacht bekeken
om achteraf in de klas te delen met leerlingen/studenten.
Hebben jullie als leerkracht suggesties/ideeën voor demo’s/
workshops? Stuur gerust een mailtje naar
sectorconsulenten@besko.be

➞ Digitale nieuwsbrief
Ontvangen je als leerkracht of school graag de nieuwsbrief
onderwijs in uw postvak? Stuur dan een mailtje naar sectorconsulenten@besko.be en wij voegen u toe aan het adressenbestand.
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Topingrediënten voor een actieve
beschermde huid
Daniël De Backer, cosmetoloog

‘Er is iets fascinerend aan schoonheid.
Op het eerste gezicht lijkt het een begrip dat louter
naar het uiterlijke verwijst. De schoonheid van
een mens verwijst dikwijls alleen naar fysieke
trekken. Toch voelen we meteen dat schoonheid
meer is dan fysieke bevalligheid.
Wat ons raakt zit vaak dieper.’
Luk Vanmaercke, filosoof

1. Verantwoord doeltreffend
De wetenschappelijke ontplooiing van de cosmetologie voltrok zich vanaf de jaren 1960. Dit ging gepaard met een betere
kennis van de structuur en het functioneren van de huid, verkregen via toenemende inzichten inzake biologie, biochemie,
chemie en dermatologie. Simultaan werd er een ondersteunende wetgeving tot stand gebracht, die mede dank zij het op
punt stellen van gestandaardiseerde testmethoden, de veiligheid en effectiviteit van cosmetica waarborgen. De ontdekking van de DNA-structuur en genexpressie, het belang van
het microbioom en de rol van cytokinen, fungeerden hierbij als
mijlpalen. Dit leidde tot het ontwikkelen van belangrijke ingrediënten, zoals UV-filters, antioxidantia en signalerende peptiden, die verwerkt in uitgekiende draagmedia, zoals liposomen,
effectief de merkbare tekenen van de veroudering van de huid
vertragen en compenseren. Met behulp van doelgerichte producten en geassisteerd door ingenieus ontworpen apparatuur,
beschikken schoonheidsspecialisten over waardevolle troeven, waarmee ze succesvolle anti-veroudering behandelingen
kunnen uitvoeren, waarop ze terecht fier mogen zijn en waarmee ze gewapend zijn tegen goedkope ongefundeerde kritiek.

het promoten van DNA-beschermende en herstellende ingrediënten. DNA is de internationaal gekende afkorting van de
Engelse term deoxyribonucleic acid, wat in het Nederlands
desoxyribonucleïnezuur betekent en taalkundig correct als
DNZ wordt afgekort. Het DNA bevindt zich hoofdzakelijk in de
chromosomen van de celkernen en fungeert als drager van de
erfelijke informatie. Het levert in eerste instantie het patroon
voor het produceren van eiwitten of proteïnen, enzymen en
peptiden, die opgebouwd worden door koppeling van aminozuren. Eiwitten regelen de moleculaire opbouw, de volledige
stofwisseling en energievorming van organismen. De kenmerkende huidproteïnen zijn keratine, collageen en elastine, die
respectievelijk door het DNA van keratinocyten en fibroblasten
worden geprogrammeerd. Ieder proteïne heeft binnen het DNA
zijn eigen code of gen. Vooraleer de eiwitsynthese start wordt
het gen gekopieerd op een boodschappermolecule, het messenger RNA (mRNA), van het Engels messenger ribonucleic
acid, wat in het Nederlands boodschappend ribonucleïnezuur
heet. Dit kopiëren wordt transcriptie genoemd. De informatie
Fig.1. van DNA naar eiwit

2. Primaire actie: bescherming en herstel van
DNA
2.1. Structuur en functie
DNA, het symbool van de genetische code, is een van de
populairste letterwoorden, dat niet alleen voorkomt in wetenschappelijke literatuur, maar ook te pas en te onpas wordt
gebruikt voor het profileren van o.a. personen, bedrijven,
producten. In onze sector komt DNA specifiek aan bod voor
het wijzen op DNA-schade aan de huid, o.m. door UV, en bij
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op het mRNA wordt vervolgens afgelezen door een ribosoom,
dat de code omzet in een eiwit. Dit noemt men translatie
(fig.1). Genexpressie is de mate waarmee het DNA van een
gen gekopieerd wordt naar het mRNA en vervolgens in een
proteïne wordt omgezet. De kennis van de genexpressie in de
huidcellen is van groot belang voor het onderzoek van de activiteit van cosmetische ingrediënten. Voor het nagaan van hun
effect op de genexpressie brengt men een celcultuur met het
betrokken ingrediënt aan op DNA-chips, waarop met behulp
van fluorescerende kleurstoffen kan worden nagegaan of de
expressie van genen in de cellen wordt beïnvloed. Cosmetische peptiden, die uit korte aminozuurketens bestaan, zijn
structureel voorbeschikt om specifieke expressies uit te oefenen. Genexpressie wordt ook door andere niet-coderende
moleculen beïnvloed, wat men epigenetische regulatie noemt.
Dit kan bepaalde expressies van collageen en hyaluronzuur
bevorderen of belemmeren.1 Methylgroepen bijv. kunnen door
het verstoren van collageenexpressies op termijn de collageensynthese afremmen. Dit noemt men methylering. Het
enzym sirtuïne-1 verhindert methylering en kan cosmetisch
door natriumcocoylalalinaat ( INCI: Sodium Cocoyl Alaninate)
worden ondersteund.
2.2. Bescherming en herstel
Cellen hebben twee soorten DNA: het DNA van de celkern
of nucleair (nu-DNA) en het cirkelvormig mitochondriaal DNA
(mt-DNA), dat actief is in de mitochondriën, de energiecentrales van de cel. mt-DNA is ringvormig en dus niet georganiseerd in chromosomen. Het maakt nog geen procentje uit van
onze totale hoeveelheid DNA. Niettemin bevatten de enkele
honderden mitochondriën per cel elk vele van die circulaire
DNA-strengen, waarop telkens 37 werkzame genen terug te
vinden zijn. Het mtDNA is dan ook cruciaal voor onze stofwisseling en kan (in geval van afwijkingen in de structuur ervan)
aan de basis liggen van complexe aandoeningen.
Overdreven UV-straling heeft nefaste invloed op beide DNAtypes. UVB tast vooral nu-DNA aan en verstoort de proteïnesynthese in de huidcellen. UVA beschadigt overwegend
mt-DNA. Bijkomend gaat het aangetaste mt-DNA een overmaat aan schadelijke reactieve zuurstofverbindingen (Reactive
Oxygen Species of ROS) produceren, die continu celschade in
de hand werken. Vandaar het cruciaal belang van UV-filters en
de sleutelrol van antioxidantia voor het counteren van oxiderende schade. Klassieke voorbeelden hiervan zijn het duo van
vitamine C (ascorbinezuur) + vitamine E (tocoferol) en plantaardige antioxidantia, zoals genisteïne (INCI: Glycine Sojaextract) en het extract van de Indische emblicaplant (INCI:
Phyllantus Emblica Fruit Extract), dat een breedbandwerking
heeft en anti-erytheeminvloed koppelt aan collageenprotectie.
De activiteit van antioxidantia wordt bepaald door hun stabiliteit, structuur en huidindringend vermogen. In het ideale
geval geraken ze ook tot in de lederhuid en blokkeren ze niet
enkel reactieve zuurstofverbindingen, maar ook reactieve carbonylverbindingen (Reactieve Carbonyl Species of RCS), die
reageren met aminozuren van collageen, waardoor stugge

dwarsverbindingen ontstaan, die veroudering in de hand
werken. Men noemt dit glycatie. De antioxidant oxothiazolidine
is tot een dergelijke dubbelactie in staat. Deze molecule kan
tot in de diepere huidlagen dringen, waar ze reageert met ROS
die door UVA worden uitgelokt en aansluitend wordt omgezet
in taurine, een lichaamseigen antioxidant, die een belangrijke
rol speelt in de protectie van celmembranen. Ter bescherming
van hun DNA beschikken huidcellen ook over een specifiek
peptide (FOXO 3a), dat het gehalte aan huideigen antioxidantia op peil houdt en de expressie van DNA-herstellende genen
handhaaft. Het Acetyl Hexapeptide 50 mimeert de acties van
FOXO 3a en fungeert hierdoor als partner voor het behoud van
de gaafheid van de huid.2

