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Vraag uw demo aan!

De alles-in-één oplossing
voor uw salon

Digitale agenda

SMS-berichten

Breng alles van online boekingen,
telefoontjes, walk-ins tot sms-berichten
samen in één agenda.

Mis nooit meer een afspraak: met
afspraakbevestiging en herinnerings-sms.

Bedrijfsrapporten
en goederenbeheer

Betaalterminal &
online betalingen

Identiﬁceer de sterke en zwakke punten
van uw salon en houd uw belangrijkste
cijfers en de inventaris van uw producten
te allen tijde in het oog.

minder NO-SHOWS

Uw betaalterminal is rechtstreeks
geïntegreerd in uw Salonkee-systeem:
Efﬁciëntie- en snelheidswinst bij elk
afrekenproces.

2Mio+
online reservaties

gewonnen
per week

Marketing-tools
Verhoog uw verkoop met e-mail- en
SMS-campagnes, spaarpuntensysteem
en nog veel meer.

...en nog veel meer!
Real-time werknemersrapporten,
abonnementenbeheer, beveiligd
toegangsbeheer, etc.

2000+
tevreden partnersalons
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Beste schoonheidsspecialisten en iedereen die in de schoonheidssector werkt,
Dagen en maanden vliegen voorbij, al zijn we de laatste twee jaar soms de tel
kwijtgeraakt. Kwam dit weer eens door corona? Misschien wel, maar wij kregen
ook heel wat verwarring door het klimaat of beter door de weersomstandigheden.
We ondergingen nu eens zomer in de lente, dan weer kort hevige regenbuien
met plots verschillende graden kouder. Een regelmaat zat er niet in.
De weerman op TV verloor er haast zijn goed humeur bij.
Soms diende de zonnecrème bovengehaald te worden, iets waar wij zeker niet
om treuren, dan weer haalden we een warmere pull boven.
Wat zo mooi is aan het beroep van schoonheidsspecialist, is dat we voor ieder
weer en elke gelegenheid een aangepaste behandeling hebben en heel het jaar
door mensen kunnen tevredenstellen met een deugddoende verzorging en een
aangepaste maquillage.
Dit geldt niet enkel voor de verschillende weertypes maar eveneens voor
iedere wens die onze klant kan uiten in verband met zijn welbevinden en
persoonlijke smaak.
Wij zitten volop in de zomer waarvan
we zowel de voor-als de nadelen
kennen.
Dat we ons grootste orgaan, onze
huid, met de nodige kennis en zorg
moeten verzorgen, weten we, maar
toch zien we spijtig genoeg dat veel
mensen de zo dikwijls herhaalde
raadgevingen negeren.
Werk voor de boeg, want de volle
zomer komt er pas aan.

Wij kunnen mensen
tevredenstellen met een
deugddoende verzorging
en een aangepaste
maquillage

De beste raad voor onze klanten is, volgens een vermaarde dermatoloog,
hydrateren en nogmaals hydrateren van de aan de zon blootgestelde huid en het
gebruik van beschermende zonneproducten met een hoge beschermingsfactor.
Met hydrateren bedoelde hij eveneens van binnenuit. Veel drinken is dus
aangewezen, de bedoeling is wel van niet alcoholische dranken te nuttigen.
Gedurende de vakantie is dit bij het “aperitieven “wel iets moeilijker.
We zagen ook bij de opendeurdagen en voorstelling van eindwerken dat er
ondanks de geregelde onderbrekingen van de opleidingen en moeilijke
praktijkuren voor de leerlingen, toch goed voorbereide toekomstige
schoonheidsspecialisten de markt zullen komen versterken. Dezelfde indruk
werd ook opgedaan gedurende de interessante startersdagen die met veel
enthousiasme werden bijgewoond door veel toekomstige gediplomeerden.
Wij wensen u allen en ook de toekomstige schoonheidsspecialisten een
deugddoende vakantie toe.

J. Boeckx,
voorzitter Besko
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Mijn boekhouder zegt dat ik moet
kosten maken…
Dit is wellicht een van de meest voorkomende,
maar ook nietszeggende quotes die een boekhouder
kan uitspreken. Maar wat zijn nu kosten? Welke
zijn goede kosten en vooral: waarom geeft een
boekhouder dit advies? Veel vragen waarbij er
geen pasklaar antwoord is, want jammer genoeg:
elke boekhouding is maatwerk.
Een grote geruststelling: de opbouw van elke boekhouding
volgt wél dezelfde manier. Het maakt niet uit of je als hoofdberoep dan wel bijberoep geregistreerd bent en wel of niet met
BTW moet werken: jouw boekhouding bestaat uit inkomsten
en uitgaven.
De inkomstenzijde hoeft wellicht weinig verduidelijking.
Ongeacht of je nu behandelingen of producten verkoopt, of je
dit moet registreren in je dagontvangsten of op factuur plaatst:
wat binnenkomt in jouw zaak, zijn jouw inkomsten en staan
(excl. btw) gelijk aan jouw “omzet”.
Het zou té fijn zijn als de inkomsten ook gelijk stonden aan
jouw winst, want uiteraard: van alle inkomsten dien je nog flink
wat kosten te betalen.
“Kosten” in termen van boekhouding zijn uiteraard in eerste
instantie beroepsmatig. Private uitgaven horen daar per
definitie niet onder als deze niet gelinkt zijn aan jouw zaak.
Er is een gouden regel bij het voeren van jouw boekhouding:
als je het in kosten wil kunnen opnemen, dient de factuur ook
naar jouw zaak te verwijzen. Dit houdt in dat jouw (commerciële)
naam alsook jouw btw-nummer (zelfs al werk je onder de vrijstelling kleine onderneming) op de factuur moeten vermeld staan.

Welke zaken kan je nu in kosten opnemen?
Er zijn 3 grote klassen van kosten waar je jouw uitgave kan
aan toetsen:
• De meest voor de hand liggende kosten zijn jouw noodzakelijke kosten voor het houden van jouw zaak. Kort door de
bocht, zijn dit de kosten die jouw buur zonder eigen zaak
niet heeft. Specifiek voor de beautysector zijn dit in eerste
instantie uiteraard de gebruikte producten en de producten
voor verkoop. Daarnaast zijn er nog heel wat kosten die specifiek zijn aan jouw zaak: allereerst de boekhouder, sociale
bijdragen en jouw aansprakelijkheidsverzekering. Andere
voorbeelden van kosten waar geen discussie over bestaat:
opleidingen die je volgt; klein materiaal dat je nodig hebt om
te werken zoals vijlen of scharen – deze dienen niet voor
verkoop, maar wel voor de uitoefening van je beroep; lidgeld bij een beroepsvereniging; publiciteit; handelshuur; een
online boekingsprogramma; een behandelstoel; de inrichting van je salon… Deze kosten zouden niet ter discussie
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mogen staan omwille van hun 100%-beroepsmatig karakter
& mogelijkheid om volledig toe te wijzen aan jouw activiteit
– opnieuw: ongeacht of je hoofdberoep of bijberoep bent en
of je aan BTW onderworpen bent.
• Naast de 100% beroepsmatige kosten, zijn er ook
“gemengde” kosten. Zoals eerder vermeld, horen private
kosten niet thuis in de boekhouding, maar uiteraard zijn
er kosten die zowel voor je beroep als voor je privé zullen
gebruikt worden. Het voorbeeld bij uitstek is de kost van jouw
gsm-abonnement. Een gsm wordt sowieso als deels privé en
deels beroepsmatig aanzien. In samenspraak met de boekhouder wordt hiervoor een percentage bepaald dat in jouw
boekhouding mag worden opgenomen. Het percentage zal
dus wél verschillen in de mate dat de activiteit in hoofdberoep
of in bijberoep wordt uitgeoefend, in functie van de tijdsbesteding. Verdere voorbeelden zijn autokosten, aangezien de
wagen ook kan gebruikt worden voor privé-verplaatsingen;
internet en digitale tv (indien aanwezig in het salon); enz.
Indien het salon op hetzelfde adres is als jouw privéwoning, dan geldt opnieuw de procentuele verdeling (veelal in
functie van de beroepsmatige oppervlakte) voor alle kosten
van de woning: nutsvoorzieningen, verzekering, onroerende
voorheffing…
• Er is nog een categorie van kosten die niet besproken
werd en die betreft de zogenaamde representatiekosten.
Typische voorbeelden hiervan zijn: de aankoop van cadeaubonnen, relatiegeschenken, wijn, onthaalkosten, bloemen,
restaurantkosten… Deze horen thuis in de boekhouding
in de mate dat deze beroepsmatig verantwoord kunnen
worden. Ongeacht of je dit altijd kan verantwoorden, weet
de fiscus dat met deze categorie nogal creatief kan worden
omgegaan en werden de “spelregels” hiervoor bij wet vastgelegd. Zo zijn restaurantkosten vb. maar 69% aftrekbaar
in jouw boekhouding, want er wordt verondersteld dat een
restaurantbezoek ook steeds een private babbel teweegbrengt. Kortom: waar je bij de “gemengde kosten” zelf het
beroepsmatige gebruik kan en mag inschatten, liggen de
percentages van deze uitgaven vast.
Indien je een uitgave wenst te doen, die in geen van bovenstaande categorieën kan ingedeeld worden, is deze wellicht
niet te verantwoorden in jouw boekhouding en kan je dit niet
opnemen. Een factuur van de school van jouw kinderen of een
bezoek aan de tandarts zullen waarschijnlijk nooit in bovenstaande klassen in te passen zijn. Daarnaast is té creatief zijn
ook doorzichtig: een grote uitgave aan relatiegeschenken rond
de periode van Sinterklaas is nogal verdacht en jouw aankoop
wijn en cava rond de communieperiode zal wellicht ook de
screening niet passeren.
De insteek moet steeds zijn dat jouw boekhouding compleet
en transparant moet zijn: alle kosten die je maakt voor je zaak,
moeten kunnen gedragen worden met de inkomsten van je
zaak en moet je ook durven opnemen in je boekhouding. Een
boekhouder zal je vragen om kosten te maken, wanneer de
winst (omzet min alle kosten in de mate dat ze beroepsmatig
zijn) fiscaal te hoog wordt en de belastingdruk te zwaar wordt.
Zorg ervoor dat dit “slimme” kosten zijn, die niet ter discussie
zullen komen te staan bij een eventuele controle.
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Wat is nu het verschil tussen kosten
en investeringen?
Niet elke uitgave komt meteen volledig in kosten, zelfs al is
deze 100% beroepsmatig. Het verschil zit hem in de economische gebruiksduur van jouw uitgave. Een aankoop van producten van 4.000 EUR zal meteen in kosten geboekt worden,
aangezien deze direct voor omzet zullen zorgen en dergelijke
aankoop misschien meerdere keren per jaar zal nodig zijn.
Een aankoop van een behandelstoel van 4.000 EUR volgt normaal niet meerdere keren in het jaar, aangezien de levensduur
van deze stoel over meerdere jaren moet gespreid worden.
Kortom, je moet deze stoel “afschrijven” volgens zijn gebruiksduur. Financieel dien je deze stoel uiteraard in de meeste
gevallen wel in een keer te betalen, maar boekhoudkundig zal
je vb. gedurende 4 jaar een bedrag van 1.000 EUR in kosten
hebben. Dit is een van de redenen dat jouw boekhoudkundige
winst vaak afwijkt van het bedrag op jouw rekening. De grens
om jouw investering te spreiden wordt door de btw-administratie op 1.000 EUR geplaatst. Een nieuwe toonbank van 899
EUR zal in 1x in kosten opgenomen worden, terwijl een toonbank van 1.099 EUR zal moeten verdeeld worden over 5 jaar.

Waarom zijn die kosten zo belangrijk?
Je betaalt belastingen op de winst die overblijft in jouw zaak.
Kortom, jouw kosten doen de inkomsten dalen, waardoor
we tot een belastbaar resultaat komen. Hoe hoger het resultaat, hoe hoger het bedrag waar je belastingen op betaalt.
Uiteraard is de bedoeling dat er minstens een leefbaar bedrag
zal overblijven, maar even belangrijk is om te weten dat jouw
zaak echt op zichzelf kan staan. Kosten maken is dus nooit
het “einddoel”.

Wat dien je zeker te onthouden?
• Probeer een duidelijk overzicht te krijgen van de werkelijke inkomsten en de werkelijke kosten die volledig voor
jouw zaak zijn.
• Ga pas op zoek naar kosten, als daar ook werkelijk
marge voor is.
• Pas als jouw boekhouding compleet is, met de juiste
toewijzing, kan je overgaan tot het trekken van conclusies op basis van jouw cijfers, een kostprijscalculatie en
een plan om tot jouw doel te komen.
• Moet je toch kosten maken? Volg nog steeds jouw buikgevoel. Een uitgave doen die absoluut niet nodig is of
amper beroepsmatig kan aanzien worden, doet jouw
rekening kelderen, maar jouw uiteindelijke belastingberekening niet.
• Er zijn geen algemene regels: het is perfect mogelijk
dat jij een kost meer of minder kan inbrengen dan jouw
collega, aangezien de boekhouding fiscaal maatwerk
is en alles staat of valt met jouw persoonlijk dossier:
hoofdberoep, bijberoep, eenmanszaak, vennootschap…
Heb je een vraag of bedenking? Stel die vraag aan jouw
boekhouder, deze zal steeds op maat van jouw dossier
een antwoord kunnen voorzien.
Gelukkig dien je als klant niet zelf door te geven aan jouw
boekhouder tot welke categorie jouw uitgave behoort of
zelf een percentage aan te geven, want dat is specialistenwerk. Laat bovenstaande jou zeker helpen om wat meer duidelijkheid te krijgen in hoe jouw administratie in elkaar zit.
Heb je het gevoel dat je niet vooruit geraakt of dat jouw rekening niet stijgt? Dan moet je zeker proberen een correct beeld
te verkrijgen om tot nieuwe inzichten te komen en hieraan te

werken. Betaal je belachelijk veel belastingen en sociale bijdragen? Dan moet je nagaan of jouw kosten wel “slimme” kosten
zijn en of je elke kost die je hebt, ook wel toewijst aan jouw
boekhouding. Niemand wil belastingen betalen op geld dat
niet op de rekening staat. Last but not least: jouw boekhouder kan steeds anticiperen en jou een stand van zaken geven:
zorg voor een vertrouwensrelatie waarbij alles bespreekbaar
is en je niet steeds achter de feiten aanrent, want dan is het
misschien te laat om te gaan optimaliseren… 

Wie zijn wij?
Kantoor Céline Manfronelli is een boekhoudkantoor dat
focust op het totaalpakket: een correcte administratie is de
basis, maar als partner voor de ondernemer gaat onze
opdracht veel verder dan dat. De cijfers kunnen lezen, de
ondernemer tot inzichten brengen specifiek voor zijn zaak
en op tijd hierover informeren in een verstaanbare taal,
zorgt ervoor dat wij als kantoor vanuit de boekhouding een
toegevoegde waarde kunnen bieden. In dit digitale tijdperk
is tijd noch afstand een probleem: het aanleveren van de
documenten kan perfect digitaal, waarbij geen verplaatsing
nodig is en waardoor we sneller vinger aan de pols kunnen
houden. Klanten worden ook continu up to date gehouden
dankzij een proactieve aanpak en de sociale media:
Facebook Kantoor Céline Manfronelli
Instagram @kantoorcm
Het kantoor wordt gerund door Céline
Manfronelli, gespecialiseerd in de adviesverlening en coaching op basis van de cijfers,
met als missie: het boekhoudkantoor van de
toekomst uitbouwen. Bij de dagdagelijkse verwerking van de boekhoudingen, is er ondersteuning door een team van dossierbeheerders: allemaal
boekhoudkundig en fiscaal geschoold, waarbij een iemand
zich specifiek beschikbaar stelt voor de klanten uit de beautysector. Elk van hen draagt de familiale aanpak en persoonlijk contact hoog in het vaandel. De slogan is niet voor niets:
“Onze klanten hebben geen nummer, maar wel een gezicht.”
Wil je alvast eens binnenkijken? Bezoek zeker onze website (www.kantoorcm.be) of boek een vrijblijvende afspraak
op kantoor of online. Heb je na het lezen van dit artikel
nog vragen? Aarzel niet om jouw vraag te stellen per mail
(info@kantoorcm.be) of telefonisch (051 68 68 00), wie weet
kunnen we ook voor jou hiermee het verschil maken.
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WORD JIJ OOK LID
VAN DE ERKENDE BEROEPSVERENIGING BESKO?

