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Beste schoonheidsspecialist(e), 

Hoor de kinderen en jongeren begon een nieuw schooljaar, vol goede moed hebben ook wij ons werk hervat en 
kijken uit naar wat er ons de volgende maanden te wachten staat.
Er volgt een periode vol nieuwigheden, een overgroot deel hiervan hebben we zelf niet gewenst, zoals het 
afschaffen van onze vestigingswet. We moeten echter vooruitkijken en, ondanks een weinig doordachte 
maatregel, er het beste van maken, wetende dat men binnen afzienbare tijd waarschijnlijk zal moeten herzien wat 
nu met veel bravoure werd aangekondigd.
Een zaak staat vast, Besko en de “geschoolde” schoonheidsspecialisten laten zich door niemand in de hoek 
drummen. Wij gaan vooruit en de “knoeiers” moeten eruit. Wij oefenen een beroep uit dat kennis en kunde vergt. 
Wie aan die eisen niet kan voldoen zal zeker de voorziene kwalificaties die Besko haar leden zal bezorgen, niet 
kunnen en mogen gebruiken of uithangen.
Om een licentie, als schoonheidsspecialiste, van onze beroepsvereniging te verkrijgen zal de kandidaat een 
erkend diploma dienen voor te leggen of, exceptioneel, alle theoretische en technische vaardigheden moeten 
kunnen bewijzen voor een door Besko gevestigde commissie, hoofdzakelijk samengesteld uit specialisten uit het 
onderwijs en gediplomeerde zelfstandigen.
Hetzelfde geldt voor de deelberoepen. Zij zullen echter enkel een licentie ontvangen voor het onderdeel waarvoor 
zij een “vallabel” deeldiploma of erkenning door onze commissie, kunnen voorleggen.
Uiteraard spijt het ons dat onze “gezagdragers” hun verantwoordelijkheden doorschuiven en uiteindelijk de vele 
onderwijsmensen die jaren besteed hebben om degelijke opleidingen uit te dokteren, te omzeilen.
Men oogst wat men gezaaid heeft is een gekend gezegde dat hier zeker geldt.
Besko zal ervoor zorgen dat men niet vergeefs het goede zaad, ontkiemd gedurende degelijke opleidingen, zal 
laten overwoekeren door onkruid. 
Wij rekenen op onze leerkrachten, directies, de inspectie, de administratie, ja de minister van onderwijs zelf, dat 
zij er zullen over waken dat we kunnen blijven rekenen op bekwame afgestudeerde schoonheidsspecialisten.
Estetika Herfst staat voor de deur, we verwachten dat alle gemotiveerde schoonheidsspecialisten door die deur 
zullen stappen en zich op de beurs zullen herbronnen. Een nieuwigheid (hoe klein ook) kan uw zaak enorm ten 
goede komen. Welkom op Estetika en bij Besko op onze stand.

Uw voorzitter: John Boeckx
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DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00

TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com
*Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% btw. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
BENELUX

Lift Intensif
 Liftend & hydraterend anti-age vliesmasker voor alle huidtypes.

Instant Lifting Effect! 
Dit verfrissend anti-age vliesmasker met heerlijk zomers parfum werkt huidverstevigend en hydraterend. Reeds 
na de eerste toepassing zijn fijne lijntjes en rimpels minder zichtbaar en is de huid strakker en veerkrachtiger. 
Dankzij de nauwkeurig geselecteerde ingrediënten zoals Osilift®, Hyaluronzuur en PhytoCellTec™ MD, is deze 
formule uitermate geschikt voor de verzorging van de verslapte, rijpe huid. Biedt ook intensieve hydratatie 
bij vochtarme huidtypes. 
Kant-en-klaar masker, eenvoudig open te plooien en op te leggen.