3. Probiotische Immunomodulerende werking en
versterking van de barrièrefunctie
Het verminderen van de delings- en differentiatiewerking van
de huidcellen bij het ouder worden, brengt niet alleen een
daling teweeg van de productie van barrièrebestanddelen,
maar ook een verzwakking van de immuuncompetentie van
de huid, waardoor ze minder doeltreffend reageert op schadelijke invloeden. Dit geldt in bijzondere mate voor de gevoelige
reactieve huid, die een deficiënte barrière heeft. Probiotica,
waarvan de heilzame invloed op de spijsvertering voldoende
bewezen is, blijken ook een doeltreffende immuunregulerende
activiteit uit te oefenen op de huid. In cosmetica verwerkt men
in harmonie met het huideigen microbioom lysaten, die men
verkrijgt door destructie van probiotische bacteriën, waarbij alle actieve celbestanddelen vrijkomen. Het Lactococcus
ferment lysaat, verkregen uit de cellen van de melkzuur producerende bacterie Lactococcus lactis, stuwt het vernieuwingsproces van de huidcellen en versterkt de huidbarrière.
Dit werd in vitro aangetoond via genexpressie van een groot
aantal enzymen en proteïnen die bij celvernieuwing betrokken
zijn, en geconfirmeerd door histologische analyse van huidmodellen. Aansluitend werd in vivo op proefpersonen na twee
weken applicatie een verdikking van de huid gemeten, een verbetering van de barrièrefunctie en een betekenisvolle afname
van het transepidermaal waterverlies. Het Bifidum longum
lysaat fungeert als doeltreffende ingrediënt voor de reactieve
gevoelige huid. Na aanbrengen ervan tweemaal daags gedurende twee maanden, in een concentratie van 10%, ervoeren
proefpersonen een effectieve vermindering van de huidgevoeligheid, te wijten aan een reductie van de reactiviteit van de
huidzenuwen of neuronen.

4. Activering van fibroblasten en extracellulaire
matrix
4.1. Structurerende functie van fibroblasten
De dermis is een complexe structuur, waarin de fibroblasten continu instaan voor de synthese van de extracellulaire
matrix (ECM). Deze matrix bevat als voornaamste componenten collageen- en elastinevezels, ingebed in een kluwen van
macromoleculen, zoals proteoglycanen, waarin het glycosa-
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Fig. 2. Fibroblasten in de ECM: Carbohydrates: glucosaminoglycanen, Polysaccharide: hyaluronaan

minoglycaan of mucopolysacharide hyaluronaan de centrale
as vormt. Aan het hyaluronaan zijn lange proteïneketens verbonden, die op hun beurt aanhechtingsplaatsen vormen voor
andere types van glycosaminoglycanen.3 De fibroblasten zijn
in de ECM gebonden aan fibronectinen, specifieke glycoproteïnen die gehecht zijn aan integrinen in het plasmamembraan, die tevens een netwerk vormen met de microfilamenten
in het cytoskelet van fibroblasten en hun contact verzorgen
met de matrix (fig. 2). Integrinen fungeren ook als receptoren voor cytokinen, signalerende peptiden, die de interacties
tussen de cellen en de matrix coördineren. Van cruciaal belang
voor de dermisactiviteit zijn de groeifactoren, signaalpeptiden
die door contacteren van integrinen enzymatische processen
in de cellen activeren, die noodzakelijk zijn voor de celgroei
en weefselvernieuwing. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de
fibroblastengroeifactor (FGF), een polypeptide met 53 aminozuren, dat onontbeerlijk is voor de groei van fibroblasten.

Fig.3. cyclopeptide-5

Fig. 4. Cyclopeptide-5 past in de receptorring en stuurt hierbij
zijn signaal in fibroblasten, wat niet het geval is voor het lineaire
analoog

Collageen, dat van vitaal belang is voor de stevigheid van de
huid, wordt permanent onderworpen aan gelijktijdige opbouwen afbraak. Wanneer beide processen in evenwicht verlopen,
functioneren de collageenvezels optimaal. Dit noemt men
homeostase. Collageenafbraak geschiedt mits tussenkomst

van enzymen, die men matrix metalloproteïnasen (MMP)
noemt. Het MMP-1 wordt ook collagenase genoemd. Wanneer de enzymatische afbraak de opbouw gaat overheersen,
vermindert logischerwijs de huidstevigheid. Versnelde collageenafbraak kan het gevolg zijn van overdreven UV, stress
of een genetisch verkeerd geprogrammeerde code in MMPgenen, waardoor de MMP-enzymen overactief worden.

Signaalpeptiden stimuleren de
collageensynthese in fibroblasten

4.2. Stimulerende en compenserende moleculen
De ontdekking van de cytokinen heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse peptiden die een cytokine-analoge signaalwerking kunnen uitoefenen. Wanneer collageen degenereert,
gaat de huid cytokinen vormen, die de fibroblasten aanporren
om meer collageen aan te maken. Cosmetische signaalpeptiden mimeren dit huideigen alarmsysteem, waardoor de collageenproductie gestimuleerd wordt. Voor het bevorderen van
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hun signalering in de huid, worden deze peptiden gekoppeld
aan een lipofiele keten, zoals palmitinezuur, of ingekapseld in
liposomen. Palmitoyl pentapeptide-3 is een combinatie van 5
aminozuren, gekoppeld aan een palmitineketen, die het indringen in de hoornlaag bevordert. Dit peptide stimuleert de synthese van fibronectine en collageentypes I en II. Het inhibeert
ook schadelijke MMP’s en bewerkt hierdoor een reductie van
fijne lijntjes en rimpels. sh-Polypeptide-17 is een signaalpeptide met 159 aminozuren, dat het epidermaal geproduceerde
cytokine Interleukine 1-alfa mimeert, en doorheen de opperhuid de receptoren van fibroblasten aanzet tot een verhoogde
synthese van collageen, elastine en hyaluronaan.4
Wanneer de hoeveelheid fibronectine o.i.v. interne of externe
invloeden afneemt, vermindert ook de stevigheid van de collageenhechting met de fibroblasten, wat leidt tot verzwakking
van hun binding met de epidermis. Een signalerend cyclisch
proteïne, bestaande uit 5 gekoppelde aminozuren, mimeert
cytokinen die instaan voor het functioneren van specifieke
integrinen, zodat de bindingen tussen fibroblasten en ECM
worden hersteld. Dit cirkelvormig peptide, met als INCI-naam
cyclopeptide-5, bevat een trio van de aminozuren arginineglycine-aspartinezuur, die men de RGD-sequentie noemt,
gecombineerd met 2 structurerende aminozuren (fig. 3). De
ringstructuur van het peptide past perfect in een kringvormige bindingsplaats van integrinen en stuurt signalen in de
fibroblasten die fibronectineproductie aanporren, wat voltrekt
in een betere collageen-ECM-connectie. Een analoge rechtlijnige RGD-sequentie past onvoldoende in de receptorring
en geeft beduidend minder signalering (fig. 4). Het cyclopeptide-5 bereikt zijn receptor door inkapseling in een met ectoïne
gestabiliseerd liposoom. In-vivotesten bewezen een inkrimping van het rimpelvolume met 15 % na een applicatie van 3
tot 6 weken.5
De signaalactiviteit van peptiden kan worden gestimuleerd in
associatie met andere moleculen, zoals isoflavonen, fenolen
en chromonen. Het populaire pofyfenol resveratrol, dat royaal
Fig. 5. Medicinale rhabarber, Rheum rhabarbum, bevat de antioxidant Dihydroxy Methylchromone