Ben jij een kwalitatief opgeleide schoonheidsspecialist of beautyprofessional?
Word dan nu lid van Besko vzw, de beroepsvereniging die al sinds 1981 voor jouw
belangen opkomt!
Waarom?
Omdat uitsluitend
schoonheidsspecialisten,
voetverzorgers, visagisten en nagelstylisten
met een erkend diploma
lid kunnen worden. Het
Besko-label staat hier
garant voor.

WORD LID
Om het publiek duidelijk te maken dat jij een erkend
kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid bent, ontvang je
een prachtige gevelplaat.

LAAT JE INSPIREREN,
INFORMEREN EN ADVISEREN

Uw schoonheid
in veilige handen

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor 2022
• professioneel lid – met licentie € 60
• school (directie) – erkend
€ 65
• leerkracht
€ 25
• leerling/student
€ 15
• werknemer/stagiair
€ 20
• steunend lid, bedrijven
€ 150
Je lidmaatschap is 100% fiscaal aftrekbaar.

PARTNER VAN DE KWALITATIEF OPGELEIDE
BEAUTYPROFESSIONAL
Belpairestraat 6 • 2600 Berchem • 03 280 80 70 • info@besko.be • www.besko.be

HOE WORD JE LID?
Vul het aanvraagformulier in via de website www.besko.be
(onder de tab ‘Lidmaatschap’).
Zodra we je aanvraag ontvangen, sturen we je een vragenlijst
toe. Indien hieruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden
om lid te worden, ontvang je een uitnodiging om je lidgeld te
betalen.
Na erkenning door Besko en ontvangst van het lidgeld sturen
wij je als professioneel lid:
• je lidkaart
• je gevelplaat
• je licentie(s) als erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid
• een agenda

10 REDENEN OM LID TE
WORDEN VAN BESKO
01 STERKE BEROEPSVERENIGING
We verenigen alle kwalitatief erkende beautyprofessionals in een
sterke beroepsvereniging.

02 BELANGENBEHARTIGING
We behartigen de belangen van de beautyprofessionals in het
paritair comité, bij verschillende overheidsinstanties en belangengroepen.

03 ONDERSTEUNING
Wij staan je bij met helder advies op maat, informeren over regelgeving … We bieden professionele ondersteuning om je voor te
bereiden op de uitdagingen van morgen.
04 PROFESSIONEEL VAKMANSCHAP

JOUW VOORDELEN
ALS BESKO-LID

We verdedigen het belang van professioneel vakmanschap. Enkel
professioneel geschoolde beauty professionals kunnen lid worden
van Besko. Deze erkenning communiceer je aan je klanten met het
label, de jaarlijkse licentie en de gevelplaat.

• Wij verdedigen de belangen van de sector in het
paritair comité en de Hoge Raad van de Middenstand,
de pers en officiële instanties.
• Wij organiseren verschillende voordracht- en informatieavonden per provincie (met erkenning FBZ PC314)
waaraan je als lid tegen een verminderde prijs kan
deelnemen.
• Als lid van Besko ben je automatisch lid van je provinciale
afdeling.
• Wij bieden hulp bij vragen over jouw beroep.
• Wij organiseren de professionele vakbeurs Estetika.
• Je ontvangt onze digitale nieuwsbrief.
• Je ontvangt gratis het magazine Hebe, het vakblad
voor de schoonheidsspecialist(e).
• Als lid kan je gratis een kleine advertentie laten
opnemen in Hebe.
• Gratis vermelding op de website beskospecialiste.be
• Je ontvangt een gevelplaat en posters met opschrift
‘Uw schoonheid in veilige handen’.
• Je ontvangt jaarlijks een licentie als erkend
kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid voor in je zaak.

05 TRAINING EN LEVENSLANG LEREN
We organiseren in elke provincie opleidingen en voordrachten,
waar je je als beautyprofessional verder kan ontwikkelen.

06 ONDERWIJS
We werken actief mee aan het onderwijs van de toekomst in onze
beautysector.

07 NETWERKEN
We organiseren de beurs Estetika voor alle beautyprofessionals
en actoren die professioneel actief zijn in de schoonheidssector.
08 WERKGEVERSCHAP
We pleiten voor rechtvaardig werkgeverschap en ondersteunen
de werkgever in de verschillende facetten.
09 PREVENTIE EN WELZIJN
Met de Risktrainerbrochure ondersteunen we het preventiebeleid in
het instituut of salon, in functie van de noden van de beautyprofessional. We begeleiden in een evenwichtige work-life balance.
10 DUURZAAMHEID
We willen de beautyprofessional bewust maken van duurzaam
ondernemen.

Ben je een goed opgeleide schoonheidsspecialist of beautyprofessional?

WORD DAN OOK LID VAN BESKO VZW
De beroepsvereniging die voor jouw belangen opkomt.
Vraag het inschrijvingsformulier via info@besko.be

Wat weten we over
de mannenhuid ?
Perle Monheim-Boeckx

Vanwaar komen deze verschillen?

Mannen hebben meer testosteron. Hierdoor is de verdeling
van talg en collageen anders dan bij vrouwen.
Mannen produceren meer talg en hebben meer (open) poriën.
Ze kunnen hierdoor meer last hebben van acne en comedonen,… zeker iets om op te focussen tijdens de behandelingen.
Speciale peelings, de vapozone, microdermabrasie,….zijn
allemaal behandelingen die we extra in de kijker kunnen
zetten om deze problemen aan te pakken.
Naast deze verschillen hebben mannen uiteraard last van
hardere baardgroei. Het regelmatig scheren van de baard
maakt deze zone gevoelig en geeft kans op ontstekingen en
ingegroeide haren. Aan de ontstekingen zelf kunnen we niet
echt iets doen, deze moeten medicinaal behandeld worden,
maar de ingegroeide haren kunnen we wel opsporen en verwijderen zodat ze niet kunnen ontsteken.

Als schoonheidsspecialistes weten we dat het
grootste deel van ons cliënteel uit dames bestaat.
De laatste jaren echter komt de behandeling van
de mannenhuid meer en meer aan bod en gelukkig
maar, de mannenhuid verdient evenveel aandacht
als de huid van vrouwen. Meer en meer mannen
besteden aandacht aan hun huid en verzorging.
Er ligt dus nog een hele markt aan onze voeten om
te ontdekken, verder uit te werken en te promoten
om zo de mannen nog meer naar het instituut te
krijgen. De drempel dient nog steeds verlaagd te
worden. Drempelvrees komt bij het mannelijk deel
van de bevolking immers nog veel voor.

Uiteraard kunnen mannen ook een gevoelige huid hebben, al
komt dit minder voor dan bij vrouwen.
Nog een laatste moeilijkheid is dat veel mannen last hebben
van vochttekort. De uitgebalanceerde behandelingen die we
als schoonheidsspecialiste kunnen aanbieden aan de man,
zijn dus zeker een troef. Op de gevoelige zones werken we
met andere producten dan op de vettere zones, we gebruiken niet te veel voedende producten maar wel vochtinbrengende ,…..

Wat zijn de huidverschillen?

Over de dikte van de huid vind ik verschillende percentages
terug. We kunnen stellen dat de huid van de man tussen
de 15 en 25% dikker is dan de huid van vrouwen. De huid
bevat meer collageen dan bij vrouwen en ziet er daarom steviger uit. De collageenafbraak gebeurt later dan bij vrouwen,
waardoor mannen minder snel rimpels krijgen dan vrouwen.
Wanneer het verouderingsproces intreedt, gaat het echter
sneller. De verzorging van de mannenhuid is dus zeer belangrijk om de conditie van de huid op peil te houden.
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Een bewustmakingscampagne vanuit de sector en dus in
het verlengde vanuit jullie instituten is zeker een goed idee.
Mannen zullen dit lezen, oppikken en misschien sneller de
stap zetten om eens tot bij jou te komen. Of je vrouwelijk
cliënteel pikt het op en spreekt er thuis over wat eveneens
kan resulteren in meer mannelijk cliënteel voor verzorging of
voor het beginnen gebruiken van de juiste producten thuis.

Welke producten dienen er te worden
er gebruikt?

Mannen kunnen niet dezelfde producten gebruiken als vrouwen. Aangezien de huid totaal verschillend is, moeten zij
voor hun huid aangepaste producten gebruiken.
De meeste professionele merken bieden een gamma producten aan voor heren. Vraag hierover raad aan je leverancier
zodat je in je instituut de juiste behandelingen en thuisverzorging kan aanbieden.

Wat met zonnebescherming?

Bescherming tegen de zon is even belangrijk bij mannen als
bij vrouwen, door het stevigere uitzicht van de huid, zouden
sommige mannen kunnen denken dat zij minder bescherming nodig hebben dan vrouwen. Niets is echter minder
waar. Meer talg en meer collageen zorgen absoluut niet voor
een betere bescherming tegen schadelijke uv-stralen!

Wanneer beginnen we te verzorgen?

Hoe sneller hoe beter, is de boodschap. Doordat de mannenhuid er meestal langer goed uitziet, beginnen veel
mannen pas veel later aandacht te besteden aan hun huid.
Maar zoals hierboven beschreven, wanneer het verouderingsproces intreedt, gaat het sneller. Hoe vroeger mannen
beginnen met hun huid te verbeteren en te onderhouden,
hoe meer voordelen zij hiervan zullen ondervinden op latere
leeftijd.

Welke tips geven we mee?

De eerste stap die genomen moet worden, is het bewustwordingsproces over het belang van de verzorging van de
mannenhuid.
Deze is minstens even belangrijk als het gaan sporten.
Sporten is vaak vrij vanzelfsprekend, een gezond lichaam
en lichaamsbeweging gaan samen en dat weet iedereen.
Joggen is zeer goed voor de huid, door de verhoging van het
zuurstofgehalte is de huid in staat om zich beter te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Gezonde voeding draagt bij aan de conditie van de huid.
En last but not least, begin en eindig ook als man je dag met
de juiste verzorging en je huid zal in betere conditie blijven,
net zoals sporten dit doet voor je lichaam. 
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LAAT JE
INSPIREREN
Wil je de nieuwste ontwikkelingen in de beautysector ontdekken?
Wil je netwerken met je collega’s en leveranciers? Of er gewoon
even tussenuit?
BEZOEK DAN ZEKER DE NAJAARSEDITIE VAN ESTETIKA 2022!
Hebe_Advertentie.pdf
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Als instituut lid van de beroepsvereniging Besko wordt jouw
toegangsticket terugbetaald. Bovendien verwelkomen we je op
onze stand met een hapje en een drankje. Maak er kennis met de
provinciale besturen en ontdek wat ze voor jou in petto hebben.
Ook wie nog geen lid is van Besko, is meer dan welkom. We
vertellen je wat het lidmaatschap van Besko, de partner van de
kwalitatief opgeleide beautyprofessional, voor jou kan betekenen.
Bovendien geven we je meer informatie over onze werking en de
voordelen voor jou.
Op de stand van Besko komt ook een
fotobooth, waar je als bezoeker een
kiekje kan laten nemen. Deze foto’s
delen we nadien via onze sociale media.
Een reden te meer om onze kanalen
goed in de gaten te houden!
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De beauty-expo voor elke professional.

Bestel je tickets online via www.estetika.be/tickets
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Duurzame plantaardige
basisingrediënten
door Daniël De Backer, cosmetoloog
‘Het woord ‘cosmetica’ is afgeleid van het Grieks
‘kosmos’, wat ‘ordelijk en harmonisch systeem’
betekent en een verband legt tussen de schoonheid
en het evenwicht dat het universum ons biedt.
Aldus zien we de cosmetische wetenschap als
een fundamenteel onderdeel in de interpretatie
van ons milieu, onze medemensen en onszelf.
Cosmetische wetenschap heeft bijgevolg een
tweeledig doel. Het eerste is het verzekeren van
de gezondheid en de schoonheid van verbruikers
en het tweede het bewaren en handhaven van
de natuurlijke omgeving als een integrerend deel
van een wereldomvattend schoonheidsconcept.’
Maurizio Guzmán Alonso1.

1. Gecertificeerde biocosmetica
Cosmetica bevinden zich permanent in een groene stroomversnelling, die leidt tot allerlei concepten en innovaties,
gaande van duurzame plantaardige ingrediënten, tot recycleerbare en navulbare verpakkingen en steun aan agrosociale projecten, die meestal gebonden zijn aan het cultiveren
van planten, die als grondstoffen voor bio-gecertificeerde
cosmetische ingrediënten fungeren. Ondanks de grote
waarde van de groene evolutie, gaat ze soms gepaard met het
ten onrechte in het verkeerde daglicht stellen van traditionele
waardevolle bestanddelen, zoals de koolwaterstoffen minerale olie en vaseline, waarvan de heilzame effecten op droge
huid sedert decennia bewezen zijn. De lipofiele emollientia
squaleen (C30H50) en squalaan (C30H62) hebben ook een
koolwaterstofstructuur, maar worden niet geviseerd omdat
ze worden gewonnen uit onverzeepbare bestanddelen van
olijfolie. Vanzelfsprekend moeten biocosmetica aan dezelfde
Europese regelgeving voldoen als ‘conventionele’ cosmetica.
Om zich te profileren doen de fabrikanten van biocosmetica
beroep op onafhankelijke organisaties zoals ECOCERT, die
specifieke certificaten met bijgaande labels verlenen, mits
men voldoet aan hun ingrediëntenvoorwaarden. Als gemeenschappelijke eis van deze organisaties geldt overwegend het
verwerken van ingrediënten, afkomstig van hernieuwbare
plantaardige bronnen en dat deze ook via biologisch verantwoorde processen worden bereid. Dit heeft voor gevolg dat
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sommige actieve ingrediënten uit de boot vallen, wat noopt
tot extra research. Maar van welke aard cosmetica ook zijn,
telkens primeren de huidverdraagzaamheid en de doeltreffendheid van de ingrediënten, in harmonie met de fysiologie
van de huid en zijn microbioom.2

2. Diversiteit van plantaardige basisingrediënten
Het totaaleffect van een verzorgings- of make-up-product is
het resultaat van de synergie van alle bestanddelen, ook van
noodzakelijke ingrediënten, waar de consument soms minder
boodschap aan heeft, zoals emulgatoren. Zij vormen het collectief van functionele basisingrediënten, die het medium of
het excipiëns van het cosmeticum vormen en medebepalend
zijn voor de verzorgende of verfraaiende werking. Een functioneel ontworpen excipiëns met geselecteerde emulgatoren,
stabilisatoren, emollientia en humectanten, garandeert op zich
reeds een positieve huidinvloed. De meerderheid van de basisingrediënten zijn van plantaardige oorsprong, ook al wordt
het groene vaandel niet altijd voor de marketing gebruikt.
Geavanceerd fytocosmetisch onderzoek levert gestaag
basisbestanddelen op, die een dermatofiel karakter hebben
en grotendeelds biologisch afbreekbaar zijn. De planten die
hierbij als biomassa fungeren worden overwegend duurzaam
geteeld, wat door de specifieke biolabels wordt gecertificeerd.