Shop online 

www.districos.com

Based on active ingredients:
• Osilift®

• Hyaluronic Acid 
• PhytoCellTecTM MD  

(complex of Apple Stem Cells)
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Ontdek het volledige gamma van Euroclinic en NWT:
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Actieve variaties op het 
thema retinol

1. Retinol en retinolalternatieven 
Huidveroudering resulteert in tal van modifica-
ties in de cellen en weefsels van de huid. Dit 
weerspiegelt zich vooral in een vermindering 
van de groeicapaciteit of proliferatie van kera-
tinocyten en fibroblasten, waarbij hun synthe-
secapaciteit voor proteïnen zoals keratine en 
collageen afzwakt. Dit gaat gepaard met huid-
verslapping en rimpelvorming. Retinoïden, of de 
‘vitamine A-familie’, waaronder retinol en in het 
bijzonder retinoïnezuur, zijn bijzonder effectief 
voor het tegenwerken van verouderingstekenen 
zoals rimpels en lijntjes en het verbeteren van 
de huidtextuur en huidteint. De positieve reti-
noleffecten gaan echter dikwijls gepaard met 
irriterende nevenverschijnselen, zodat de cos-
metische research zich in de loop van de jaren 
heeft toegespitst op de ontwikkeling van actieve 
bestanddelen die retinolanaloge huidinvloeden 
vertonen, echter met heel wat minder neven-
werkingen. Hierbij wordt vooral gefocust op hun 
stimulerende werking op de delingscapaciteit 
van fibroblasten en keratinocyten en de aard 
en hoeveelheid van de proteïnen die met tus-
senkomst van de werkstoffen worden geprodu-
ceerd. De belangrijkste onderzoeksmethode in 
dit verband is het nagaan van de invloed op de 

expressie van de genen van deze proteïnen, in 
vergelijking met de gekende invloed van retinol.1 
Ofschoon de genexpressie van de retinolalterna-
tieven meestal merkwaardige overeenkomsten 
vertonen met retinolexpressies, zijn er logischer-
wijs specifieke verschillen, wat niet wegneemt 
dat men proefondervindelijk toch retinolanaloge 
effecten op de huid constateert en met minder 
nevenwerkingen. Retinol en retinolalternatie-
ven worden steeds gecombineerd met andere 
actieve bestanddelen, zoals antioxidantia en 
geven vanzelfsprekend de beste resultaten als 
ze met instituutbehandelingen gepaard gaan. 

2. Dermato-cosmetische werking van 
 retinol
Na het aanbrengen op de huid wordt retinol 
opgenomen via de hoornlaagstructuren en het 
epitheelweefsel van de haarfollikels en gelei-
delijk in de hoornlaag gedeponeerd. Het pene-
treren in de diepere lagen van de epidermis en 
in de dermis verloopt trager. De penetratieroute 
en de snelheid van de percutane absorptie van 
retinol zijn afhankelijk van de concentratie en 
de galenische vorm waarin het is verwerkt (gel, 
crème). 
Retinol dringt via interacties met de plasmamem-
branen in het cytoplasma van basaalcellen en 
fibroblasten en wordt enzymatisch omgezet in 
actief retinoïnezuur. In het cytoplasma wordt reti-
noïnezuur gebonden aan transportproteïnen, die 
het naar de celkernen brengen. In de celkernen 
worden er vervolgens complexen gevormd van 
retinoïnezuur met receptormoleculen (retinoïde-
acceptorproteïnen), die specifieke genen in het 
DNA gaan activeren, waarvan de codes worden 
vertaald in essentiële huidproteïnen. Retinol 
heeft na omzetting in retinoïnezuur een active-
rende invloed op de basaalcellen, waardoor ze 
sneller gaan delen (verhoogde celproliferatie). 
Daarnaast bevordert retinoïnezuur de exfoliatie 
van de opperste corneocyten, wat bijdraagt tot 

‘‘Men moet aannemen, dat alle natuur- 
wetenschappen zozeer met elkaar zijn 
verbonden, dat het aanbevolen is alles 
tezamen te begrijpen dan één enkele van een 
andere te scheiden. Indien iemand serieus
een wetenschappelijke waarheid wenst te 
onderzoeken, dient hij geen keuze voor een 
bijzondere wetenschap te maken: zij vormen 
één geheel en zijn onderling afhankelijk.’