voorkomt in blauwe druiven en rode bessen en doorheen de
huidbarrière dringt, leidt tot extra synthese van collageen I,II
en III. Resveratrol is bovendien een gereputeerde antioxidant,
die huidschadelijke ROS efficiënt countert. Bakuchiol is een
fenolverbinding, die overvloedig voorkomt in de zaden en de
bladeren van de Psoralea coryfolia. Ze stimuleert efficiënt de
synthese van de collageentypes I, III en IV en van aquaporine 3, dat van vitaal belang is voor de hydratatie. Tevens remt
bakuchiol de expressie en schadelijke invloed af van MMP-1.
Bakuchiol werd geformuleerd in een klinisch getest verzorgingsproduct dat tweemaal daags op het gelaat werd aangebracht. Na 12 weken stelde men een opvallende vermindering
vast van lijntjes en rimpels en een verhoogde stevigheid en
elasticiteit van de huid. De antioxidant Dihydroxy Methylchromone (INCI), komt o.m. voor in medicinale rhabarber (Rheum
rhabarbum, fig. 5) en fungeert als huidvriendelijk alternatief
voor retinol. Het bevordert de synthese van hyaluronaan en
collageen door het inhiberen van de schadelijke enzymen
elastase en hyalyuronidase. In-vivotesten demonstreerden
na 28 dagen applicatie de antirimpel- en huidverzachtende
eigenschappen van Dihydroxy Methylchromone.6
Complementair en alternerend met cosmetica die de besproken ingrediënten bevatten, wordt er in schoonheidsinstituten
frequent gebruik gemaakt van collageenactiverende apparatuur. Een voorbeeld hiervan is LED-fototherapie met LED
Rood van 633 nm, dat door de fibroblasten wordt geabsorbeerd, de bloedcirculatie bevordert en collageenaanmaak
stimuleert. LED Infrarood van 830 nm is de diepst geabsorbeerde golflengte, die in synergie met rood licht bijdraagt tot
een verhoogde synthese van collageen, elastine en groeifactoren. Radiofrequentie-therapie is een milde niet-invasieve
behandeling, die via variabele temperatuurverhoging bijdraagt
tot collageentoename en huidversteviging.

Referenties
1. De Backer D. : ‘Vitale huidprotectie via epigenetica’, in ‘Hebe’,
Nr. 142-Jan.-Feb.-Maart 2017, A. Zweers, 2600 Berchem.
2. Wetenschappelijke info ‘Juvefox™’, Lipotec-Aimtex, Gavà, Spanje.
3. De Backer D. : ‘Verzorgende Cosmetica’, Kluwer Editorial, 1831
Diegem.
4. Wetenschappelijke info ‘Dermatopoietin’®, United Cosmeceuticals
GmbH, 8047 Zürich, Zwitserland.
5. Ruediger G. en medewerkers : ‘In vivo anti-aging efficacy of a cyclic
peptide composition’, in : ‘IFSCC – magazine’, January/March 2012,
Verlag für chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH, D-86015 Augsburg, Duitsland.
6. Wetenschappelijke info ‘Luremin®’, Merck, Darmstadt,Duitsland.
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Word je
eigen held –
hoe jezelf
redden als
alles tegenzit
Het overkomt iedereen wel
eens: het gevoel dat alles dat
kan mislopen, ook echt mis
loopt. Dat Murphy je leven
beheerst. Geen fijn gevoel, en
vaak ook de aanleiding om er
de brui aan te geven.
Vooral tijdens onzekere tijden
zoals die waarin we nu leven.

Als ondernemer herken je vast het
volgende scenario. Na de eerste
lockdown startte je vol goede moed
je activiteiten terug op. Je volgde
nauwgezet de veiligheidsmaatregelen
en investeerde stevig in schermen,
stickers, maskers en dispensers.
Net als je goed terug op dreef bent,
gebeurt het: een nieuwe lockdown.
Alles valt weer stil en ook je energiepeil zakt tot diep beneden nul.
Op zo’n moment is het heel verleidelijk
om je in een van de volgende rollen te
wentelen:

1. De aanklager. Dat het een schandaal is! De schuld van de politiek!
De aanklager is extreem verontwaardigd en richt een beschuldigende vinger op overheid, experten,
sectoren die wel open mogen
blijven, klanten die niet trouw zijn,
klanten die veeleisend worden, enz.
Hierbij gebruikt hij scherpe taal
en op social media post hij talrijke
agressieve verwijten. En collega’s
die alles toch positief benaderen?
Dat zijn gewoon naïeve sukkels.
2. Het slachtoffer. Ocharme ik!
Het slachtoffer wentelt zich in zelfbeklag, neemt geen initiatief en
heeft vooral medelijden met zichzelf. Het is allemaal niet eerlijk.
Zo hard gewerkt voor niks!
Het slachtoffer zoekt steun en
bevestiging bij anderen. Bovendien
omringt hij zich graag met andere
slachtoffers, liefst in een klaaggroepje. Aan mogelijke oplossingen
of alternatieven wordt niet gedacht.
Moedeloos ondergaan lijkt de enige
optie.
3. De redder bevestigt het slachtoffer in zijn rol en verdedigt hem
tegenover de aanklager. Op social
media reageert hij sussend
en troostend op alle berichten van slachtoffers.
Daarbij geeft hij ongevraagd
advies dat weliswaar goedbedoeld maar niet effectief is.
De redder wil vooral tonen hoe
sympathiek hij is, hoe dapper,
flink en nodig. Wat zouden we
zijn zonder hem, zoiets.
Misschien vind je dat ik overdrijf? Nochtans zijn dit heel
normale en menselijke reacties. In de coaching wereld
staat dit bekend als de
‘dramadriehoek’. Zonder het
te beseffen hebben we allemaal al
wel eens zo’n houding aangenomen, vanuit wisselende posities.
Zodra we er ons bewust van
worden, kunnen we die rol een
‘schoonheidsbehandeling’
geven en ze op een volwassen manier invullen.
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Wanneer je de scherpe kantjes uit
deze rollen masseert, kom je tot een
frisse en mature versie die straalt van
energie.
1. De mature aanklager: in tegenstelling tot de woeste aanklager, toont
deze versie een persoon die op een
correcte en respectvolle manier
grenzen stelt. Hij communiceert
op een duidelijke en diplomatieke
manier met de nadruk op samenwerking en positiviteit en in het
belang van verbetering.
2. Het mature slachtoffer: durft
zich kwetsbaar op te stellen en
dat maakt hem juist erg krachtig.
Heel bewust gaat hij op zoek
naar een luisterend oor
vanuit de wetenschap
dat het belangrijk is om
over je zorgen en twijfels
met anderen te praten.
Daardoor ontdekt hij wat
hij wél kan doen en welke
beslissingen wél binnen zijn
eigen cirkel van controle
liggen. Misschien liggen de
teugels nog wat losjes in zijn
hand, maar hij heeft ze tenminste toch al vast.

3. De mature redder: blijkt een empathische aanmoediger. Hij biedt een
luisterend oor voor wie dat wil en
zal zeker een handje toesteken
maar enkel indien daar expliciet om
gevraagd wordt. Hij betuttelt niemand en zijn zelfbewust optreden
werkt motiverend waardoor ook
anderen zich in hun eigen kracht
kunnen zetten.
Merk je het verschil in energie?
Door meer inzicht te krijgen in de rol
die je opneemt kan je die een mature
make-over geven. Een zelfbewuste
aanpak transformeert de dramadriehoek naar een energiegevende
krachtdriehoek. Daardoor kan jij jezelf
redden en verkleint de kans dat je er
de brui aan geeft. Zo word jij uiteindelijk je eigen held. En geef nu toe: dat is
pas de rol van je leven, toch?

Vanuit haar verleden als ondernemer kent Chantal als
geen ander de problematiek van elke zaakvoerder.
Elke dag kwam zij in aanraking met klanten, leveranciers en runde ze een van de grootste salons in België.
Nadat zij jaren geleden haar succesvolle zaak verkocht,
herschoolde zij zich en ondertussen runt ze al 13 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.
Meer info: www.qlick.today
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Problematiek van het toepassen
van micro-needling, mesotherapie
en gelijkaardige behandelingen
Guy Lehaen
Wat zegt de wet?
Uiteraard liggen wetteksten aan de basis voor de bepaling
van rechten en plichten. Meer bepaald de wet van 23 mei
2013 “tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen
van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren [en tot regeling van de reclame
en informatie betreffende die ingrepen]” die in werking trad
op 10 mei 2014. Deze wet heeft 2 belangrijke punten voor
ons, als schoonheidsspecialiste, naast het deel over de
reclamevoering.
1. "Eveneens een onwettige uitoefening van de geneeskunde is het gewoonlijk verrichten door een persoon
die niet aan alle in het eerste lid bedoelde voorwaarden
beantwoordt (zijnde geen arts nvdr.), ten aanzien van een
mens, van elke medische technische ingreep doorheen
de huid of de slijmvliezen en waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het
uiterlijk van de patiënt om esthetische redenen te veranderen.” In mensentaal: ben je geen dokter, dan mag je
geen behandelingen die de huid of slijmvliezen doorboren
uitvoeren om esthetische redenen.