3. Een partnerschap van lipiden, sachariden
en proteïnen
Planten produceren via complexe stofwisselingsprocessen
duizenden chemische verbindingen, die men metabolieten
noemt. De basismetabolieten die onontbeerlijk zijn voor de
structuur, de stofwisseling en de groei van planten zijn koolhydraten (sachariden), eiwitten (proteïnen) en lipiden (oliën en
vetten). Dit basistrio levert ook de moleculen, die individueel
en in biochemisch partnerschap als functionele basisingrediënten fungeren.

Het trio van lipiden, sachariden
en proteïnen levert de basismoleculen
voor duurzame functionele
basisingrediënten
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Fig.1. Structuurformule van glucose

• Sachariden

Sachariden of koolhydraten spelen een sleutelrol in tal van celfuncties en zijn ook in de huid van vitaal belang. Ze worden
omwille van hun huidvriendelijke eigenschappen veelvuldig
als actieve bestanddelen en basisingrediënten in cosmetica
verwerkt. Vermits heel wat koolhydraten suikers zijn of uit suikers zijn opgebouwd, worden ze sachariden genoemd, naar
het Latijnse woord voor suiker sacharum. De cosmetisch
belangrijkste basissuikers zijn het monosacharide glucose (fig.
1) en het disacharide sacharose of sucrose (‘gewone’ suiker).
Ze worden geïsoleerd uit suikerriet, suikerbieten of maïs. Via
reacties met zuren vormen ze esters en met alcoholen glycosiden, die in het geval van glucose glucosiden worden
genoemd. Polysachariden zijn lange ketens van aan elkaar
gekoppelde monosachariden. Voorbeelden van polysachariden zijn zetmeel, cellulose en glycogeen. Xanthaangom is
een polysacharide, opgebouwd uit moleculen van mannose,
glucose en glucuronzuur, dat via fermentatie wordt geproduceerd door de bacterie Xanthomonas Campestris uit suikers
en melasse. Xanthaangom wordt in voedingsmiddelen en
cosmetica verwerkt als stabiliserend hydrocolloïde. Xanthaan
verleent ook een zacht huidgevoel.

• Lipiden

Plantaardige lipiden vormen het grootste arsenaal aan fytocosmetische basismoleculen. Koploper hierbij is kokosolie.
Hiervan getuigen de talrijke ‘cocobenamingen’ bij de ingrediënten, zoals Coco-Glycerides (INCI). Kokosolie wordt verkregen door persen of extractie van de vrucht van de kokospalm
(Cocos nucifera). Kokosolie is rijk aan verzadigde vetzuren.
Een vetzuurmolecule bestaat uit een koolwaterstofketen,
alkylgroep genoemd, die gekoppeld is aan een carboxylgroep
COOH. De cosmetisch belangrijkste verzadigde vetzuren zijn
stearinezuur, palmitinezuur, myristinezuur, laurinezuur, caprinezuur en caprylzuur. Zij zijn in kokosolie met hun COOHgroep veresterd in triglyceriden (triacylglycerolen) met de drie

Fig. 2. Structuur van triglyceriden

hydroxyl- of OH-groepen van glycerol (fig. 2). Door hydrolyse
ontkoppelt men het glycerol van de vetzuren, waardoor men
glycerol- en vetzuurmoleculen bekomt, die in vrije of chemisch gebonden vorm als cosmetische bestanddelen worden
gebruikt. Glycerol of glycerine is alom bekend als humectant
en vetzuren fungeren als consistentieregelaars in allerlei cosmetica. Ze reageren met alcoholen zoals glycerol tot een myriade van esters, waaronder de emulgator glycerylmonostearaat
(INCI: Glyceryl Stearate) en de co-emulgator glyceryllauraat
(INCI: Glyceryl Laurate). Uit vetzuren worden ook vetalcoholen bereid, die op hun beurt belangrijke basisingrediënten zijn.
Vetalcoholen hebben structuur- en naamverwantschap met
het vetzuur waarvan ze zijn afgeleid. De belangrijkste cosmetische vetalcoholen zijn: stearylalcohol, cetylalcohol en hun
mengproduct cetylstearylalcohol (INCI: Cetearyl Alcohol) en
laurylalcohol. Laurylalcohol is een belangrijke grondstof voor
de bereiding van tensiden, zoals het massaal in shampoos
en badproducten verwerkte natriumlaurylethersulfaat (INCI:
Sodium Laureth Sulfate), en cetearylcohol is een favoriete
consistentieregelaar en co-emulgator in tal van emulsies.

• Proteïnen

Proteïnen zijn opgebouwd uit aminozuren, die door peptidebindingen (CONH) met elkaar verbonden zijn door onderlinge
reactie van hun aminogroepen (NH2) en hun COOH-groepen
(fig. 3). Naargelang het aantal peptidebindingen spreekt men
van mono, di-, tri- peptiden enz. Grote proteïneketens zoals
collageen noemt men polypeptiden. Aminozuren werden
ongeveer vier miljard jaar geleden gevormd uit o.a. water,
ammoniak en methaan, toen de aarde nog jong was en de
temperaturen veel hoger waren dan vandaag. Zij vormden
hierbij de basis voor het ontstaan van levende organismen.
Spieren, organen, huid en haar zijn unieke combinaties van
ongeveer 20 types aminozuren. De NMF bestaat voor 42 %
uit aminozuren, die een essentiële taak in de hydratatie vervullen. Cosmetische aminozuren zijn grotendeels biologisch
afbreekbaar en worden hoofdzakelijk uit soja- en tarweproteïnen gewonnen. Door reacties met vetzuren en vetalcoholen
vormen ze unieke cosmetische bestanddelen.

Fig. 3. Algemene structuurformule van een aminozuur: NH2:
aminogroep,COOH: carboxylgroep (‘zuurgroep’), R: alkylgroep
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4. Humectanten en emollientia: partners in
hydratatie en zachtheid
Het bevorderen en op peil houden van de hydratatietoestand
van de epidermis is onbetwistbaar de hoofdactiviteit van cosmetica. Hiervoor worden veelvuldig waterbindende moleculen verwerkt, die men humectanten of moisturizers noemt.
Polyolen, met glycerol als lijstaanvoerder, zijn de meest voorkomende humectanten. Het huideigen glycerol beschikt hierbij over unieke partners in de vorm van de NMF-bestanddelen,
die collectief of selectief in cosmetica worden geformuleerd.
Hiertoe behoren o.m. aminozuren, ureum en het natriumzout
van pyrrolidoncarbonzuur (INCI: Sodium PCA), een derivaat
van L-glutaminezuur. Van uitzonderlijk belang bij de hydratatie
zijn de aquaporines, proteïnen die zich in de celwanden van de
epidermis bevinden en kanaaltjes vormen voor het transport
van specifieke stoffen in en uit de cellen (fig. 4). Vooral het
aquaporine-3 (AQP 3) fungeert als porie voor het transport van
water, glycerol en andere humectanten tussen de epidermiscellen. Hoe meer AQP 3 de huidcellen hebben, des te optimaler
de hydratatie. Glycerylglucosides promoten de aanmaak van
AQP 3, wat gepaard gaat met een progressieve afname van
het transepidermaal waterverlies (TEWL). Glycerylglucosides
fungeren hierdoor als actieve vochtregulatoren en bewerken in
coöperatie met humectanten een ideale hydratatie.

5. Ecovriendelijke tensiden
Het leeuwendeel van de ecovriendelijke tensiden zijn diverse
combinaties van glycerol, sachariden, vetzuren, vetalcoholen en aminozuren. Wasactieve cosmetica zoals shampoos,
douchepreparaten en badschuimen, hebben een primaire
reinigende en een secundaire verzorgende functie. Deze
dubbele taak moet zo min mogelijk irriterend en uitdrogend
worden gerealiseerd. Hiervoor zijn er verschillende huidvriendelijke tensidetypes voorhanden. Een eerste type zijn koppels van vetzuren en aminozuren. Een voorbeeld hiervan is
natriumlaurylglutamaat, een huwelijk van laurinezuur met
L-glutaminezuur (Na-zout), met als INCI-benaming: Sodium
Lauroyl Glutamate.3 Door een cocktail van kokosvetzuren te
laten reageren met aminozuren uit appels, verkrijgt men het
‘fruitig-milde’ Sodium Cocoyl apple-amino-acids (INCI).4 Een
tweede type zijn de alkylpolyglucosiden (APG’s), syntheseproducten van glucose of polyglucose met vetalcoholen (fig. 5).
Decylpolyglucoside (INCI) is een typisch voorbeeld van een
huidmilde goed schuimende APG.

Lipofiele huidverzachters of emollientia zijn vaste partners
van humectanten, waarmee ze in belangrijke mate het TEWL
reduceren. Naast plantaardige oliën fungeren hiervoor ook verschillende andere types van lipofiele emollientia. Zij worden
oordeelkundig in producten gedoseerd om een aangenaam
huidgevoel te verlenen. Een groot gedeelte van de emollientia
zijn esters van alcoholen, zoals isopropylalcohol en glycerol,
met vetzuren zoals palmitinezuur, stearinezuur, caprinezuur en
caprylzuur. Veel verwerkte emollientia zijn isopropylpalmitaat,
de ester van isopropylalcohol en palmitinezuur en het triglyceride van glycerol met caprinezuur en caprylzuur (INCI: Caprylic/
Capric Triglyceride). Men treft beide frequent aan in huid- en
haaroliën, verzorgende crèmes, make-up en in zonnecosmetica.

Emulgatoren zijn het hart van een emulsie omdat ze instaan
voor de stabiliteit van het water-en-oliehuwelijk. In cosmetische emulsies verwerkt men hoofdzakelijk huidvriendelijke
emulgatoren van plantaardige oorsprong, die een goed emulgeervermogen koppelen aan bijkomende gunstige eigenschappen, zoals hydrateren en het verlenen van een zacht
huidgevoel. Ook hier komen APG’s aan bod, in een associatie
met vetalcoholen, zoals cetylstearylalcohol (cetearyl alcohol).
Een voorbeeld van een dergelijke O/W-complexemulgator is
het mengsel van cetearyl alcohol en cetearyl glucoside (fig.6).
Dergelijke emulgatoren vormen stabiliserende dubbellagen
van vloeibare kristallen rond de oliedruppels (fig. 6). De lamellaire vloeibare kristallen mimeren de multilamellaire structuren
van het stratum corneum, waardoor ze de lipidenbarrière van
de huid versterken en het TEWL verminderen. Sucro-esters,
esters van sacharose en vetzuren, zijn 100 % biologisch
afbreekbaar en hebben zeer gunstige toxicologische en dermatologische eigenschappen. Ze worden terecht als fysiolo-

Fig. 4. Algemene structuur van een aquaporine

Fig.5. Algemene structuurformule van een alkylpolyglucoside:
tussen haakjes: polyglucose, (CH2)nCH3: alkylgroep
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gische emulgatoren bestempeld, die de lipidenlagen in de
huid en de huideigen pH respecteren. Een voorbeeld hiervan is sacharosedistearaat, een ester van sacharose en
stearinezuur. Een ander type van ecovriendelijke emulgatoren zijn polyglycerolvetzuuresters. Een voorbeeld hiervan
is de veelzijdige ECOCERT-gecertificeerde polyglycerolester van laurinezuur en succinezuur (INCI: Polyglyceryl-4Laurate/Succinate (and) aqua).5 
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Lentebeurs
Guy Lehaen
Zaterdag en maandag waren zonnige lentedagen, maar zondag begon de dag met een
sneeuwtapijt. Een zeer gevarieerd weeraanbod, dat de diversiteit van de beurs alleen
maar kon benadrukken. Hal 3 van de Heizel was zeer goed gevuld met een honderdtal
standhouders die het hele domein van de schoonheidsverzorging representeerden.
Zoals gewoonlijk bezochten we een paar nieuwkomers die onze aandacht trokken.

Glocurve deed bij ons het licht aangaan op een wel heel innovatieve manier. Niettegenstaande de firma geen directe voeling had met de leefwereld van de estheticiennes slaagde ze
er toch in de aandacht van de aanwezige beautyspecialisten
te trekken met een wel heel innovatieve lamp. De Glocurve
werd in eigen beheer ontworpen en voor de Europese Unie
gepatenteerd. Geschikt voor wimperspecialisten, permanente
make-upartiesten, esthetici, nagelverzorgers, tatoeëerders en
voor andere schoonheidsdiensten. De boog van de Glocurve
zorgt voor volledige belichting waardoor je alles perfect kunt
zien. Het toestel heeft een dubbele draaipunt waardoor je
het snel en eenvoudig over de klant kan plaatsen, zonder dat
dezehoeft te bewegen. Een houder voor de gsm is standaard
voorzien zodat ook elke behandeling kan gefilmd worden.
Zo kunnen sociale media gemakkelijk ‘bediend’ worden met
beeldmateriaal vanuit je zaak.
4 all Seasons vulde ook een gat op in de markt. Zij ontwikkelden en verkopen doucheschuimen, handzepen, handgels
en deodoranten speciaal voor kinderen. De jeugd ziet de
ouderen in de weer met verschillende maquillage- en verzorgingsproducten en wil er zelf ook mee aan de slag. Om dit
waar te maken, werden de producten gemaakt zonder alcohol, allergenen of aluminium. Bovendien worden alle producten in België ontwikkeld en gefabriceerd. “Jong geleerd is oud
gedaan” is een spreekwoord dat hier perfect bij past.
Bellezi was nieuw in het segment van behandelstoelen en
wellnessbedden. Moderne levensstijlen en designtrends concurreren voortdurend met functionaliteit, comfort en gebruiks-
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gemak. Bellezi koppelt ergonomie aan design door gebruik te
maken van creativiteit, innovatie en de nieuwste technologie.
Het resultaat is een assortiment met voor iedere wellnessondernemer de ideale behandelstoel of -bed.
InBody bracht ons de overtreffende trap van een ‘slimme
weegschaal’: de InBody970. ‘Meten is weten’ en InBody wil
een nieuwe standaard zetten voor analyse van de lichaamssamenstelling. Iedereen, ook jonge kinderen, atleten en extreem
zwaarlijvige personen kunnen baat vinden bij de resultaten
van de metingen van dit apparaat. Hoe beter men het lichaam
kan analyseren , hoe beter men behandelingen en producten
kan kiezen om te werken aan een verbetering of een optimalisatie van dat lichaam en zijn bewegingen.
De InBody970 is uitgerust met 3MHz-technologie en een
nieuw ergonomisch ontwerp om beter dan ooit te passen bij
cliënten die meer willen weten over de staat van hun lichaam.
Isagenics is op deze beurs een nieuwkomer op het terrein
van de lichaamsverzorgingsproducten, meer bepaald de voedingssupplementen. Hun Collageen Elixir bevat mariene collageenpeptiden, biotine, vitamine C, zink en een eeuwenoude
mix van plantaardige ingrediënten die je een gezonde huid van
binnen en van buiten geven, maar ook de haren ondervinden
er voordelen van.
Biotine draagt immers bij tot het behoud van normaal haar en
een normale huid. Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid. Zink helpt
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bij het behoud van normaal haar, normale nagels en een normale huid.
Marchecini biedt dan weer een oplossing als je op zoek bent
naar verpakking van producten die je zelf ontwikkelt of laat
ontwikkelen. Hun oplossingen voor de cosmeticamarkt zijn
ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan de behoeften
van alle klanten, van kleine bedrijven tot multinationals, en om
snel te reageren op verzoeken om verpakkingen van alle soorten cosmetische of cosmeceutische producten, zowel standaard als speciaal.
Skinpromedics stelden de eerste keer op Estetika hun esthetische en medische toestellen voor. Opvallend waren de toestellen die gebruik maken van IPL, E-light en Yag-technologie
zodat alle haartypes en huidtypes
kunnen gelaserd
worden.
De gecentraliseerde hoge energiestraal van de laser dringt
door de opperhuid en breekt de structuur van het slechte of
donkere pigment. De afgebroken minuscule partikels worden
door de lymfecellen afgevoerd. Hierdoor verlicht of verdwijnt
het slechte pigment. Bovendien beschadigt de laser niet de
normale huid er omheen.
Radio frequentie (RF) maakt gebruik van onschadelijke radiogolven; deze onzichtbare straling dringt door in de huid en
zorgt voor verwarming van het weefsel. Als reactie op de
warmte wordt de doorbloeding gestimuleerd en wordt er meer
colageen gevormd waardoor de huid steviger wordt.