Op de info-avond die Besko organiseerde op
9 maart 2020 werd door meester Ann Dierickx
van Dewallens & partners met kantoor in Leuven,
gespecialiseerd in gezondheidsrecht, samen
met haar collega-advocaat info gegeven over
welke behandelingen er wettelijk mogen gedaan
worden door schoonheidsspecialisten en welke
niet. In die optiek kwam ook de behandeling
met micro-needling, mesotherapie en soort
gelijke behandelingen ter sprake. Zonder hierin
een standpunt te willen innemen, geven we alle
beschikbare info zodat u zelf voor u en voor uw
instituut de afweging kan maken of dit inderdaad
geoorloofd is.
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2. Ook niet-heelkundige esthetische geneeskunde wordt
in deze wet verduidelijkt: “niet-heelkundige esthetische
geneeskunde : elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even
welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen
waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel,
vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt
om esthetische redenen te veranderen”. In mensentaal:
je mag als je geen dokter (zorgkundige) bent, geen instrumenten, chemische stoffen of energie gebruiken die huid
of slijmvliezen doorboren.
Dit zijn beide zeer vage definities die in Nederland bv. niet
gebruikt worden, maar voor ons wel heel wat beperkingen
inhouden.

Aanvulling door meester Dierickx
Later bezorgde meester Dierickx ons nog het schrijven dat u
in het kader kan lezen.
Uiteraard zet dit schrijven aan het denken. Niet in de eerste
plaats omdat de echtgenoot van een schoonheidsspecialiste werd veroordeeld. Waarschijnlijk had die geen enkele
erkende opleiding genoten. Waarom werd de schoonheidsspecialiste zelf niet mee verantwoordelijk gesteld aangezien
de feiten zich toch afspeelden in haar instituut?
Vragen waarop vooralsnog geen antwoord wordt gegeven.
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MESOTHERAPIE
Geneeskunde of schoonheidsbehandeling?
Stond u er al bij stil of u als schoonheidsspecialiste mesotherapie mag aanbieden aan uw klanten?
U weet uiteraard waarover ik het heb. Bij mesotherapie worden stoffen in de huid gebracht met heel
fijne injectienaalden of injectiepistolen. Bij een variant, microneedling, wordt de huid geperforeerd via
kleine naaldjes op een dermaroller of dermapen. Die naaldjes gaan tot 2,5 mm diep.
Waarom stel ik de vraag? Wel, omdat de huid geperforeerd wordt. En dat ruikt naar geneeskunde.
Meer bepaald naar esthetische geneeskunde. Dit is elke louter esthetische behandeling, of in de
termen van de wet: “elke medische technische ingreep doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij,
zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het uiterlijk van de patiënt om
esthetische redenen te veranderen.” Als die ingreep niet louter esthetisch is, maar ook bv. therapeutisch of
reconstructief, dan is het uiteraard ook geneeskunde, alleen kan je ze dan niet esthetisch noemen.
U denkt misschien: bij mesotherapie of microneedling wordt er niet “doorheen” de huid gegaan.
U denkt dit omdat er niet door de drie lagen huid gegaan wordt. En dit lijkt een juiste redenering.
Maar de wetgever en de rechter zien het anders. Zij begrijpen “doorheen” als “tot in”. En de impact
hiervan is groot. Want dit impliceert dat mesotherapie en microneedling door een arts moeten gebeuren.
Een schoonheidsspecialiste of één van haar medewerkers mogen dit niet doen, althans niet wanneer ze
dat “gewoonlijk” en dus meermaals doen.
Moet u zich zorgen maken wanneer u vandaag toch mesotherapie of microneedling aanbiedt?
Of kan u gewoon verder doen alsof uw neus bloedt? Wie ligt hiervan trouwens wakker; de politie heeft
wel wat anders te doen; hoor ik u denken.
Wel, blijkbaar komt het toch soms tot een rechtszaak. Zo veroordeelde de Antwerpse correctionele
rechter in januari 2018 al een echtgenoot van een schoonheidsspecialiste voor onwettige uitoefening
van de geneeskunde. Hij werkte in het schoonheidssalon en paste er mesotherapie toe. De rechter stelde
uitdrukkelijk dat het ging om geneeskunde.
Schrik niet. In de wet gaan de sancties tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een boete tot e 40.000.
Daarnaast kunnen uw opbrengsten uit die mesotherapie of microneedling verbeurd verklaard worden.
Als u op veilig wil spelen, houdt u zich dus maar beter bij de “echte” schoonheidsbehandelingen.
Schoenmaker blijf bij uw leest.

Ann Dierickx
Advocaat Dewallens & partners

17

REACTIE VAN EEN PAAR FIRMA’S
We legden dit schrijven ook voor aan firma’s die apparaten voor zulke handelingen aanbieden en geven graag hun
argumentatie weer.
Bart Vanhalle van B Professional bezorgde ons
onderstaande mail:
Beste,
Als verdeler van Utsukusy Cosmetics en Positive
Ageing zijn wij actief op zowel het vlak Collageen
Inductie Therapie (algemeen microneedling of microchanneling genoemd) alsook op het vlak van naaldloze
mesotherapie.
Het onderwerp dat aangesneden wordt in uw onderstaande vraag is voor ons dan ook niets nieuw en we
kennen de wind van waar dit komt.
Als jurist zijnde heb ik mij sedert jaren al toegelegd
op de wetenschappelijke basis van de technieken die
wij toepassen en de grenzen tegen dewelke dit leunt.
Immers de esthetische verzorging is door de jaren heen
steeds meer opgeschoven naar de grens van het medische domein. Dit vnl. omwille dat met puur manuele
technieken relatief weinig resultaat kan worden bereikt.
Dit zuiver vanuit een wetenschappelijk moleculaire
situatie.
De problematiek waarnaar de advocaten verwijzen, is
wellicht gesitueerd in art. 3 van de Gecoördineerde wet
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg
beroepen, beschreven op p16 onder punt 1.
Dit aangehaalde deel van de wetgeving wordt meestal
gebruikt om aan te geven dat de uitvoering van
Mesotherapie/microneedling etc. in België verboden is
voor schoonheidsspecialisten.
Evenwel mist men daar net de essentie. Bij het uitvoeren van de mesotherapie is er wel degelijk een therapeutisch en/of reconstructief doel en is er allerminst
sprake om het uiterlijk te veranderen.
De huidconditie wordt immers verbeterd maar zal niet
zoals bijvoorbeeld bij injectables het uiterlijk van de
patiënt gaan veranderen. Bovendien gaan we ook niet
werken doorheen de huid in de behandelingen die wij
o.a. aanbieden. Van de 2,5mm diepte dat naalden in de
huid zouden gaan is bij ons allerminst sprake.
Het betreft in onze behandelingen naaldloze meso
therapie alsook microchanneling/microneedling waarbij
we werken met een naaldpenetratie van steeds minder
dan 1mm. Dit is wezenlijk verschillend en men kan dan
ook deze behandelingen niet allemaal over eenzelfde
kam scheren.
Dit is een debat waarin wij ons zeker willen mengen
aangezien er een zeer sterke lobby bestaat om op
deze manieren de behandelingen van schoonheids
specialisten uit te hollen.
U mag mij hieromtrent dan ook steeds contacteren.
Met vriendelijke groet,
Bart Vanhalle
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Van de directie van Beauty Academy kregen we volgende
reactie:
We bieden in onze salon naaldloze mesotherapie aan
en microneedling met nano-naalden. Zo wordt de huid
niet doorboord, maar bereiken de producten toch de
stratum basale. Misschien is dat wel een goed alternatief voor jullie leden? Verder ook hydradermabrasie en
diamant microdermabrasie, maar ik vermoed dat deze
technieken geen onderwerp van discussie vormen met
artsen?
Omtrent cryolipolyse denk ik niet dat er al een concrete
wetgeving is? Enkel voor de apparatuur is vanaf mei
2021 een nieuwe EU-regelgeving van kracht. Deze valt
dan onder de MDR annex XVI, een nieuwe categorie
van medische producten met niet-medische toepassing. Deze nieuwe regelgeving heeft evenwel enkel
impact op de conformiteitskeuring van de apparatuur
en niet op wie het toestel mag bedienen.
Bij verdere vragen, aarzel niet om me te contacteren.
Ik help je graag verder!
Met vriendelijke groeten,
Lesley-Ann Poppe
Directrice Beauty and Medical Academy

Het is duidelijk dat er nog kan gediscussieerd worden
over het thema. Zoals gezegd nemen we als redactie
geen standpunt in, gelet op de complexiteit van het
gegeven. Rechtspraak hangt duidelijk af van de rechter
die men ontmoet en de argumentatie van de verdediging. Beiden hebben argumenten in hun voordeel, maar
zoals zo dikwijls, ligt de waarheid waarschijnlijk in het
midden. Als u zelf nog wil bijdragen aan de discussie,
kan dit via een mail naar redactie@besko.be. Dan komen
we in een volgend nummer hierop terug.
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Rechten en plichten
Guy Lehaen

Nieuwe regels voor betalingen via webshop
Misschien hebt u in deze Coronatijd ook de overstap
gemaakt naar verkoop van producten via een webshop,
of liet u reeds een webshop draaien om ook digitaal
een graantje van de markt mee te pikken. Weet dan dat
er sedert 25 augustus nieuwe spelregels gelden voor
digitale betalingen.
De nieuwe regels worden, zoals zovele tegenwoordig, Europees
opgelegd, wat op zich niet verkeerd is, temeer daar het doel
erin bestaat het online betaalverkeer veiliger te maken.
Betalingen met bankkaart waren reeds veilig, voor zover
men gebruik moest maken van pincode of ‘kastje’ waarmee
men een code kon genereren. Kredietkaarten daarentegen
waren heel wat fraudegevoeliger, men moest immers alleen
het nummer van de kaart opgeven en de driecijferige code
van de achterzijde de CVV of CVC code. Iemand die jouw
kaart in bezit had, kon dus in principe kopen wat hij wilde,
zolang het betaalbaar was met een kredietkaart genre Visa
of Mastercard.
Omdat hiermee de weg naar fraude breed open lag, werd er
beslist dat tegen het einde van 2020 een klant alleen nog in
een webshop (én in fysieke winkels) aankopen kan doen met
een kredietkaart door een combinatie te geven van minstens
2 van de volgende 3 elementen:
• Iets dat de klant bezit (bij voorbeeld een bankkaart of een
kredietkaart)
• Iets dat de klant weet (bij voorbeeld een pincode)
• Iets dat de klant eigen is (bij voorbeeld een vingerafdruk)

Het weze duidelijk, als een kaart ontvreemd wordt, kan de
dief er weinig mee aanvangen omdat hij één van de andere
gegevens mist, of het moest zijn dat je zo onvoorzichtig was
je persoonlijke code op je kaart te schrijven of in je portefeuille te steken. Mensen proberen een code te camoufleren
in een telefoonnummer, maar wees ervan overtuigd: een dief
die vasthoudend is, probeert wel telefoonnummers te contacteren om er een vals uit te halen.
Aangezien de regels veranderen, zal je ook de manier van
betalen op je webshop moeten aanpassen. Misschien heb je
dit al gedaan, want de aanpassingen werden/worden geleidelijk ingevoerd. Vanaf 25 augustus 2020 kunnen betalingen
met een waarde van meer dan 1500 euro enkel nog worden
uitgevoerd volgens de nieuwe regels.
Vanaf 22 september zal dit zijn voor betalingen vanaf 250 euro.
30 euro wordt de drempel op 19 oktober en vanaf 17 november
moeten alle betalingen voldoen aan de nieuwe regels.
Er zijn nog uitzonderingen, maar die vallen buiten de context van webshops. Zo kan je nog wel contactloos betalen
zonder dubbele authenticatie in een fysieke winkel (maar dit
is meestal beperkt tot een klein bedrag), en ook voor betalingen aan parkeer- en tolautomaten is de nieuwe regeling niet
van toepassing.
Neem zeker contact op met de provider van je webwinkel
om na te gaan of alles conform de nieuwe regels verloopt,
zodat je zeker geen omzetverlies lijdt omdat klanten niet correct kunnen betalen.
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Make-up project
Perle Monheim-Boeckx

Op de foto’s die jullie in deze Hebe kunnen zien, werden
de make-ups gerealiseerd door studenten die een Se-n-Se
opleiding volgen. In een tijdspanne van 3 weken werd er
gewerkt aan het ontwerp van de make-up, de accessoires,
het haar, werden locaties gekozen,…
De resultaten mogen er zijn en daarom willen wij deze met
jullie delen in deze donkere dagen. Op het moment van de
shoot waren de oude maatregelen nog van kracht. Er werd
in alle veiligheid gewerkt.
Hoe pak je dit nu aan in tijden van Corona? Het absolute
antwoord kan ik jullie niet geven, maar zo werd er in dit
geval gewerkt:
• Alle producten werd genomen en aangebracht met een
spatel en zuivere penselen.
• Iedere werker maquilleerde een vast model.
• Oogschaduwen werden afgeschraapt zodat verschillende
penselen niet in hetzelfde potje terecht kwamen. (toegegeven, dat doet een beetje pijn, je producten zien er niet uit
achteraf, maar het is wel veilig)
• Mascara werd met wegwerpborstels aangebracht.
• Werkers droegen een mondmasker en faceshield.
• Modellen droegen een mondmasker tot de fond moest
aangebracht worden en zodra dit klaar was, ging het
mondmasker terug op.
• Alles gebeurde buiten op minstens 2.5 m afstand van
elkaar.
• Handgels stonden overal klaar.
Naast het creatieve was er ook oog voor het milieu. We
kregen de opdracht van een merk dat 100% natuurlijke
make-up verkoopt en ecologisch verantwoord werkt. Een
fijne extra om les rond te geven en om de studenten bewust
te maken dat er verschillende opties zijn. Natuurlijke makeup heeft soms de naam niet even kwalitatief te zijn. De
studenten testten het uit en de algemene bevinding was dat
deze producten kwalitatief zeer hoog zijn, de pigmentatie
super is en perfect gebruikt kan worden voor professionele
doeleinden. De bedoeling is niet om afbreuk te doen aan
andere professionele merken. Daar wordt trouwens nog
steeds mee gewerkt door de studenten maar een kans als
deze konden we niet laten liggen.

Look 1: Herfstlook

Voor deze look werden natuurlijke tinten gebruikt en de look
werd afgewerkt met een felle lippenstift. De opstelling van de
foto was iets anders, er werd een doos gevuld met bladeren
rond het hoofd van het model, de bladeren werden geschikt
en de foto werd genomen van bovenaf.
Hoe werd de make-up opgebouwd?
• Donkerbruin wenkbrauwpoeder.
• Goud op het bewegend ooglid.
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• Licht nacré in de binnenste ooghoek.
• Bruine oogschaduw
om de arcadeboog
aan te zetten.
• De kleuren werden
herhaald onder het
oog om de look
extra kracht te
geven.
• Zwarte eyeliner.
• Zachte neutrale
highlight onder de
wenkbrauw.
• Dekkende compact cream foundation om egaal
gelaat te krijgen.
• Mineraal poeder om af
te poederen voor een matte uitstraling.
• Lichte blush.
• Fel oranje lippen om de look extra warmte te geven.