Carbon peeling wordt in de markt gezet als een effectieve
methode voor huidverjonging, diepe reiniging van de huid,
verminderen van rimpels, pigmentvlekken, grove poriën, acne
en kleine littekens.
Studex: was ook de eerste keer op een beurs van Estetika. Zij
merkten dat er minder en minder juweliers zijn, dé plaats waar
vroeger kinderen hun eerste piercing in de oren kregen. Nu ook
schoonheidsspecialistes meer en meer oorbellen verkopen, is
de nood aan een goed ‘oorgaatjesapparaat’ onontbeerlijk. Het
mogen zetten van gaatjes in de oren zit in een grijze zone.
Wettelijk is dit voorbehouden aan piercingshops, maar aangezien er privé ook heel wat gaatjes gezet worden, wat zeker
niet zo steriel en hygiënisch gebeurt als met de STUDEX®
methode (met producten die voldoen aan de richtlijnen van
de EU en van de FDA) kan ik me voorstellen dat ouders en
jongeren toch kiezen voor een gepatenteerde methode waarbij er bovendien een zeer grote keuze is aan oorbellen. Ook
voor de allerkleinste klanten met kleinere oorbellen en kortere
steker.
U merkt het, een bezoek aan Estetika is zeker de moeite waard
als je met nieuwigheden wil geconfronteerd worden. Het zijn
niet alleen de nieuwkomers op de beurs die u laten kennis
maken met innovaties, ook de steeds weerkerende standhouders doen hun best om elke beurs een nieuwigheid aan hun
bestaande en nieuwe klanten te presenteren. Redenen te over
om opnieuw van de partij te zijn op Estetika Herfst, 8, 9 en 10
oktober 2022 
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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 €1655 + 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

Alles voor de gezondheid onder één dak
•
•
•
•
•
•
•

Ruim 75.000 producten op het gebied van supplementen,
lichaamsverzorging, voeding en gezondheidsproducten
Artikelen zijn per stuk te bestellen
Bestelling wordt gratis verstuurd vanaf € 150,Voor 18.00 uur besteld, volgende dag geleverd
Levering van maandag t/m zaterdag
7 dagen per week bestellen
Maandelijkse aanbiedingen

Meer informatie of klant worden? Kijk op onze website of neem contact op met onze klantenservice.
T +31 88 990 86 76 |

E info@varuvo.nl |

W www.varuvo.nl

Natuurlijke cosmetica
Voor ieder huidtype
Biologische ingrediënten
Uitgebreid assortiment
‘Climate-neutral’ producten

Verkrijgbaar bij

lavera. Natuur, die je voelt.

Huisstijl, stijl van het huis
Ondernemers die een eigen zaak starten, zijn vaak gauw en graag in de weer
met het kiezen van een pakkende naam,
ontwerpen van een origineel logo en
een blitse website en de inrichting van
het instituut. Er wordt vóór de start al
een serieus budget gespendeerd aan
een extern designer die aan de slag
gaat met kleurtjes, lettertypes en de
volledige look&feel. Er is echter meer
nodig dan een huisstijl om een zaak uit
de grond te stampen.
Huisstijl of de visuele identiteit is een
onderdeel van de totale branding van
jouw zaak. Een sterke uitgekiende branding is the key to success als en alleen
als die branding steunt op 3 pijlers:
• sterke basisfundamenten van jouw
business : jouw missie, aanbod, uniek
voordeel;
• een visuele identiteit die uitstraalt
waar jij en jouw zaak voor staan;
• het in de markt zetten door zichtbaar
te zijn.

Een huisstijl die uitstraalt wie
jij bent en waar jij voor staat
Zoals je wel weet is 1 van mijn stokpaardjes “personal” branding, jouw
persoonlijke unieke sausje dat niemand
anders zo goed kan naar buiten brengen als jijzelf. Jij bent jouw personal
brand! Zeker in de beauty & wellnesssector waar het contact met de klant
heel close is, letterlijk en figuurlijk, ben
jij als persoon de lijm tussen jou en de
klant. Jouw persoonlijkheid maakt het
verschil ten opzichte van je collega’s.
De 3 pijlers zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Met 1 zwakke pijler
zal je nooit groeien naar een succesvolle zaak. Wat dat “succesvolle” voor
jou ook mag betekenen.
Dus ja, een huisstijl die uitstraalt wie
jij bent en waar jij en jouw zaak voor
staan, is nodig maar werk eerst de
basis, jouw businessfundamenten, in de
diepte uit.

Online en offline doortrekken
Een sterke huisstijl alleen is niet
genoeg. Belangrijk is dat je die huisstijl
ook consequent gaat toepassen in AL
jouw communicatie, online en offline.
Alles wat je ook maar communiceert,
zoals prijslijsten, mails naar klanten,
social media posts, inrichting van je
instituut, flyers, … moet jouw huisstijl
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uitdragen. Zo word je herkend en spring
je er meteen uit.
Als de businessfundamenten en de
look& feel sterk onderbouwd zijn, dan zal
je de 3de pijler, het zichtbaar worden, met
zelfvertrouwen en gemak aanpakken.
We gaan terug naar de huisstijl, 1 van
de 3 pijlers. Je kan de klus uitbesteden
aan een expert maar je kan gerust ook
zelf aan de slag. In 2 stappen creëer
je zelf een herkenbare visuele look die
echt bij jou past.
Hoe? Dat leg ik je zo meteen uit.

Zelf je persoonlijke huisstijl
opbouwen
Stap 1: maak een moodboard
Neem een stapel tijdschriften, surf op
Pinterest of ga aan de slag in Canva.
(nvdr: Canva is een gratis ontwerptool
waarmee je makkelijk een moodboard
kan maken).
Verzamel alles wat jou aanspreekt qua
kleur, stijl, onderwerp. Selecteer wat
past bij jouw persoonlijkheid en bij
jouw zaak. Foto’s, grafische details,
kleuren, lettertypes, woorden, quotes,
een bepaalde sfeer, … wat bij jou iets
losmaakt.
Zet een leuk muziekje op en ga wat
grasduinen.
Je hoeft dit niet in 1 keer te doen. Laat
het rusten en ga later opnieuw verder.
Soms lijkt iets achteraf toch maar niets
of word je telkens door een bepaald
beeld weer aangetrokken.
Breng al je knipsels, digitaal of op
papier samen. Kijk nu naar wat je verzameld hebt. Zie je een rode draad?
• bepaalde kleuren die steeds opnieuw
terugkeren;
• kleurrijk of eerder ingetogen;
• een sfeer zoals rust, romantisch,
levendig, …;
• woorden of achterliggende betekenis;
• minimalisme of chaotisch;
• …
Maak nu een kleinere selectie, datgene
wat weerspiegelt wie jij bent en waar
jouw zaak voor staat.
Leg het even aan de kant. Als je terugkijkt, wat doet het met jou? Voelt het
goed? Doet het jouw hart sneller kloppen? En maakt het bepaalde emoties
bij jou los? Super!

Misschien ben je wel zo tevreden dat
jouw moodboard een plekje aan de
muur kan krijgen.

☺

Tip: als je een grafisch en/of interieur
ontwerper onder arm neemt, is het ook
belangrijk dat jij zelf jouw moodboard
maakt. Dit moodboard geeft hen
inspiratie om meteen in de goeie
richting te gaan ontwerpen. Zo win je
tijd én geld. Een visueel moodboard
zegt zoveel meer 1000 woorden.
Stap 2: jouw brandboard
Neem je moodboard bij de hand,
samen met je logo en de kleuren van je
logo. Geen logo, geen paniek!
Welke kleuren, stijlelementen en lettertypes op je moodboard blijven je triggeren?
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• Kies een 3-tal verschillende kleuren,
met enkele afgeleide kleuren in een
lichte of donkere tint. De hoofdkleur
hoeft niet per se de kleur te zijn van
je logo. Zorg wel dat jouw logokleur
ergens in jouw kleurenpallet is opgenomen, als hoofd-, tussen- of detailkleur.
• Een 3-tal lettertypes: 1 voor quotes,
titels en opvallende teksten, 1 makkelijk leesbaar lettertype en 1 extra
om als handtekening te gebruiken.
Een afsluiter met jouw naam in een
geschreven lettertype maakt het nog
veel persoonlijker.
• Nog geen logo? Kijk even of de zaak
van jouw naam in een passend lettertype kan gebruikt worden als logo.
• Selecteer een aantal grafische stijlelementen die je wil gebruiken op bv. de
prijslijsten, een social media post, je
website,…
• Ook de look&feel van de beelden, een
bepaalde filter die je op jouw foto’s
wil gaan gebruiken, een bepaalde stijl
van fotografie,…
• Of kies je eerder voor illustraties? Ook
dit wordt op dit brandboard vastgeklikt.

TIP : Voor het maken van het brandboard kan je makkelijk met Canva
werken. Canva is een gratis ontwerptool
(www.canva.com) waar je met duizenden foto’s, lettertypes, kleuren en reeds
kant-en-klare ontwerpen creatief aan de
slag kan.
Met dit brandboard creëer je een ruim
speelveld. Je kan later naar hartenlust
gaan combineren en variëren om het
wat verrassend te houden en toch blijf
je binnen jouw herkenbare “huisstijl”.
Werk je met een grafisch ontwerper?
Vraag om voor jou een brandboard te
maken. Zo heb je de kleurcode , de
naam van de gebruikte lettertypes, en
de look&feel van beelden. Dit is je houvast als je later zelf social media posts
gaat maken.
Stap 3: pas je huisstijl toe
Gebruik je brandboard als leidraad als
je iets wil communiceren. Je hoeft niet
meer te twijfelen, alles van jouw huisstijl staat immers op je brandboard. Zo
werk je aan jouw herkenbaarheid en
word je gezien in de massa.
Weet je dat men 10 tot 15 keer iets van
jou gezien moet hebben vóór men jou
spontaan zal herkennen!
Tip: Geef je brandboard aan iedere
extern designer vóór hij of zij aan de
slag gaat. Geen twijfel over welke
kleuren of lettertypes moeten gebruikt
worden. Alles staat keurig op jouw
brandboard.

Creatief proces vraagt tijd
De eerste 2 stappen vragen heus wat
tijd om tot het gewenste resultaat te
komen. Creativiteit schud je niet zomaar
uit je mouw. Neem er je tijd voor en
werk eraan tot het voor jou echt goed
aanvoelt.
Vraag feedback aan je omgeving. Laat
je inspireren maar niet per se (mis)
leiden door hun mening. Het is jouw
zaak en het moet uitstralen wie jij bent.
En wees gerust, bij iedere grafisch ontwerper slaat de twijfel ook eens toe.
Te snel je brandboard afwerken of je te
veel laten leiden door anderen zal het
je echt moeilijker maken in stap 3 om
zichtbaar te worden. Als het plaatje niet
klopt, zal het zelfvertrouwen ontbreken
om ermee naar buiten te komen.
Tijd om aan de slag te gaan! Veel
succes! 
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Publireportage

Deze maand interviewde ik Ann van der Velden, eigenares van ‘Instituut Zenza’

“Al zolang ik schoonheidsspecialiste
ben, is mijn doel om de onzekerheden
van mijn klanten weg te nemen.”
Sofie Leyten
Ann van der Velden (38 jaar) is succesvol
onderneemster en eigenares van Instituut
Zenza in Hoogstraten. Als ze niet druk bezig
is met het uitwerken van haar wilde plannen
kunnen we haar vinden op het tennisveld of
in het bos. Ann wist al van kleins af aan dat ze
schoonheidsspecialiste wilde worden en begon dan
ook meteen na haar studies in Parfumerie Parigi
in Brasschaat te werken. Als bezige bij wilde ze
het daar niet bij laten en startte ze ook een zaak in
bijberoep op. Sinds 2015 is ze volledig zelfstandig.
Succesvolle zakenvrouw
“Als ze me vroeger als kind vroegen
wat ik wilde worden, zei ik resoluut:
succesvolle zakenvrouw. Ik heb van
jongs af aan de drive gehad om een
zaak uit te bouwen. En zie nu, 30 jaar
later kan ik mezelf wel een succesvolle
zakenvrouw noemen. Ik heb ook een
eindeloos respect voor mensen die een
succesvolle ondermening uit de grond
stampen. Het is natuurlijk niet allemaal
rooskleurig. Ik moet er nog steeds op
toezien dat ik een juiste balans behoud
tussen werk en privé.”

De ZenZa formule
“De klanten komen naar ons voor onze kennis in combinatie
met de huiselijke sfeer en hoogwaardige behandelingen. Er
werken momenteel 10 getalenteerde schoonheidsspecialisten die enorm vriendelijk en eerlijk zijn. Dit wordt erg op prijs
gesteld door onze klanten. Vaak combineren we ook meerdere toestellen in een behandeling om prachtige resultaten te
bekomen en dit noemen we onze ZenZa Formule.”

Educate yourself
“Als schoonheidsspecialiste met een Instituut dat gespecialiseerd is in huidverbetering en definitieve ontharing, is het
enorm belangrijk om een goede kennis van de huid én de
producten te hebben. Klanten willen al maar betere resultaten
en hun verwachtingen liggen heel hoog. We kunnen geen half
werk afleveren. Ik raad iedereen aan om zoveel mogelijk bij te
studeren. Op deze manier kan je het verschil maken. Je moet
je vak door en door kennen. Je gaat tegelijkertijd meer zelfvertrouwen hebben en je zal dit ook uitstralen. Ik denk dat ik
ondertussen al meer dan 25 opleidingen achter de rug heb.”
“Dat is ook een van de redenen dat ik de afschaffing van
de vestigingswet geen goed idee vind. We kunnen weldegelijk schade aanrichten met onze apparatuur, peelings etc.
Je moet echt wel weten wat je doet en ik vind dat er een
bepaalde opleiding moet zijn.”
“Net omdat de verwachtingen hoog liggen, is er ook een
gezonde dosis lef nodig om met nieuwe producten en toestellen aan het werk te gaan. Je weet op voorhand nooit
exact wat de resultaten zijn en dan moet je gewoon op je
buikgevoel en ervaring afgaan. Als ik een advies mag geven:

foto’s @kphotography

Vul dat zinnetje maar aan
Ik kan heel goed …
een situatie overzien en een
oplossing bedenken zonder
er gestresst uit te zien.
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Een levensles die ik door
schade en schande heb
geleerd is …
als een ontevreden klant
een mail stuurt met een
probleemsituatie, de
telefoon pakken en het via
die weg oplossen.
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Wees niet bang om te investeren in toestellen. Ik ben zeer
tevreden van de toestellen van Medcos en werk daar al jaren
mee. Ze zijn een echte meerwaarde voor het salon.”