Look 2: Halloweenlook

Het was de tijd van het jaar en Halloween is steeds een
tijd die extra inspiratie geeft. Deze “Black
Bride” is knap en
angstaanjagend tegelijkertijd.
Hoe werd de makeup opgebouwd?
• Roze en bordeaux
oogschaduw op het
bewegend ooglid.
• Zwarte oogschaduw
om de fantasiedetails te maken, het
spinnenweb, de
uitgesproken zwarte
details werden allemaal met zwarte
oogschaduw aangebracht.
• Afwerking met zwarte
eyeliner.
• Compact cream foundation.
• Afpoederen met mineraal poeder.
• De lippen werden omlijnd met zwart potlood, uitgeschaduwd en opgevuld met een bordeaux lippenstift.
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Look 3: Abstracte herfstlook
Voor deze look
werd inspiratie
gehaald bij het
MAS. De kleuren
van de make-up
geven de bakstenen weer van het
gebouw, de werkwijze verwijst naar
de kunst die je kan
bewonderen in dit
prachtige museum.

Hoe werd
de make-up
opgebouwd?
• Hier werd gewerkt
met bruin, brons
en koper als basis.
• Zwart en wit
werden toegevoegd om het geheel meer diepte te geven.
➞ De oogschaduwkleuren werden gemengd met een klein
beetje water voor een “verf”-achtig effect.
• De kleuren werden wel opgebouwd met respect voor de
basisregels, anders zou de make-up niet werken: licht in
de binnenste ooghoek, donker aan de buitenste ooghoek.
• De wenkbrauwen werden extra warrig gekamd om op te
gaan in het ontwerp.
• Vloeibare foundation.
• Mineraal poeder om af te poederen.
• Rozige nude lippenstift.

Look 4: Herfst-winterlook
Deze look is allround en kan zowel
in de herfst als in
de winter gebruikt
worden. Deze werd
volledig gebaseerd
op de bloemen die
het model bij zich
draagt.

Hoe werd
de make-up
opgebouwd?
• Zacht glanzende
neutrale kleur
onder de wenkbrauw als highlight.
• Wit nacré in de
binnenste ooghoek.
• Beetje zacht roze en bordeaux op het bewegend ooglid.
• Zwart voor de arcadeboog.
• Onder het oog werden de kleuren herhaald om het geheel af
te werken en de oogkleur van het model te ondersteunen.
• Zwarte, fijne eyeliner.
• Vloeibare foundation die niet werd afgepoederd voor een
natuurlijk glanzende huidtint.
• Er werd zacht geshapet met een bruin poeder.
• Lichte highlight op de jukbeenderen.
• Nude lippenstift.

Look 5: Winterlook

Deze look werd bepaald bij het zien van het model. Dit
model leende zich perfect tot het gebruik van de blauwe
tinten die vaak gemeden worden. Zo konden we laten zien
dat ook deze kleuren thuis horen in elk make-uppalet.
Hoe werd de make-up opgebouwd?
• Donkerbruin wenkbrauwpoeder.
• Wit nacré onder de wenkbrauw.
• Wit nacré in de binnenste ooghoek.
• Lichtlauw en donkerblauw op het bewegend ooglid.
• Zwart om de arcadeboog aan te zetten.
• De kleuren worden ook onder het oog aangebracht om het
oog te vergroten en de look voller te maken.
• Er werd gekozen om een iets uitgebreidere vorm te
maken, dit geeft een “engel”-achtig effect aan de koude
tinten die gebruikt werden.
• Concealer werd gebruikt om de huid egaler te maken.
• Compact cream foundation.
• Mineraal poeder om af te poederen.
• Roos-bruine lippen, een combinatie van 2 kleuren die
werden geblend met elkaar.
Bij het schrijven van dit artikel, voel ik lichte heimwee,
ondertussen kan er niet meer op een model of klant gewerkt
worden. Make-up looks kunnen enkel nog op jezelf uitgetest
worden. De feestdagen staan voor de deur en waarschijnlijk
zullen we deze moeten vieren in beperkte kring, enkel met
je gezin of +1 +2,… wie zal het zeggen? Maar we laten ons
niet kennen, we zullen onszelf opmaken, we proberen ook
onze klanten zichzelf te laten verzorgen en tips te geven
om er deze Kerst ook een feest van te maken, compleet
met make-up en al. Velen onder jullie zijn reeds bezig om
de mensen “in hun kot” tips te geven en producten aan te
bieden voor thuis. Dit is enorm leuk om te volgen, jullie zijn
allemaal enorm goed bezig! Wij duimen mee voor al onze
leden om deze periode te kunnen overbruggen en hopelijk (snel) zodra het terug kan, veilig jullie klanten terug te
kunnen ontvangen!
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Tips
om je
verkoop
te boosten
in corona-
tijden

De feestdagen komen eraan
en het zal anders zijn dan
anders. Je schoonheids
instituut is gesloten, er mogen
geen behandelingen worden
gegeven en je ziet de klant
niet persoonlijk. Reden te
meer om volop in te zetten
op verkoop en van je te laten
horen. Mensen willen zich
blijven verzorgen. Het komt
erop aan jouw product aan de
man of vrouw te brengen en je
klant weg te houden van inter
nationale webshops.
Geen paniek, het lukt je zeker
en vast met volgende tips.
22
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1. VERSIER JE INSTITUUT MET
EEN KERSTBOOM EN LEUKE
PROMOTIEPAKKETTEN
Begin op tijd. Zorg ervoor dat je de
eerste in je gemeente bent om klanten aan te trekken. Het is nu tijd om,
ook al is je zaak gesloten, toch een
kerstboom te zetten. Versier deze
met mooie cadeauverpakkingen.
Maak ook een mooie feesttafel met
ingepakte geschenken.
Je kan een breder publiek bereiken
door stapeltjes met kerstgeschenken
in 3 prijscategorieën te maken. Kijk
wat je nog in je stock hebt, stel je
promopakketten zelf samen en zorg
voor flexibele afhaalmomenten.
Vraag aan je leverancier ondersteuning in de vorm van luxestalen en
brochures die je erbij kunt voegen.
Een extra tip: nodig een fotograaf uit
om foto’s te trekken van je versierde
zaak, promotiepakketten en jezelf.
Deze kan je gebruiken voor op je
website en sociale media.

2. BEHOUD HET CONTACT MET
JE KLANT

Maak een lijst van klanten die je zou
willen bellen. Je kan de klanten die
maandelijks bij komen eerst contacteren en zo de lijst verder afwerken.
Vraag hoe het met haar gaat en ga
het gesprek aan. Je kan mailings
uitsturen met tips, nieuws en promotiepakketten.
Denk tevens aan filmpjes en post op
je sociale media. Je kan online huidanalyse en -advies geven en gebruik
hierbij een formulier. Stel vragen aan
je klant over haar huid: “voel aan je
neus en wat voel je”, “voel eens aan
je wangen, wat stoort je nu”, “waar
zou je aan willen werken”. Ga de
communicatie aan met je klant. Het
belangrijkste is dat je adviseert en
haar verder helpt. De verkoop komt
van daaruit vanzelf. Stel de producten samen die goed voor haar zijn en
stel haar de promopakketten voor.

Denk aan je afsluitvragen of met
andere woorden, sluit je verkoop af.
Soms vergeten we om dit te doen
waardoor de klant weg is met al jouw
goede tips. Aarzel niet om de afsluitvraag te stellen: “kan ik je al helpen
met iets”, “had u graag iets gehad”,
“had u graag genoten van dit promopakket”, “wanneer had u het graag
komen halen”. Bedenk jouw afsluitvraag die goed voor je voelt. Extra
tip: Denk aan de toekomst en doe
bijvoorbeeld een actie bij aankoop
van 100 € producten, 10 € korting
op een gelaatsverzorging. Op deze
manier win je je klant terug voor haar
gelaatsverzorging. Het is altijd beter
om een geschenk eraan te koppelen
dan een korting.