MedCos
“Ik ben bij MedCos terechtgekomen via de vroegere Belgische
verdeler. Omdat ze zelf hun IPL, Cryo en huidverbetering
apparatuur fabriceren, kennen ze deze door en door. Soms
zijn er zelfs software-updates en/of innovaties waardoor een
bestaand apparaat van hun nog beter gaat presteren. Ze staan
voor kwaliteit en hebben een zeer goede en gedegen 24/7
service. MedCos verdeelt geen tientallen verschillende apparatuur en kunnen zich daardoor volledig op hun apparatuur
focussen m.b.t. service, innovaties en uitbreidingen en dat is
hun sterkte.” Ook de door MedCos gecertificeerde apparatuur
trainingen zijn gedegen voordat ze een apparaat uitleveren.
“Zelf gebruiken wij van MedCos de SHR IPL voor definitieve
ontharing en de Body Wizard Duo voor cryolipolyse. We
werken al jaren met deze apparaten. Ze zijn van hoge
kwaliteit en zorgen voor een groot deel van onze omzet. De
IPL SHR heeft het voordeel dat de behandelingen een zeer
korte tijdsduur hebben door de grote behandelkop en het
unieke koelingssysteem waardoor behandelingen zo goed
als pijnloos zijn. De kost van het flitsen is zeer laag, maar je
kan er een mooie prijs voor vragen. De cryo heeft dan weer
een heel groot voordeel dat het apparaat voor je werkt en je
de behandelruimte na 10 minuten kan verlaten en de klant
rustig een boekje kan lezen of een dutje doen. Die tijd kan
je dan ook nog eens gebruiken om je mails bij te werken,
een bestelling uit te pakken of een korte behandeling in een
andere cabine te doen. Zeer rendabel dus!”

Gelukkig zijn is …
kunnen genieten van wat je
hebt, en geloven in wat nog
komt.

Het is daarbij wel belangrijk dat mijn Cryo klanten ook thuis
aan de slag gaan om het beste eruit te halen. Zo adviseren
wij hen om thuis dagelijks gebruik te maken van het Cosbeau
Slimming Serum van MedCos. Het serum werkt vet afdrijvend, huid verstevigend en optimaliseert aantoonbaar de
behandeling. We zien ook duidelijk verschil in resultaat van
klanten die gedisciplineerd het serum gebruiken. We leggen
klanten tijdens de intake dus goed uit hoe ze het serum thuis
kunnen gebruiken om het effect van de behandeling te vergroten.

Ondernemen doe je niet alleen
“Ik heb Instituut Zenza niet zonder hulp uit de grond
gestampt. In het Cosmetisch adviescentrum Sandra Bruyns
heb ik enorm veel bijgeleerd. Ook heb ik bussinesscoach
Vicky Vermeiren onder de arm genomen. Soms moet je
dingen uit handen geven en je laten adviseren. Het is ook
heel nuttig om af en toe je collega’s te raadplegen. Dit is een
heel mooie switch die ik de laatste jaren (met dank aan social
media) heb aanschouwd. Er zijn echt een paar mooie voorbeelden van schoonheidsspecialisten die met elkaar connecten. Prachtig vind ik dat. Zo stapte ik zelf midden in de
corona in de community van Alfavrouwen en werd lid van de
Alfatribe. In het begin waren we met een twintigtal ondernemers, waarvan 4 schoonheidsspecialisten. Ik vond het echt
prachtig om te zien hoe we elkaar waardeerden, apprecieerden en elkaar adviseerden. Dit is hoe het moet zijn. Andere
ondernemers het licht in elkaars ogen gunnen. Zo ga ik zelf
regelmatig wandelen met andere ondernemers. Je struggles
en wins met hen delen gaat soms gemakkelijker dan met
vrienden.

Mijn grootste uitdaging is/
was …
leren accepteren dat
100% klanttevredenheid
onmogelijk is.
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Lid van Besko
“Ik ben lid van de beroepsvereniging Besko. Het is
belangrijk dat mijn klanten
weten dat ik een gediplomeerde schoonheids
specialiste ben en de
gevelplaat is daar het
bewijs van. De erkenning van ons beroep is
noodzakelijk maar ook de
bijhorende kennis met het
erkende diploma.”

Social Whut?

Er ke nd
kw alit at ie fge di pl om ee rd
lid 2022

“Ik zet ook heel erg in
op social media. Bijna
al mijn nieuwe klanten
komen via Instagram.
We zetten daar dan
ook sterk onze marketing op in en hebben
voor marketing wel
een redelijk budget
voor vrijgemaakt,
tussen 1.500 euro en
5.000 euro. Ook werken we af en toe met micro influencers. Reeds bestaande klanten met een groot bereik
op social media. Die betalen we dan met onze diensten.
Een soort ruilhandel ;)”
5/10/21 15:02
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“De druk om te posten, online aanwezig te zijn, een
mooie feed hebben,.. is enorm groot en bijna niet te
combineren met een eigen zaak. Daarom heb ik Carmen
onder de arm genomen om dit samen te doen. Dat is
wel een hele verademing.”

Een blik op de toekomst
Er staat ons nog een groot avontuur te wachten. Om
de balans tussen werk en gezin te verbeteren zijn we
gestart met het bouwen van een nieuwe woning/instituut. Het doel is om het huidige niveau van omzet en
klanten op lange termijn te kunnen behouden en indien
nodig uit te breiden.

COLUMN
Met meer dan 20 jaar e rvaring
in de beauty sector, in zowel
schoonheid, verkoop als marketing, deelt Sophie met ons haar
ervaringen en probeert ze beauty
&b
 usiness meer naar elkaar te
laten toegroeien.

Verdien jij wat je verdient?
Je mag misschien de beste schoonheidsspecialiste ter wereld
zijn, als je op het einde van de maand niet voldoende verdient,
dan houdt het vroeg of laat op. Als schoonheidsspecialiste moet
je stilstaan bij hoeveel je verdient.

Wat moet je als schoonheidsspecialiste verdienen?
Een eenvoudige vraag, maar geen eenvoudig antwoord. Alles
hangt af van hoe je in je zaak staat. Vast staat dat je voor een
rendabele zaak niet alleen kijkt naar de omzet per maand, maar
ook naar alle kosten én het aantal gewerkte uren. Alle uren. Dus
ook de uren die je vaak vergeet, maar wél gepresteerd hebt om
van jouw zaak een succes te maken. Denk maar aan de uren die
je in je social media investeert, ’s avonds in de zetel.
Je verdient misschien aardig, maar als je daarvoor 80 of 90
uur per week gewerkt hebt, kun je je afvragen hoe lang jij en je
omgeving zoiets kunnen of willen volhouden. Want dan gaat het
ook om omzet per uur, en moet je dus waken over het aantal
uren dat je moet presteren om een rendabele zaak te bekomen.

Ook jij hebt recht op een loon!
Veel schoonheidsspecialistes keren zichzelf bijna geen of een té
klein loon uit. Waarom?
Jullie hebben een eigen zaak, een business, en dus de verantwoordelijkheid deze rendabel te maken en te houden. Je moet
er als schoonheidsspecialiste dus ook je boterham mee verdienen! Als je niet genoeg verdient, moet je niet tevreden zijn met
minder, maar juist kijken hoe je je loon kan laten stijgen.

Business call?
Het belang van een “business call”. Het klinkt best zwaar, maar
dat hoeft het niet te zijn. Het laat je juist toe om dieper in te gaan
op jouw zaak en jouw cijfers. Zo leer je om beide te analyseren
en te begrijpen. Alleen zó kom je te weten waar alle uren die je
werkt naartoe gaan. Welke diensten doe je het liefste, en welke
diensten doe je het meeste? En wat brengen deze diensten jou
op?

Zonder mijn instituut
kan ik …
niet zoveel mensen
helpen naar een mooie
gezonde glowing skin.

De leukste – maar dikwijls
ook de moeilijkste – stap na
een business call is het verandertraject. Hoe de zaken
vanaf nu anders aanpakken? Met een stappenplan,
want in één keer alles veranderen lukt niet.

Change nothing & nothing changes.
28
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SKINCARE
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FRAGRANCES

DEVICES
Ozon thermolift,
veel meer dan
radiofrequentie

WORD EXCLUSIEF
PHILIP MARTIN’S PARTNER
Innovative Beauty Solutions
www.inbesol.com
info@inbesol.com

Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten
opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus
geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als je
in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag je nog
tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.
Je werk als student mag niet beschouwd worden als een
proefperiode voor een latere tewerkstelling als gewone werknemer. Het doet er ook niet toe of je je in die bewuste periode al dan niet inschrijft bij de VDAB als werkzoekende.

Belastingaangifte

Rechten en plichten

Als jobstudent moet je een aangifteformulier voor personenbelasting invullen, ongeacht hoeveel je verdient. Al je werkgevers moeten je een fiscale fiche 281.10 bezorgen. In dat
document zijn al verschillende vakjes ingevuld. De bedragen
die daar zijn vermeld, moet je invullen op je belastingaangifte.

Jobstudent, een infoartikel.

Bewaar die fiscale fiches 281.10 zorgvuldig. Vaak krijg je ze
lang vóór je je belastingaangifte moet invullen. Verlies ze niet!

Nu de vakantie voor de deur staat en de jeugd altijd meer financiën
nodig heeft om aan het ‘volle’ leven te kunnen deelnemen, is het
misschien nuttig eens te overlopen onder welke voorwaarden je een
student kan aanwerven en waaraan een student moet voldoen om
aangeworven te worden.

Is er een verschil tussen een jobstudent en
een werkstudent?

Eerst de voordelen
Als je met een studentenovereenkomst (een geldig schriftelijk contract) werkt, betalen zowel de werkgever als de werknemer heel
wat minder sociale bijdragen. Als je binnen de 475 uur per jaar
blijft, betaal je als werkgever een solidariteitsbijdrage gelijk aan
5.42% van het brutoloon, de werknemer/student betaalt een bijdrage van 2.71% van het brutoloon.
Zoals voor iedereen die personenbelasting moet betalen, wordt
een deel van het belastbaar inkomen vrijgesteld van belastingen.
Dat deel heet de “belastingvrije som”. Voor het aanslagjaar 2023
(inkomsten 2022) is dat 9270 euro.
Boven dat bedrag moet je een progressieve belasting betalen
tussen 25 % en 50 % afhankelijk van de inkomstenschijf. Hoe meer
je verdient, hoe meer belastingen je dus moet betalen.

Beperkingen
Met een studentenovereenkomst heb je geen recht op vakantiedagen of vakantiegeld. De wettelijke feestdagen gelden wel.
Let er als jobstudent wel op dat je ouders meer belastingen gaan
betalen als je boven een bepaald brutobedrag verdient. Als de
ouders samen belast worden is het brutobedrag dat je maximaal
mag verdienen 7.102,5 euro, al je ouders alleen belast worden is dit
bedrag 8.990 euro (cijfers voor 2021)
Er geldt, naast de loonbeperking, ook een uurbeperking. Per kalenderjaar mag je maximaal 475 uren werken (ongeveer 60 dagen)
om te kunnen genieten van de verminderde sociale bijdrage. Die
mogen vrij gekozen worden het hele jaar door. Vanaf het 476ste
uur betaal je de normale sociale bijdragen (ook de werkgever). De
student@work pp houdt goed bij hoeveel uren je al gewekt hebt en
ook attesten genereren. Zie ook kaderstukje.
Deze beperking geldt niet voor studenten jonger dan 18 jaar. Deze
jongeren mogen meer uren presteren zonder hun groeipakket (het
vroegere ‘kindergeld’) te verliezen.
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De begrippen ‘jobstudent’ en ‘werkstudent’ worden vaak
door mekaar gebruikt.
Een jobstudent is iemand die maximaal 475 uren per jaar
werkt en dus onder het fiscaal gunstige regime van de studentenarbeid valt.
Een werkstudent is geen apart statuut dat afwijkt van dat van
de jobstudent of van de gewone werknemer. De werkstudent
is een student die meer dan 50 dagen per jaar werkt en dus
de normale socialezekerheidsbijdragen betaalt. Hogescholen
en universiteiten verwijzen met ‘werkstudent’ naar studenten
die werken en leren combineren. Ze hebben in veel gevallen
specifieke studiefaciliteiten voor zulke studenten.
Student@work is de officiële applicatie van de RSZ om na
te gaan hoeveel uren je nog mag werken aan een verminderde sociale bijdrage in België.
Je zal een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben
om uw aantal resterende uren te consulteren en om een
attest voor een werkgever aan te maken.
Om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen,
meld je je aan op ‘www.csam.be’ met je eID. (kaartlezer
nodig!)
Kenmerken :
* Snel uw resterende uren controleren
* Simpel om een attest voor een werkgever aan te maken
* Éénmaal inloggen en blijf 2 maanden aangemeld
* Zend een attest rechtstreeks per mail
* Vind interessante informatie over studentenwerk
Bronnen:
Studentatwork.be
Vlaanderen.be
Wikifin.be
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3 retailproducten
+ testers gratis voor
€ 225,00
SUNSET GLOW
BRONZING 2022

info@maluwilzbelux.com
primmobeautyservices.be
0493 47 72 27
+32 54 41 46 16

Krachtige antioxidantbehandeling
voor een stralende, energetische
en gezonde huid

NEW

3C VITAMIN GLOW EYE BRIGHT SERUM
Zijdezacht serum dat veroudering rond de ogen tegengaat
en de oogcontouren verheldert. Het verzacht de huid en
vermindert rimpels, wallen en donkere kringen.

3C VITAMIN GLOW RADIANCE CREAM
Hydraterende en verhelderende dagcrème die de huid
beschermt tegen vroegtijdige veroudering en haar weer
doet stralen.

3C VITAMIN GLOW AMPULLEN
Krachtige antioxidantbehandeling die een hoge
concentratie aan vitamine C (10%) bevat om
snel een gezonde, stralende teint te verkrijgen.
De huid is merkbaar helderder, de teint egaler
en fijne lijntjes en rimpels zijn minder zichtbaar.

Advanced Cosmeceutical Beauty
D I S T R I CO S
BEWUST KOPEN

SAVOIR ACHETER

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
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BEAUTY
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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

MEDICAL
DREAMED 4M

Bezoek een van
onze showrooms
Visitez l’un de
nos showrooms
- Drongen
- Harelbeke

Import & distributor
Lemi for Belgium

www.intermedi.be
www.behandelzetels-lemi.be

Publi reportage

Spotlights op :
“A World of Oils”
A World of Oils is een Vlaams familiebedrijf gerund door Guy
en Ines Vanhulsel ( vader en dochter ) met een exclusieve focus
op massageoliën en massagekaarsen en met producten zoals
massage schelpen en hot stones als aanvulling op hun gamma.
A World of Oils verkoopt enkel aan professionele klanten en
richt zich dus tot Iedereen die professioneel met massage bezig
is. Hun klanten bevinden zich niet alleen in België maar ze exporteren hun producten ook naar verschillende landen binnen
de EU en zelfs tot in Dubai.

Uitdagingen
De voorbije 2 jaren zijn voor iedereen in de business moeilijk
geweest. Er was eerst de gedwongen sluiting als gevolg van
covid-19 en nadien de geleidelijke heropening maar met heel
wat restricties.
Zoals zoveel anderen zijn zij ook diep in hun reserves moeten
gaan maar ondertussen trekt de business weer aan.
Sinds kort zijn er echter weer andere uitdagingen bij gekomen.
Als gevolg van de oorlog in Oekraine bijvoorbeeld, is de zonnebloemolie bijna niet meer te verkrijgen en dan is er nog de hoge
inflatie met zijn sterke prijsstijgingen van van alles en nog wat.

Unieke ervaring

Fotografie: Pierre Volpe

Geuren beïnvloeden ons gemoed en kunnen dan ook een direct
effect hebben op hoe iemand zich voelt. Elke geur kan stimulerend werken of juist relaxerend maar ook euforisch of sensueel.

Bij “A World of Oils” hechten ze dan ook veel belang aan de
creatie van geuren voor hun oliën en kaarsen om zo een extra
dimensie toe te voegen aan de beleving van de massage.
Hun creaties van oliën / kaarsen met verfijnde, exotische geuren en originele namen, vormen de unieke kracht van A World
of Oils. De klanten kunnen er eventueel hun eigen rituelen mee
creëren om er zo een extra beleving aan toe te voegen en hun
klanten te laten wegdromen.
Het kunnen bijdragen aan een geluksmoment van de consument, en het enthousiasme van hun klanten daarbij, maakt dat
Guy en Ines dit werk graag doen.

Tips voor startende ondernemers
Guy is hierover kort en krachtig: het is belangrijk dat je in jezelf
en in je concept gelooft. Als dit zo is, doe het dan. Als je het niet
geprobeerd hebt; weet je ook niet of het lukt.
Verder heeft Guy nog als tip om in het begin iemand te zoeken
die de nodige ervaring heeft en je advies kan geven. Begeleiding is essentieel. Er kan heel veel bij komen kijken, zeker ook
op administratief vlak, regelgeving, documentatie, … .
Bedankt voor het leuke gesprek, Guy en Ines!

www.aworldofoils.com
info@aworldofoils.com

Nieuws uit het onderwijs
sectorconsulent, Celeste Deforche

Startersdagen 2022
waren een succes!
Op 3 en 5 mei organiseerden we vanuit Besko,
de Startersdagen voor laatstejaars leerlingen/
cursisten. Op deze twee dagen mochten we
maar liefst 207 leerlingen ontvangen.
Ook deze editie werd een succes. Beide
dagen hadden als doel de laatstejaars te
laten zien dat levenslang leren en netwerken,
belangrijke aspecten zijn binnen de
beautysector.
Graag bedanken we ook alle gastsprekers.
Unizo, een vertegenwoordiger van de
werknemersorganisatie, Salonkee en
Cre’advise zorgden er mee voor dat alle
thema’s besproken konden worden.
Daarnaast kwamen ook twee
schoonheidsspecialistes, Stephanie Vanlede
en Sharon De Backer, langs. Zij deelden hun
ervaring met de opstart en beheer van hun
instituut. Een schoonheidsinstituut is namelijk
veel meer dan het verzorgen en behandelen
van cliënteel.
Ben ook jij er graag volgend schooljaar bij
met de klas? De Startersdagen gaan door op
24 april in Antwerpen en 25 april 2023 in
Roeselare. De inschrijvingen worden geopend
in september. We will keep you posted!

😊

Wist je dat?
Elk provinciaal bestuur organiseert door het jaar cursussen en lezingen.
Op elke avond zijn leerkrachten en leerlingen steeds welkom!
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Als de school waar jij lesgeeft lid is bij Besko, dan kan je je gratis inschrijven
als leerkracht of leerling.
De agenda’s van elke provincie kan je terugvinden op pagina 44 en 45.
Schrijf je snel in en verzeker je zo van een plaatsje voor het gekozen thema!
Ben je als school nog geen lid? Blader snel naar pagina 8 en 9. Daar kan je
alle informatie voor een aanvraag tot lidmaatschap terugvinden.
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Voetklachten en de oorzaken ervan…
Guy Lehaen

U als schoonheidsspecialist-voetverzorger
(m/v/x) weet als geen ander dat een gezonde voet
een waardevol bezit is. Daarenboven is de voet
ook nog eens een vrij ingewikkeld deel van het
menselijk lichaam. 26 afzonderlijke beenderen,
33 gewrichten, 107 ligamenten en 19 spieren en
pezen. Er valt dus heel wat over te weten.
Tot 6x de wereld rond?
De schattingen over de afstanden die een gemiddelde
mens in zijn leven te voet aflegt, variëren van 120.000km
tot 240.000km, afhankelijk van de bron die men raadpleegt.
Een sportief iemand of iemand die geen of weinig toegang
heeft tot andere vervoersmiddelen zal uiteraard aan het
maximum komen, mensen die eerder passief aangelegd zijn
zullen minder dan het minimum lopen, maar feit is dat vrijwel
iedereen vroeg of laat last krijgt van een voetaandoening.

Problemen?
Jaren gaat alles goed tot op een bepaald moment de
natuurlijke vetkamers onder de hiel en de bal van de voet
verminderen of zelfs verloren gaan. Zij zijn de belangrijkste
buffers tegen schokken tijdens het lopen en eveneens
beschermers van de interne structuur. Door de leeftijd
worden ook de bogen platter en minder flexibel, enkels
en voetgewrichten worden stijver en de hele voet wordt
langer en breder. Hierdoor kan voetpijn ontstaan en kunnen
bijkomende problemen de kop opsteken.

1. Het eigen afweersysteem vernietigt de cellen die in
de alvleesklier insuline (hormoon dat de bloedsuiker
regelt) aanmaken, zodat er weinig of geen insuline meer
aangemaakt wordt. (type 1)
of
2. Het lichaam reageert niet meer goed op de insuline
waardoor er te veel suiker in het bloed blijft zitten. Er is
dan sprake van insulineresistentie. (type 2)
Als voetverzorger zullen we meestal geconfronteerd worden
met de gevolgen van diabetes type 2: de diabetische voet,
een verzamelnaam voor verschillende voetproblemen: vaak
koude voeten, stijfheid, minder gevoel, tintelingen, aanhoudende pijn, gevoelsverlies, droge huid en kloofjes, verkleuring die warm aanvoelt, eeltvorming, wonden en zweren. Als
deze problemen tijdig (in een zeer vroeg stadium) behandeld
worden is er niet veel aan de hand, of ‘aan de voet’. Laat
men het echter op zijn beloop, dan kan dit resulteren in:
wonden die niet meer genezen, een blijvende vervorming
van het voetskelet (charcotvoet) of zelfs een amputatie van
een (deel van) de voet of zelfs een been.
Nog even meegeven dat uit onderzoek blijkt dat vele
gevallen van diabetes 2 te voorkomen of zelfs omkeerbaar
zijn door tijdig een gezonde levensstijl aan te nemen.
Hieronder wordt verstaan:
• gezonde voeding;
• voldoende lichaamsbeweging;
• een gezond gewicht;
• niet roken;
• weinig tot geen alcohol;
• ontspanning en een goede nachtrust.

PAV
Een andere oorzaak van voetproblemen is een verharding
van de slagaders of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) dat
zorgt voor een slechte bloedcirculatie. Als dit samengaat
met een diabetes kan elke wonde tot amputatie leiden en de
facto levensbedreigend zijn.
PAV, ook gekend onder de naam (etalagebenen) is onder
controle te houden door medicatie of het aanpassen van
eetgewoonten en levensstijl. Blijken deze ingrepen onvoldoende dan kan de arts een stent plaatsen om de aderen te
verwijderen of dotteren (ballonangioplastiek) toepassen, in
de volksmond gekend als ‘er met een
ballonnetje doorgaan’.

© Getty Image (de voetbogen)

Diabetes? Liever niet!
Ook bepaalde medische aandoeningen kunnen oorzaak zijn
van voetproblemen en voetklachten. De meest bekende is
diabetes. Deze stofwisselingsziekte is er de oorzaak van dat
het lichaam niet goed meer in staat is de bloedsuikerspiegel
te handhaven. Dit kan twee oorzaken hebben:
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Of u al dan niet lijdt aan PAV, moet
door een arts worden vastgesteld
omdat de diagnose niet simpel is
en er dikwijls gespecialiseerde
apparatuur nodig is om de juiste
diagnose te stellen (bv. een
Doppler signaalmeter om de
bloeddoorstroming/opstopping
te meten).
Draagbare doppler signaalmeter
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Brandende voeten?
Hier kan een zenuwbeschadiging
aan de oorzaak liggen. Mortons
neuroom bv. is een verdikking in
de gevoelszenuw van de teen die
tussen de kopjes van de middenvoetsbeentjes loopt. De meest voorkomende plek is tussen de derde en
de vierde teen. Het kan de bron zijn
van pijn die voelt als brandend, stekend, krampend of als elektrische
prikkeling in de tenen. De pijn neemt
toe tijdens het lopen, vooral bij het
dragen van strakke schoenen of
hoge hakken. Behandeling kan door
steunzolen, schoenadvies (aanpassing) of inspuitingen met corticosteroïden (ontstekingsremmers), maar
een operatieve verwijdering van de
verdikte zenuw is dikwijls noodzakelijk.

weinig elastisch en speelt een belangrijke rol in het creëren
van de voetboog tijdens het stappen en rechtop staan.
Fasciitis plantaris is de ontsteking van het peesblad (fascia)
van de voetzool en in sommige gevallen gaat dit gepaard
met een botaanwas aan het hielbeen. In het laatste geval
spreken we van hielspoor.
Wanneer men de voet belast, draagt de fascia plantaris het
volledige lichaamsgewicht en wordt de fascia uitgerekt.
Hierdoor kunnen er kleine scheurtjes ontstaan ter hoogte
van het aanhechtingspunt op het hielbeen. Deze kleine
scheurtjes worden door het lichaam hersteld. Ten gevolge
van een overbelasting kunnen kleine scheurtjes ontstaan die
niet herstellen. Dit lokt een ontstekingsreactie uit die klachten veroorzaakt. Een cliënt met fasciitis plantaris ondervindt
pijn aan de voetzool, aan de onderzijde van de hiel. De pijn
straalt soms ook uit over de voetzool. De klachten nemen
toe met lang staan of stappen, maar zijn vaak uitgesproken
tijdens de eerste stappen ’s morgens.
Morton’s Neuroom

Compressie Neuropathie is een beknelling van een zenuw
die overal in het lichaam kan voorkomen en klachten als
pijn, tintelingen of een brandend of doof gevoel kunnen
geven. Wanneer er sprake is van compressie-neuropathie
van de nn. plantaris medialis en
lateralis (laterale en mediale plantaire zenuwen) voelt men dit als
een brandende pijn in de voetzool
en tenen. Zowel aan de buitenkant
als de binnenkant van de
voet. De oorzaak is vaak
het naar binnen zakken
van de binnenkant van de voet of
onaangepast schoeisel, waardoor
net zenuwen gekneld worden. Als
zenuwimpulsen niet goed meer
worden aangestuurd, komt er een
distonie (stoornis in de spierspanning) in de tenen, hetgeen daar
tot overmatige tonus (spierspanning) kan leiden. En overmatige tonus op haar beurt,
leidt tot veel klachten. Want,
een spier die niet functioneel
op spanning wordt gehouden,
zoals normaal wel het geval is,
gaat na enige tijd pijn doen.
Door de pijn ontstaat er nog
meer spanning op de spier,
waardoor een vicieuze
© wikipedia mediale en plantaire zenuw
cirkel kan ontstaan.
Voorkomen? Genezen? Voorkomen kan door geen te hoog,
te strak of te knellend schoeisel te dragen. Blijf niet lopen
met klachten. Een voetverzorger kan een eerste diagnose
stellen en eventueel doorverwijzen naar een podoloog.

Fasciitis plantaris - hielspoor
Als u de uitgang ‘itis’ leest of hoort, is er in de meeste
gevallen sprake van een ontsteking. In dit geval is het niet
anders.
De fascia is een dikke stevige band die loopt van de
onderkant van het hielbeen tot aan de tenen. Ze wordt
aanzien als een soort verlenging van de achillespees. Ze is

Opvallend: hielspoor (de doornvormige verkalking onder
het hielbeen) wordt aangetroffen bij ongeveer 75% van
de volwassen bevolking. Het aangroeisel op zich is dan
ook meestal geen aanleiding voor pijnklachten aan de
hiel, hoewel deze klachten wel onder de noemer hielspoor
worden gecatalogiseerd. De correcte term voor klachten aan
de hiel is fasciiis plantaris omdat de pijn wordt veroorzaakt
door de ontsteking van de aanhechting van het peesblad.

© az klina: lokalisatie van de pijn bij fasciitis plantais

De behandeling van fasciitis plantaris verschilt naargelang
de klachten die men heeft en kunnen gaan van het
nemen van ontstekingsremmers over ijstoepassingen,
het aanpassen van de activiteiten (tijdelijk minder sporten
bv.) tot stretchoefeningen en orthopedische steunzolen.
Ook cortisone-inspuiting, shockwave therapie (machinaal
verkalkingen verbrijzelen) en in uitzonderlijke gevallen een
operatie waarbij 2/3de van de aanhechting van de fascia
plantaris wordt losgesneden.
Bronnen:
wikipedia
orthopedie-grooteindhoven.nl
medischcontact.nl
mens-en-gezondheid.infonu.nl
www.isala.nl/
ensingpodotherapie.nl
diabetixshake.com
azklina.be
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Uitreiking SSPVHJ Award 2022 op 24 april in Gent

En de titel gaat naar …
Zondag 24 april 2022 was het opnieuw
zo ver. Alle genomineerden verzamelden zich samen met hun familie en
vrienden, want iedereen was benieuwd
wie dit jaar met de titel aan de haal
ging. Het gezelschap werd aangevuld
met de sponsors en sympathisanten.
De uitreikingsavond vond plaats in de
Holiday Inn Express te Gent. Na een
receptie met feestelijke bubbels werd
iedereen in de Begoniazaal verwacht
voor het diner. Gastheer van de avond
was Ronny Van Cutsem. Secretaris van
de beroepsvereniging, Sofie Leyten,
benadrukte nog eens dat de positieve
uitstraling van de wedstrijd zorgt voor
de nodige erkenning van het beroep
van schoonheidsspecialiste.

watten gelegd met prachtige prijzen van
de sponsors.
Dat de uitslagen van de kandidates
dicht tegen elkaar lagen in deze wedstrijd, was voor Runner Up Jazmin
Van den Broek misschien een magere
troost. Toch mogen alle kandidates fier
zijn op het parcours dat ze in deze wedstrijd hebben afgelegd. Ze keken met
het opmaken van hun dossier opnieuw

naar de resultaten, marketing, visie
en cijfers van hun instituut. Daarnaast
kregen ze de mogelijkheid om hun
instituut voor te stellen voor een professionele jury. Maar ze werden ook allen
bezocht door een mystery visitor die
hun praktijkkennis van het vak beoordeelde.
Proficiat aan alle kandidates voor het
harde werk.