3. CREËER MEER OMZET BIJ JE
BESTAANDE KLANTEN EN TREK
NIEUWE KLANTEN AAN

Adviseer aan je bestaande klanten meer aanvullende producten.
Denk aan producten die ze nog
niet gebruikt zoals bijvoorbeeld een
scrub, masker, ampullen, boosters,
oogcrème, lichaamsproducten, make
up enz. Denk ook aan haar man,
praat over de producten die aangepast zijn aan de huid van de man.
Vele mannen gebruiken stiekem de
dagcrème die de vrouwen gebruiken.
Het is beter dat hij zijn eigen crème

zou hebben. Daarnaast ga je nieuwe
klanten winnen door meer aanwezig te
zijn op sociale media, maak vriendinnenacties en laat je horen in regionale
reclame. Wees niet bang maar kom
naar buiten met jouw uniek onder
nemersverhaal. Ze is zeker en vast
de moeite om naar te luisteren.
De feestdagen komen steeds dichter
bij en voorlopig blijven de schoonheidsinstituten gesloten maar jij kan je
verkoop boosten door deze tips toe
te passen. Decoreer je instituut met
kerstversiering en stel leuke promotiepakketten in 3 verschillende prijscategorieën samen. Behoud daarbij het
contact met je klanten via telefoon,
mailings en sociale media. Adviseer
haar over een goede huidverzorging
en verkoop komt vanzelf maar vergeet
je afsluitvragen niet. Denk eraan om
je klant producten te adviseren die zij
nog niet gebruikt zoals bijvoorbeeld
een scrub, masker,… En als laatste
tip: kom naar buiten met jouw uniek
ondernemersverhaal!
Heb je nood aan verdere begeleiding? Ben je ondernemer, accountmanager, salesmanager, bedrijfsleider
en wil je een nieuwe weg uitgaan?
Contacteer mij voor een intakegesprek, zo kan je ontdekken wat
Blooming voor jou kan betekenen
qua groei en nieuwe inzichten.

Over Micheline Van de Voorde
Micheline verdiende de afgelopen 30 jaar ruimschoots haar
sporen in de cosmeticasector. Ze is een zeer gedreven zakenvrouw, met een passie voor het ondernemerschap.
Ze wil vrouwen stimuleren om te geloven in hun capaciteiten, hun eigen talenten te ontdekken en te gaan voor leiderschap en ondernemerschap. Om die reden nam ze deel aan
de Womed Award in 2016 van Markant vzw, Artemis en
Unizo, waarin ze de finale plaats behaalde. Recent werd
ze ook gekozen tot inspirator voor een Inspiration Tour,
waarbij ze haar visie op vrouwelijk ondernemen deelde
met 15 bedrijfsleiders. Sinds September 2017 bundelt
Micheline haar jarenlange ervaring als bedrijfsleider in
haar coaching & consultancy bedrijf Blooming. Via haar
coachingbedrijf Blooming deelt ze haar businessinzichten
op een unieke, eigenzinnige en inspirerende manier.
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Voor meer informatie:
www.medik8.be • info@medik8.be •0032(0)89731475

Maakt je klant soms de opmerking: ‘Mijn huid verdraagt niks meer.
Ik kan geen goede huidverzorging meer vinden…?
Enfleur Pure & Natural is ontstaan vanuit deze verzuchting
en biedt een gamma zachte, doeltreffende en veilige natuurlijke cosmetica.
Ons doel is de gezondheid van de huid verbeteren en in stand houden.
Ontvang je graag een testpakketje?
Stuur dan een emailtje naar info@enflleurcosmetics.com
of telefoneer naar 0477 965439
Onze website: enfleurcosmetics.com
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Wat is er volgens jou noodzakelijk om deze
crisis te kunnen overleven?
Andere
12%

Wat is
noodzakelijk
om deze crisis te
overleven?

Een financiële 33%
steunmaatregel
op lange termijn

COVID-19

IN VLAAMSE
BEAUTYSECTOR
STAND VAN ZAKEN
EN PERSPECTIEF TIJDENS
TWEEDE LOCKDOWN
4 december 2020

In juli en september organiseerde Besko, de sectororganisatie
van de Vlaamse beautyprofessionals, twee enquêtes om de
impact van de coronacrisis in kaart te brengen. Toen al bleek dat
de verliezen groot zijn ondanks de (financiële) steunmaatregelen.
Eind november raakte bekend dat de instituten/salons niet meer
mochten openen voor 2021 en er geen bijkomende financiële
steunmaatregelen mochten verwacht worden. Maar wat vinden
de beautyprofessionals van deze beslissing en hoe zien zij de
toekomst? Besko deed daarom een nieuwe enquête.
In totaal namen 446 beautyprofessionals deel aan de bevraging.
Deze enquête vormt een duidelijk beeld van de noden van de
Vlaamse beautyprofessionals. Ze kampen als ondernemer
met financiële verliezen en dienen vaak eigen spaargeld
aan te spreken. Daarom doet Besko een dringende oproep
naar de beleidsmakers om beautyprofessionals de nodige
steunmaatregelen te geven zodat er geen faillissementen zullen
dreigen en duizenden zelfstandigen en werknemers op straat
zullen komen te staan. Laat de beautyprofessionals terug aan de
slag gaan op hun veilige, gecontroleerde manier. Ze hebben vele
inspanningen gedaan en na de eerste lockdown zijn er duidelijke
cijfers beschikbaar dat er weinig of geen besmettingen waren bij
de beautyprofessionals.

Zo snel mogelijk extra
financiële
steunmaatregelen

55%

Meer dan de helft van de Vlaamse beautyprofessionals vraagt in de
eerste plaats om extra financiële steunmaatregelen en 33% denkt aan
financiële ondersteuning op langere termijn. De meerderheid van de
beautyprofessionals geeft aan dat er onvoldoende steunmaatregelen zijn om deze crisisperiode te overbruggen. Zoals 55% van de
beautyprofessionals aangeeft dient er dingend financiële steun op
korte termijn te komen, zoals een verhoging van het percentage van
het Vlaams Beschermingsmechanisme. Maar dat is niet alles. Andere
steunmaatregelen zijn eveneens noodzakelijk, zowel op korte als
lange termijn als alle beautyprofessionals de crisis willen overleven.

Zijn er momenteel voldoende steunmaatregelen
om de periode te overbruggen?
 88% nee
 12% ja

88% van de Vlaamse beautyprofessionals vraagt om meer steunmaatregelen. Ze vragen snel ondersteuning en voor alle beautyprofessionals. De beloofde steunmaatregelen dienen sneller gestort
te worden om de periode te kunnen overbruggen.

Stellen je klanten de vraag om achter gesloten
deuren te werken?

37%
heeft de
vraag niet
gekregen

37%

Is er vraag om
achter gesloten
deuren te werken?

39%

Minder
dan 25% stelt
de vraag

3%
75% stelt
de vraag

8%
50% stelt
de vraag

13%
25% stelt de vraag

Waar geef je momenteel prioriteit aan?
(Geef je top 3 door)

Wanneer wil je openen?
1 februari 2021
10%

15 januari
2021

VOLGENS DE ZELFSTANDIGEN
24%

15%

BTW-verlaging
op diensten

23%

Wanneer
wil je openen?
59%
1 januari
2021

Extra financiële
ondersteuning
voor alle beautyprofessionals

16%

Verhoging van het percentage van het
Vlaams Beschermingsmechanisme

16%

14 december
2020

Verkoop van producten in het instituut/
salon zonder verlies van financiële
steunmaatregelen

15%

Extra financiële ondersteuning
voor professionals in bijberoep

10%

Gespreide terugbetaling van de fiscale
steunmaatregelen op lange termijn

6%

Is de huidige crisis een bedreiging voor
je onderneming?

3%

Extra financiële ondersteuning voor starters

2% Andere

 75% ja
 25% nee

De cijfers geven de duidelijke boodschap dat het noodzakelijk is
om de beautyprofessionals de nodige financiële steun te bieden,
want 75% ziet de coronacrisis als een reële bedreiging voor hun
onderneming. Beautyprofessionals met investeringen, werkgevers, starters en zelfs zij die reeds jaren in het vak staan, geven
aan dat de situatie financieel onhoudbaar is.

Hoe zit het met jullie verkoop vergeleken met
de vorige lockdown?
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Uit de enquête blijkt duidelijk dat de nood aan steunmaatregelen hoog is bij de Vlaamse beautyprofessional ook bij diegene
die in bijberoep werken. Btw-verlaging op diensten, verhoging
van het percentage van het Vlaams beschermingsmechanisme
en extra financiële ondersteuning voor alle beautyprofessionals
behoren tot de top 3. Maar andere belangrijke punten zoals
verlaging van de loonlasten en een gespreide terugbetaling
van de fiscale steunmaatregelen na de crisis zijn ook nog zeer
belangrijke punten.

Meer
6%

Hetzelfde

23%

19%

Ik verkoop geen
producten

Verkoop van
producten in
vergelijking met
vorige lockdown

52%
Minder

66% van de Vlaamse beautyprofessionals geeft aan zo goed als
niets te verkopen tijdens de lockdown. De verkoop van producten
is bovendien nog minder dan in de vorige lockdown. Dat is een
duidelijke boodschap voor de beleidsmakers dat een beautyprofessional diensten levert en in verhouding moeilijk bijkomende
omzet kan creëren door de verkoop van producten. Wederom
een reden waarom bijkomende steun noodzakelijk is.

De volledige enquête werd
door de vertegenwoordiger
van Besko op dinsdag
8 december persoonlijk
afgegeven aan de premier.
Uit het overleg gaf de regering ons volgende boodschap mee:
De regering heeft de experten gevraagd een nieuwe evaluatie op te
maken. Bij een volgende versoepeling zijn de contactberoepen mee aan
de beurt.
De regering vraagt uitdrukkelijk om vanuit de sector een oproep te doen
en niet achter gesloten deuren te werken, want dit zorgt voor onvoldoende daling van de cijfers en heeft zo een impact op de ganse sector.
Er komt op 18/12 een nieuw Overlegcomité om de gevraagde evaluaties
van de experten en de cijfers te bekijken. De heropstart van de contactberoepen zal er ook besproken worden.
We blijven jullie op een positieve manier bijstaan in deze moeilijke tijd
en houden jullie via verschillende communicatiekanalen op de hoogte.

Je vindt de enquete ook op
onze website www.besko.be
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BRUSH N’ COLOR
CATEYE COLLECTION

ENCHANTED
LAUNCH DATE: 11.12.2020

VRIJWEL
PIJNLOZE
LASERONTHARING
DE KRACHT
VAN DRIE
• Drie golflengten
(755nm | 810nm | 1064nm)
gecombineerd in één handstuk
• Geschikt voor alle huidtypes
• Het hele jaar door behandelen,
ook in de zomer
• Bewezen veiligheid
BRUSH N’ COLOR

NOW AVAILABLE IN

WWW.ALMA-SOPRANO.BE

TINY 7,5 ML BOTTLES
STARLIGHT

SIZZLING

SASSY

MAGNIFICENT

Distributeur Benelux

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

PODOLOGIE

JETSPRAY
LCD BLACK

PD 30

Pododent 1

PDL 40

PX65 NBXN

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

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

www.intermedi.be

� Pedicure △ Freesapparaten

Nieuws uit de bedrijven
ENFLEUR PURE & NATURAL

Cursussen en lezingen
Omwille van covid-19 konden niet alle voorziene lezingen doorgaan.
Sommige provinciebesturen zorgden voor een alternatief. Elk provinciebestuur is druk bezig met een nieuw opleidingsprogramma, die zij
in een volgend nummer zullen communiceren.

West-Vlaanderen

Enfleur Pure & Natural is een Belgisch cosmetica
bedrijf, in 2014 opgericht door wetenschapster
Marleen Maras. Met de ontwikkeling van natuurlijke cosmetica wil Enfleur inspelen op een steeds
groeiende markt waar klanten opnieuw vertrouwen
zoeken in verzorgingen die de huid gezond en vitaal
houden. De Visie en ambitie van Enfleur is om kwalitatief superieure producten aan te bieden waarvoor
klanten beautysalons opzoeken. De hoge kwaliteit,
zuiverheid en betrouwbare werking van natuurlijke
grondstoffen liggen hiervan aan de basis. Enfleur
producten worden in kleine productievolumes en op
regelmatige tijdstippen vers gemaakt. De versheid en
kwaliteit maken van het Enfleur gamma een unieke
oplossing voor klanten op zoek naar exclusieve huid
verbeterende verzorgingen.
Wenst u meer informatie, dan kan u terecht op de
website enfleurcosmetics.com.

LASERONTHARING NU BEREIKBAAR
VOOR IEDER INSTITUUT
PHEARON is het eerste Belgische merk dat de
PHEARON Phantom HiDL-808 Diode Laser op de
markt brengt en dat is goed nieuws voor Belgische
instituten. Hiermee wordt de Diode
Laser plotseling heel betaalbaar.
Op de eerste plaats geschikt voor
instituten die zich willen specialiseren
met apparatuur. Het toevoegen van
definitieve ontharing is een winstgevende aanvulling op uw behandelaanbod.
Het is ook zeer geschikt voor instituten die iemand maandelijks laten
komen om definitieve ontharing uit te
laten voeren en een daarvoor commissie ontvangen. Deze instituten kunnen de volledige omzet behouden als men het zelf doet.
Voor meer informatie over de PHEARON Photon
DiHL-808 Diode Laser kunt u verkrijgen bij HEBEA
Professional, tel. 03 888 52 14 of info@hebea.be

Gehouden activiteiten
De invloed van voeding op de huid
Deze voordracht werd gegeven op 14/10/2020 op volledig veilige Covid19 richtlijnen waarvoor dank aan Coach Roeselare. Daardoor konden
de aanwezigen (we waren met het maximum toegelaten aantal) op een
rustige en ontspannen manier de meer dan interessante voordracht
volgen. Ann-Sofie Carly kreeg dan ook meer dan verwacht veel vragen
die op een vlotte (en door persoonlijke ondervinding) manier werden
beantwoord.

Antwerpen

Gehouden activiteiten
Huidhonger, huidverbetering – verjonging, bindweefselmassage op
een manuele manier
Er werd dit maal gekozen voor een webinar, gezien de covid-19 crisis.
Meer dan 150 deelnemers namen deel aan een bijzonder interessant
webinar gegeven door Inge DECEUNINCK, kinesiste gespecialiseerd
in bindweefselmassage en huid verbeterende manuele technieken.
Gedurende het twee uur durende programma werd naast een deel
theorie ook demo’s getoond van bindweefseltechnieken, manuele technieken om huiden uit balans tot rust te brengen, … . Uit de reacties van
de deelnemers was het weer een interessant webinar.
De meeste cursussen zijn erkend en geven recht op een vormings
vergoeding voor werknemers in het PC314.
Voor meer gegevens kunt
u altijd de verantwoordelijken uit uw p
 rovincie
contacteren.

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

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

BRABANT
Mevr. G. Van Noten

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

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela

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

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms

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

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot

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

Verdubbel
je inkomsten
IN JOUW SCHOONHEIDSSALON

word P A R T N E R

VAN C ARE BE AU T Y CENTER

Het Care Beauty Center Concept is uniek en zorgt voor trouwere klanten,
voor zowel verzorging als producten. Wij bieden nu de kans aan professionele
schoonheidssalons om hun winst te verhogen.
+

VERDIEN MEER DOOR ANDERS TE WERKEN, NIET MÉÉR

+

GENIET VAN EEN BETERE WORK-LIFE BAL ANCE

+

GROEI DOOR BUSINESS EN MARKETING COACHING

+

EXCLUSIVITEIT IN JOUW REGIO

“

DEZE SCHOONHEIDSINSTITUTEN
KOZEN AL ME T SUCCES VOOR C ARE!

O PEN: A N T WER PEN - WE T TER EN - S IN T-M A R TEN S-L ATE M - H A R EL B EKE - VOS S EL A A R
COMING SOON: BEVEREN - KNESSEL ARE - BINNENKORT IN JOUW BUURT

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

Klaar voor een succesvol partnership?
Ga naar: W W W . C A R E P E R S O N A L B E A U T Y . B E / P R O F E S S I O N A L
+

BEREKEN JOUW MOGELIJKE EXTRA OMZET ALS CARE BEAUT Y CENTER

+

WAT IS DE TOEKOMST VAN DE SCHOONHEIDSSALONS?

+

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

+

HOE KAN JIJ PARTNER WORDEN?

De mogelijkheden bespreken?
C O N T A C T E E R S O P H I E ( Ve r a n t w o o r d e l i j k e C a r e B e a u t y C e n t e r)

op het nummer +32 (0) 9 337 70 20 of via info@carepersonalbeauty.be