Dit jaar was er enkel de categorie
“Schoonheidsspecialiste van het jaar”
en werden er 5 instituten genomineerd.
Alle kandidates kregen hun moment
op het podium om hun instituut en
zichzelf voor te stellen. Sylvia Sylvester
gaf uitleg over de selectieprocedure en
toen was het grote moment aangebroken. De titel ging naar Dorien Ruttens
van Zhenzhu Skin Clinic uit Linden. Ze
mocht de Besko Award in ontvangst
nemen en talrijke geschenken. Ook de
andere genomineerden werden in de
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Dit schreef de jury over het bezoek aan Runner
Up Jazmin Van den Broek en haar instituut

Over winnares Dorien Ruttens van Zhenzhu
Skin Clinic schreef de jury het volgende …

Jazmin’s salon is gelegen aan een drukke weg, maar
de moderne woning met ruime parking waar het salon
gevestigd is, is goed geïsoleerd en het salon is quasi
geluidloos en heel rustig. Meteen bij het binnenkomen
ontstaat een goed contact met Jazmin die me warm welkom
heet in de ruime hal. De “nieuwe klant” behandeling van
Germaine de Capuccini die ik gekozen heb, start altijd
met een huidanalyse maar door tijdsgebrek laten we die
vallen. Deze behandeling is vooral gefocust op hydratatie
en pigmentatie. Ik installeer mij op de comfortabele
voorverwarmde zetel en Jazmin start de behandeling met
een grondige reiniging. Ze epileert mijn wenkbrauwen goed
en doeltreffend. Tijdens de behandeling praten we even over
de opleiding die Jazmin gevolgd heeft voor de begeleiding
van kankerpatiënten. Een opleiding van een jaar die gevolgd
werd door een stage in het ziekenhuis van Leuven. Jazmin is
duidelijk heel betrokken bij de noden van al haar klanten en
engageert zich ook in behandelingen van probleemhuidjes.
De behandeling is heel zacht, op geen enkel moment ervaar
ik een gevoel van prikkeling of trekkerigheid en tijdens de
fluweelzachte massage dommel ik zelfs zachtjes in om
verfrist en ontspannen wakker te worden. Mijn huid voelt
zacht en goed gehydrateerd aan, een effect dat meerdere
dagen aanhoudt.

Zhenshu Skin Clinic in Linden is gelegen aan een heel drukke
weg maar het is goed geïsoleerd en binnen is het heel rustig
en sfeervol. Dorien is een heel ambitieuze en energieke
vrouw, een echte onderneemster die heel goed weet wat ze
wil. En dat is: van haar instituut een topinstituut maken met
specialisatie in huidverbetering. Dorien werkt uitsluitend met
het merk Medik8 en leidt een prachtig ingericht instituut dat
draait als een trein (agenda staat overvol en het is moeilijk
om een afspraak te krijgen) Ik heb gekozen voor de anti-age
behandeling van 90 minuten. Dorien legt elke fase van de
behandeling goed uit. Ze begint met een grondige reiniging
met zuur dat prikkelt maar dadelijk wordt ingemasseerd.
Daarna volgt een speciaal serum dat (nog steeds met handschoenen…) wordt ingemasseerd en dat onder LED-licht
verder inwerkt. Vlak na de behandeling ziet mijn huid lichtjes rood, maar dat trekt snel weg en de spiegel laat na de
behandeling een gladde en goed opgespannen huid zien.

Jazmin is een heel goede en gemotiveerde schoonheids
specialiste met hart voor haar werk en voor haar klanten.
Niet moeilijk dat haar klanten haar heel trouw zijn… Ze is
heel gedreven en heeft nog veel plannen voor de toekomst.

Dorien vertelt uitgebreid over haar plannen voor de toekomst, een nieuwe locatie, een toekomstige samenwerking
met andere specialisten en esthetische artsen… Ze volgt
voortdurend opleidingen (onlangs een speciale cursus over
acne…), is lid van een businessclub, ze is ook een vurig
voorstandster van het optrekken van het niveau van de
schoonheidsspecialiste. Tijdens de coronaperiode heeft ze
noodgedwongen een webshop geopend en daardoor heeft
ze “haar beste jaar ooit” gehad qua omzet.
Dorien is heel professioneel en leeft 100% voor haar job.
Naast een prima schoonheidsspecialiste is ze ook een
sterke onderneemster met een goede toekomstvisie (nieuwe
locatie, uitbreiding van haar diensten…) en een brede interesse in nieuwe evoluties in het beroep. Ze is ook sterk in
verkoop van en communicatie over haar producten. Alleen in
haar mondelinge communicatie met de klant kan ze nog het
een en ander bijleren: ze gaat te veel uit van droge kennis en
té weinig van de behoeftes van de klant.
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Hoe haal je
Ben jij zo iemand die tot de laatste minuut
doorwerkt om dan halsoverkop wat kleren in
een valies te proppen en je vervolgens naar het
vliegveld te haasten om op reis te vertrekken?
Niet te verwonderen dan als je de eerste dagen
ziek of met migraine
doorbrengt. Of
geïrriteerd rond
loopt omdat het
hotel/het weer/
het eten/... niet is wat
je ervan verwachtte.
Vakanties verlopen vaak niet zoals
we ze gedroomd hadden. De
staat waarin je vertrekt ,is bepalend voor de beleving van je verlof
en ook voor hoe je nadien terug
aan het werk gaat. Voor wie het
maximale uit zijn/haar vakantie wil
halen, hebben we enkele nuttige tips:

)3 330.17.30

Hoe haal je het meest
uit je vakantie?
1) Bouw een overgangsperiode in
Wie oververmoeid aan vakantie begint, is sneller
ziek en kan moeilijker om met tegenslag. Maak
daarom de overgang van werk naar vakantie minder
abrupt. Zorg dat je nog twee vrije dagen hebt voor
je echte vakantie, zodat je rustig kan inpakken en de
laatste zaken regelen.
Indien je zaak openblijft, maak dan goede afspraken
met je team wat betreft taken en verantwoordelijkheden. Geef duidelijk aan waarvoor ze je wel en niet
mogen contacteren en ook wanneer.
Ben je op je bestemming toegekomen, neem dan de
eerste dag ook écht rust. Je hoeft niet meteen van
alles te gaan bezichtigen of doen, druk meteen de
pauze-knop in.
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het meeste
uit je vakantie?
2) Stel je verwachtingen bij

4) Beleef het echt

Die vakantie heb je verdiend, dus die moet perfect zijn. Als
het hotel dan niet is zoals op de foto, die rustige vakantiewoning vlak naast een discotheek staat, het weer niet stralend
genoeg is, heb je niet veel nodig om zelf een humeur te krijgen dat ‘op onweer’ staat.
Verwachtingen over vakantie zijn vaak te hooggespannen,
waardoor zelfs kleine tegenvallers enorm worden uitvergroot.
Wees realistisch: ook in Thailand kan het regenen.

3) Verbind - word weer verliefd
Vind je doorheen het jaar nooit de tijd voor een echt gesprek
met je partner, je familie, je vrienden? Dan is de vakantieperiode daar het ideale moment voor. Neem de tijd om goed te
luisteren, oprechte belangstelling te tonen voor elkaar. Kijk
elkaar lang in de ogen, hierdoor maak je meer oxytocine aan
en voel je je meer verbonden.
Wil je een leuk gesprek? Stel elkaar eens andere vragen,
zoals:
• Waarvoor ben je het dankbaarst?
• Hoe ziet jouw bucketlist eruit?
• Wat is het beste advies dat je al ooit hebt gekregen?
Wie weet wat je nog allemaal over elkaar ontdekt.

Kijk jij op vakantie vooral door de cameralens? Vaak zijn we
meer bezig met het digitaal registreren van onze ervaring dan
met het genieten ervan op het moment zelf. Bovendien zorgt
die camera voor afstand: het legt als het ware een filter over
je ervaring waardoor die minder intens wordt.
Vakantie is het ideale moment om mindful te zijn. Richt je
volledige aandacht op het lekkere eten, de zuiderse geuren,
de zon op je huid. Vertraag en maak verbinding met jezelf en
je omgeving.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness
effectief helpt tegen stress, depressie, slapeloosheid, enz.
Bovendien zorgt zo’n hyperbewuste beleving van het moment,
voor diepere en meer langdurige herinneringen eraan.

5) Hou dat vakantiegevoel vast
De rust die je vond tijdens je verlof, kan snel verdwijnen als
je weer in de ratrace van het leven terecht komt. Tips om ook
na je verlof ontspannen te blijven:
•
•
•
•

Respecteer je pauzes.
Mediteer om mindful te blijven.
Verbind: maak ook nu tijd om écht met elkaar te praten.
Herbekijk en herbeleef je vakantie via foto’s, filmpjes, verhalen.

Ik wens jou alvast een deugddoende vakantie toe!

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, herschoolde zij zich en
ondertussen runt ze al 14 jaar een coaching- en trainingbedrijf samen met haar vennoot
Anneliese Monden en een team van topcoaches.
Als Master Certified Coach deelt ze 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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Cursussen en lezingen
Wil je als schoonheidsspecialiste en ondernemer investeren in je
eigen kennis en je onderneming? Bekijk dan zeker ons aanbod
voor het najaar van 2022. Besko vindt het belangrijk om provinciaal een aanbod aan te bieden. Wil je graag een opleiding
volgen in een andere provincie dan ben je zeker welkom.
Gebruik zeker de QR-code op de volgende bladzijde en kijk
regelmatig welke opleidingen er nog zijn bijgekomen. Meer
informatie en de link om in te schrijven wordt ook via de digitale
nieuwsbrief bezorgd. Voor meer informatie in uw provincie neem
gerust contact op met de verantwoordelijke van de provincie.
Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk.
De tarieven voor deelname bedragen € 15 voor leden Besko,
€35 voor niet leden en € 5 voor leerling-lid van Besko.

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot

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

Gehouden activiteiten:
• 25 april 2022 - “ Financieel gezond starten en gezond
houden van mijn onderneming ”
Op 25/04 gaf West-Vlaanderen een voordrachtavond over “
Financieel starten en gezond houden van mijn onderneming”
Dhr. Lieven Vlamynck gaf op een boeiende manier een uiteenzetting van belangrijke begrippen in het fiscaal en boekhoudkundig
landschap. Tevens gaf hij interessante tips over fiscale optimalisatie en beroepskosten binnen een eenmanszaak waarbij hij het
belang van coaching (lees o.a. boekhouder) aankaartte.
De aanwezigen hebben veel tips (dankzij de syllabus) opgestoken op deze leerzame avond.

• 17 mei 2022 - Workshop van stress naar ONT-stressen
Na al deze zware avonden kwam
Greet Benoot ons ontstressen. Door
het goede weer kon deze workshop
in de buitenlucht doorgaan. Na een
woordje uitleg en vragen door Greet
i.v.m. stress (met gemakkelijke praktische tips om te ontstressen) kwam
er muziek aan te pas en werd er op
een zeer ontspannen manier (onder het bemoedigend oog van
de Coach-medewerkster) gelachen en gedanst. Iedereen ging
iedereen met volle energie en volledig los naar huis.
Het bestuur van West-Vlaanderen bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid op hun voorjaarsprogramma. Wij hopen jullie allen
terug te zien op 17/10 en 7/11 dit met onderwerpen op aanvraag
van leden, waarvoor dank voor de tips.

Te houden activiteiten:
• Op maandag 17 oktober om 19.30 voordracht over anti-aging
met dermapen gegeven door Katleen Van de Heuvel
• Op maandag 7 november volgt dan een demo-avond make-up
bij donkere / aziatische types gegeven door Shari Parmentier
Beide avonden gaan door bij Coach Centrum,Brugsestwg 363/
bus 6,8800 Roeselare.
Inschrijving is enkel geldig bij voorafbetaling op rekeningnr.
BE87 1430 9864 8394 ten laatste 14 dagen voor datum met vermelding naam cursus. Verdere gegevens volgen. Hou zeker de
sociale media in het oog.

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela

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

Te houden activiteiten:

• 10 mei 2022 – ‘Praktische workshop Canva”
Op 10/05 stond het werken met Canva op het programma.
Katrien De Vlieger leerde ons op een aangename manier het
maken van cadeaubonnen , flyers , ontwerpen voor op je sociale
media aan. De maximum toegelaten inschrijvingen verlieten met
de lach en goede moed de zaal.
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• Woensdag 21 september 2022 – Microneedling en
Lichttherapie door Katleen Van den Heuvel
2 onderwerpen / behandelingen die samen gecombineerd
kunnen worden in de praktijk.
- Microneedling ook wel CIT genoemd : Collageen Inductie
Therapie
- LIichttherapie van Celluma
De combinatie van deze 2 behandelingen geven een optimaal
resultaat. Microneedling , ook gekend onder de merknaam “
DERMAPEN”, is een quasi pijnloze techniek, waarbij we kleine
microkanaaltjes maken in de huid om activa dieper en efficiënter in de huid te laten inwerken. In combinatie met lichttherapie
kunnen wij optimale resultaten bereiken. Lichttherapie is een
natuurlijk mechanisme van fotosynthese om onze cellen te activeren en te stimuleren om zich te vernieuwen.
• Woensdag 28 september – Hydra Vacuüm door Katleen Van
Den Heuvel
De hydra vacuüm is een toestel dat bestaat uit de HYDRA
POWER TECHNOLOGIE dat op een efficiënte manier de huid
gaat zuiveren, open poriën verminderen, hydratatie verbeteren
en pigmentproblemen verlichten. Het werkt op de anti-aging en
op de versteviging.
Katleen geeft tekst en uitleg en een demonstratie.
• Woensdag 26 oktober – Orthomoleculaire Therapie door
Peggy Thaens
“ je keuzes van vandaag bepalen je gezondheid van morgen.”
- Orthomoleculaire geneeskunde gaat over het behouden en /
of optimaliseren van de gezondheid door inzet van optimale
doseringen van de voedingsstoffen.
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- Vermoeidheid, depressies, allergieën en acné problemen: hier
is iets aan te doen!
- Met de juiste levensstijl en voeding kun je je huid verbeteren
en klachten verminderen
- Door het aanpakken van de oorzaak krijgt het lichaam de gelegenheid krijgen zichzelf weer te herstellen.
Onze nieuwe locatie:
De zaal heet “ KAPELLEKE ” - Lieve Vrouwstraat 7 - 3600 GENK
Gemakkelijk te bereiken via E 314 Afrit 32, Genk OOST. Gebruik
van de GPS werkt. Er is voldoende parkeergelegenheid. In
Google maps en GPS: Lieve vrouwstraat 7 Genk ingeven.

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx

Flor Alpaertstraat 4, bus 001
2600 Berchem
Tel.: 03/280 80 70 - Fax: 03/281 33 96
E-mail: voorzitter@besko.be

Gehouden activiteiten:
Eindelijk konden we in veiligheid weer een studieavond volgen
bij Besko Antwerpen. Het was zeer aangenaam om elkaar
opnieuw in levende lijve te ontmoeten en gelijk te kunnen genieten van een getalenteerde spreker. Inge Deceuninck, bekend
door haar webinar: ”huidhonger” en haar studieavond “natural
face lifting” wist andermaal de Antwerpse Besko leden en anderen te boeien met “De meerwaarde van manuele technieken in
het salon”. Zij ging terug naar de roots van het beroep, men kan
inderdaad zeer nuttige behandelingen manueel uitvoeren, het
gebruik van gesofistikeerde apparatuur is niet altijd een must
om tot mooie resultaten te komen. Professionele kennis en het
gebruik van getrainde handen brengen schoonheidsspecialisten
ook tot een degelijke uitvoering van de door de klant verwachte
resultaten. Een door de aanwezigen zeer gesmaakte uiteenzetting die zeker nuttig was voor de professionelen maar tevens
voor starters, belangstellenden en leerkrachten.

Te houden activiteiten:
Het programma van Antwerpen is nu nog niet bekend.
Raadpleeg de website of de QR-code. Zodra het programma
bekend is zal je er alle informatie terugvinden.

VLAAMS-BRABANT
Mevr. G. Van Noten

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

Gehouden activiteiten:
• Bindweefselmassage door Inge Deceuninck
Na een introductie en een zeer goede uiteenzetting wat een bindweefselmassage wel kon
zijn en moest zijn mocht een persoon dit ook
aan den lijve ondervinden. Het is een zeer
pittige massage waar zeker de fibroblasten,
collagene en elastinevezels een boost gaan
krijgen om uit zichzelf terug te werken. De
resultaten die we te zien krijgen waren zeer
verbluffend. Heel leerrijk en toffe avond. We
zijn weeral een bagage rijker.

• Oncologische massage door Jasmin Van Den Broeck
Hier kregen we een degelijke uitleg over
we wat we allemaal mogen doen en niet.
Welke producten eraan te raden zijn en wat
we zeker moeten mijden. Er werd ons een
demo gegeven hoe we het moesten doen
en waar we vooral moesten op letten.
Tegelijkertijd kregen we demo van een
maquillage, hoe we wenkbrauwen op de
juiste manier moeten tekenen, hoe we wimpers kunnen maquilleren die er eigenlijk niet
zijn. Zeer leerrijke en toffe avond. We weten weeral een tikkeltje
meer hoe we oncologische patiënten mogen verzorgen.

Te houden activiteiten:
• 21 september - Bindweefselmassage door Inge
Deceuninck - Kessel-lo
Bindweefselmassage of Natural Face Lifting massagetechnieken
zijn ontwikkeld door Inge Deceuninck, met haar achtergrond als
fysiotherapeute kent zij het lichaam en daarmee de werking van
botten, spieren en bindweefsel als geen ander. Zij zal ons deze
avond heel wat technieken bijbrengen hoe we hiermee aan de
slag moeten gaan. Een avond om zeker niet te missen.
• 16 november - Sociale Media Training door Jazmin Van den
Broeck - Kessel-Lo
Sociale media zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse
leven. Maar hoe gebruiken we dit allemaal? Hoe maken we ons
bekent? Hoe kunnen we via deze weg verkopen? Dit en zoveel
meer zullen op deze avond te weten komen.
• 19 oktober - Styling en productenpresentatie door Vanessa
Verbeurgt - Dilbeek
Wie van ons droomt er niet van een mooie presentatie van producten in zijn instituut met de juiste kleuren, de juiste plaatst.
Vanessa is een krak in haar vak en kan met zeer eenvoudige
materialen alles tot zijn recht laten komen. Een echte aanraden
voor wie zijn instituut eens iets extra wil geven met een oog voor
detail en smaak.
• 30 november - Feestmaquillage door Eline Deblauwe Dilbeek
De feestdagen staan weer voor de deur en dan is het altijd wel
leuk als we op de hoogte zijn van het nieuwe. Er zal een demo
gegeven worden en veel tips en trick zullen ons de gelegenheid
geven om mooie resultaten in onze praktijk neer te zetten. Er zal
zeker mogelijkheid zijn om alles zelf eens uit te proberen over de
nieuwe trends, nieuwe technieken, nieuwe producten enz.
De cursussen gaan door in:
CC-Westrand (Lokaal 004) Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek en van
19.30 tot 22.30 uur.
Café de Curve (grote zaal) Baron A. de Becker-Remyplein 2,
3010 Kessel-lo en van 19.30 tot 22.30 uur.

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Leyten
 el.: 0477/54 32 54
T
E-mail: sofieleyten@besko.be

Gehouden activiteiten:
Op maandag 9 mei werd in de namiddag
en ook ’s avonds een praktische workshop
Canva georganiseerd. Zowel beginners als
kenners van Canva kregen de mogelijkheid
om nieuwe dingen te leren en vragen te
stellen. Ze gingen praktisch aan de slag om
een eigen ontwerp te maken, waar ze in hun
instituut mee aan de slag kunnen. De eerste
activiteit georganiseerd na een lange periode
was een succes.
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Te houden activiteiten:
Op maandag 12 september organiseren we een netwerkdag voor alle beautyprofessionals. Die dag kan je
kennis maken met een aantal lesgevers die workshops
voorzien en we nodigen ook sprekers uit rond boeiende
onderwerpen. We voorzien ook een langere middagpauze zodat je kan netwerken met je collega’s. Kortom
een gevulde dag waar je veel kennis en praktijkervaring
kan opdoen overgoten met gezelligheid.
Noteer deze datum alvast in je agenda en binnenkort
meer nieuws over het programma.

ONLINE OPLEIDINGEN

Gehouden activiteiten:
Op maandag 14 maart zaten een 30-tal beautyprofessionals geboeid achter hun scherm. Ze namen deel aan
de online opleiding “Werken met Canva” met Katrien
De Vlieger. Ook deze online opleiding was opnieuw een
succes en motiveerde een heel aantal beautyprofessionals om ook de praktische workshop te volgen.

Nieuws uit de
bedrijven
6TH WORLD WELLNESS WEEKEND
OP 16-17 EN 18 SEPTEMBER 2022
De 6e editie start op vrijdag 16 september 2022 bij
zonsopgang in Fiji, tot zonsondergang zondag 18 september in Hawaï. Meer dan 4.000 deelnemende locaties
in 140 landen zullen worden aangeduid op de World
Wellness Map www.wellmap.org zodat miljoenen
mensen leuke, gratis, inclusieve groepsactiviteiten,
lessen of workshops in de buurt kunnen vinden.
Online registreren is zo simpel als 1-2-3...
en het is GRATIS!
Stap 1.
Elk Wellness, Fitness, Beauty, Horeca of Toerisme gerelateerd bedrijf kan zijn gegevens en komende activiteiten registreren op www.wellmap.org. Maak gewoon een
GRATIS account aan met een e-mailadres en wachtwoord.

Ben jij benieuwd naar het meest actuele programma
van elke provincie?
Wil je je onmiddellijk inschrijven voor een opleiding?
Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven via
onderstaande QR-code.

Stap 2.
Locaties worden aangemoedigd om hun komende
Wellness-activiteiten aan te kondigen. Je hoeft niet tot
september te wachten om vitaliteit, sereniteit, immuniteit, creativiteit en solidariteit te vieren. Wellnessenthousiastelingen zijn op zoek naar open deurdagen,
lessen, speciale evenementen, volle-maan-yogasessies,
lente-arrangementen, moeder-dochter aanbiedingen,
staycations, trips, retraites...
Stap 3.
Deel uw WWW-pagina op sociale media om nieuwe
klanten te bereiken en voormalige klanten eraan te herinneren waarom ze opnieuw moeten komen.

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

Voor de meest recente info: www.besko.be
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De enige voorwaarde voor deelname is dat de locaties
hun gasten, leden of inwoners van hun gemeenschap
één wellnessgroepsactiviteit, -les of -workshop van 60
minuten aanbieden op een dag(en) naar keuze: vrijdag
16, zaterdag 17 en/of zondag 18 september 2022. Voor
een instituut zou het kunnen dat ze bijvoorbeeld een
workshop organiseren - make-up, of huidverzorging tips
en tricks, een ontdekkingsbehandeling voor een interessante prijs met b.v. een extra gratis massage moment
toegevoegd, er zijn veel mogelijkheden.
De locaties “doneren” een
uur van een van hun teamleden om mensen te inspireren en hen aan te zetten
om vaker actief te zijn, en
hopelijk een lokale liefdadigheidsinstelling of ngo
te steunen om kilometers
om te zetten in geld voor
vluchtelingen of kansarme
gemeenschappen.
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DE NATUURLIJKE MAKE-UP VAN LAVERA IN
EEN NIEUW JASJE!
lavera staat voor effectieve, innovatieve en duurzame cosmetica. Het
Duitse natuurcosmetica merk is wereldwijd een bekende speler op
het gebied van natuurlijke gecertificeerde persoonlijke verzorging.
De natuurlijke producten van lavera worden ontwikkeld met respect
voor mens, milieu en dier. lavera gebruikt alleen ingrediënten van
natuurlijke oorsprong, die zorgvuldig zijn geselecteerd en biologisch
zijn geteeld. De producten bevatten geen minerale oliën, microplastics of synthetische conserveringsmiddelen, waardoor zelfs de meest
gevoelige huid het goed verdraagt.
Milieuvriendelijke productie en duurzame productverpakkingen
Een duurzaam en zorgvuldig gebruik van hulpbronnen is belangrijk.
lavera vertrouwt daarom op groene stroom bij het productieproces
en werkt continu aan het verbeteren van de efficiëntie hiervan om de
energiebehoefte en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Ook is lavera constant bezig om de productverpakkingen
zo duurzaam mogelijk te maken. Zo wordt voor verpakkingen zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Het doel is om
uiteindelijk een maximaal aandeel gerecyclede materialen te gebruiken.
Natuurlijke make-up
lavera heeft een uitgebreid assortiment natuurlijke make-up. Van
foundation en lippenstift tot oogschaduw en mascara, het is er allemaal! Net zoals de andere producten van lavera, is ook de make-up
vrij van microplastics en synthetische conserveringsmiddelen. De
producten zijn 100% biologisch en een groot deel van het assortiment is veganistisch.
U kunt contact opnemen met
de lavera productspecialist
Amy Schuermans om de
make-up display te bestellen.
Meer info:
Amy Schuermans
aschuermans@hollandpharma.nl
0031 6 21 404 946

COSBEAU SLIMMING SERUM
DE MONEY MAKER
VOOR IEDERE SALON!
Het Cosbeau Slimming Serum van
MedCos Skinsolutions is hét product dat
elke salon in het assortiment zou moeten
hebben. Het is een product dat een
aanvulling is op iedere lijn én gewild door
bijna iedereen!
Dit unieke, in Nederland ontwikkelde,
serum heeft namelijk een vet afdrijvende
en huid verstrakkende werking. Het
product is stand-alone te gebruiken/
verkopen, maar ook perfect voor
thuisgebruik na de populaire cryolipolyse
behandelingen. Ideaal voor de aanstaande
zomer!
Ben jij benieuwd naar de unieke
ingrediënten en het hoge verdienmodel
van dit slimming serum?
Vraag dan meer informatie aan via
www.medcosskinsolutions.nl  

DAGCRÈME MET SPF IN STRIJD
TEGEN HUIDVEROUDERING
SPF gezichtscrème tegen huidveroudering
Naast een gezond leven, wil je ook een gezond uiterlijk en
zo lang mogelijk een jeugdige en frisse uitstraling behouden. Een mooie huid is daar één onderdeel van. Medik8
gaat voor het hoogst haalbare resultaat om jou een perfecte huid en daarmee zelfvertrouwen te geven. Om jouw
huid een goede bescherming en de optimale verzorging te
bieden heeft Medik8 een aantal dagcrèmes met SPF ontwikkeld. Behalve dat deze SPF-crèmes jouw huid optimaal
beschermen tegen zonneschade, geven ze jouw huid ook
de benodigde verzorging. Op onze site kun je meer lezen
over zonbescherming. Er staan ook tips vermeld.
De volgende crèmes behoren tot ons aanbod aan zon
beschermers:
• Daily Radiance Vitamine C
• Advance Day Ultimate Protect
• Advance Day Total Protect
• Advanced day Eye Protect
Wij gunnen het jou om tijdens deze mooie tijd van het jaar
veilig en onbekommerd te genieten van die heerlijke zonnestraaltjes op je huid.
info@medik8.be
www.medik8.be

Medik8 neemt zonbescherming zeer serieus en daarom hebben we een reeks
hoogtechnologische, dagelijks te gebruiken formules ontwikkeld waarop u kunt
vertrouwen om uw huid te beschermen.

Medik8 SPF Specialist
Onze geavanceerde fotostabiele
filters beschermen uw huid tegen
schadelijke UVA- en UVB- stralen

Deskundig geformuleerd met
krachtige milieubescherming.

Een selectie van 100% veganistische
formules. Die u dagelijks wilt dragen.

Ontdek meer op medik8.be
info@medik8.be

SOLDEN Phyt’s - SOLDEN Phyt’s - SOLDEN Phyt’s - SOLDEN Phyt’s
Exclusief aanbod voor lezers van HEBE
Wegens beëindiging importeurschap in Nederland

UITVERKOOP Phyt’s producten
Verkoopproducten én salonproducten; alles in wederverkoopbare staat.
Interessante korting op de hele voorraad, elk bod wordt serieus genomen!
Alleen reageren bij serieuze belangstelling. Op aanvraag is de voorraadlijst beschikbaar.
Oreaden Cosmetics - Nieuweweg 109 - 3765 GC SOEST - Nederland
Tel: +31 35 60 99 220 e-mail info@oreaden.nl Whatsapp: +31 6 53 63 58 66
Proﬁteer nu van dit unieke aanbod; zolang de voorraad strekt.

School voor
schoonheidszorgen
s

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

Een unieke mogelijkheid iets aan te bieden aan uw c
 ollega’s en
beginnende instituten. Ook om een tijdelijke vervanging te zoeken of
een nieuwe medewerker in uw instituut.

de opleiding die de norm is in de
schoonheidssector
aangezichtsverzorging

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 dat op uw lidkaart staat.)

lichaamsverzorging
epilatie

voetverzorging
make-up

GRATIS OP TE HALEN (na afspraak) wegens stopzetting:
*NEMECTRON electrodyn C II-toestel
* FORMOSTAR-toestel
+ alle toebehoren + roltafel
Diest - 013 33 55 45

manicure
in 2, 3 of 4 jaar technisch secundair onderwijs
na studies SO - bijkomend diploma - in 20u/week
Nieuwe richtingen vanaf schooljaar 2021-2022:
derde jaar haar- en schoonheidsverzorging (BSO)
derde jaar wellness en lifestyle (TSO)

Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem - Tel. 03 / 230 03 84

www.denisegresiac.be
info@denisegresiac.be

Alvast dank,
Met vriendelijke groet,
Mia Kenis-Geenen
Nieuwstraat 25
3290 Diest
Kenis.jos@skynet.be

SCAN DE QR-CODE,
VUL ONLINE HET FORMULIER
IN EN ONTVANG EEN GRATIS
MAKE-UP TESTPAKKET

NEOLABO
SLUIZEKEN 34 - 9620 ZOTTEGEM
TEL +32 9 364 51 10
info@neolabo.be
NEOLABO.BE

NIEUW

MINERALE COLLECTIE
CORPORATE

CONTACTEER JOUW NEOLABO COACH,
LISELOTTE CAREME, VOOR EEN
AFSPRAAK OF VOOR MEER INFO:
liselotte.careme@neolabo.be of
+32 495 94 79 85

neolabo.be
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