René Descartes (1596-1650)
 Franse filosoof en wiskundige



een gladdere en een gezonder uitziende huid 
met minder ouderdomsvlekken. De genormali-
seerde en toegenomen celactiviteit leidt tot een 
geleidelijke verdikking van de epidermis en een 
verbetering van de barrièrefunctie, wat resul-
teert in minder transepidermaal waterverlies. In 
de dermis heeft retinoïnezuur een stimulerende 
invloed op de fibroblasten, waardoor de colla-
geensynthese toeneemt. Vroegtijdig verouderde 
huid en vooral fotoverouderde huid vertoont 
een duidelijke beschadiging van de collageen-
en elastinevezels. Wetenschappelijke studies 
wezen uit dat dit ten dele veroorzaakt wordt 
door specifieke enzymen die in de dermis aanwe-
zig zijn: de matrix- metalloproteïnasen (MMPs). In 
een intacte huid hebben ze een normale regule-
rende werking op de lederhuidvezels. Overdre-
ven UV-bestraling stoort dit biochemisch proces, 
waardoor deze ‘afbrekende’ enzymen actiever 
worden en in toenemende mate collageen- en 
elastinevezels gaan ontbinden. De betrokken 
studies bevestigen dat retinol dit afbraakproces 
inhibeert, of m.a.w. foto-veroudering tegengaat. 

De biochemische invloed van retinol op de opper-
huid en de lederhuid leidt tot een progressieve 
kwaliteitsverbetering van de huid en in het bij-
zonder tot een vermindering van de aanwezige 
rimpels en lijntjes. Retinol voorkomt ook aan-
toonbaar de vorming van nieuwe rimpels. In 
cosmetica wordt retinol doorgaans verwerkt in 
concentraties die liggen tussen 0,01 en 0,1 %. 
De effecten van een dagelijks aangebracht reti-
nolproduct is, afhankelijk van de concentratie, 
reeds merkbaar vanaf de eerste maand of na zes 
weken. Ze nemen gaandeweg toe en zijn beteke-
nisvol waarneembaar na twaalf weken. 

3. Plantaardige retinolalternatieven
Dergelijke bestanddelen zijn het resultaat van 
een zorgvuldige selectie en screening van een 
groot aantal moleculen die worden geëxtraheerd 
uit zaden en diverse plantendelen zoals blade-
ren, stengels, wortels, bloemen en bloeitoppen. 
Men evalueert hierbij minutieus hun retinolana-
loge effecten op huidproteïnen en vooral hun 
stimulerende werking op fibroblasten en keratino-
cyten en hun inhiberende werking op metallopro-
teïnasen, zoals het MMP-1. Gespecialiseerde 
wetenschappers hanteren hiervoor verschillende 

gecertificeerde onderzoeksmethoden. Bakuchiol 
en groot kaasjeskruid (Malva sylvestris, fig.2) zijn 
twee typische voorbeelden van performatieve 
retinolalternatieven.

Bakuchiol is een fenolverbinding die overvloedig 
voorkomt in de zaden en de bladeren van de Pso-
ralea coryfolia (fig. 1). Het stimuleert opmerke-
lijk de synthese van de collageentypes I, III en 
IV en van aquaporine 3, een proteïne dat van 
vitaal belang is voor de hydratatie. Tevens remt 
bakuchiol de expressie en schadelijke invloed af 
van MMP-1. Bakuchiol werd geformuleerd in een 
klinisch getest verzorgingsproduct dat tweemaal 
daags op het gelaat werd aangebracht. Na 12 
weken stelde men een opvallende verminde-
ring vast van lijntjes en rimpels, een normali-
sering van de pigmentatie en een verhoogde 
stevigheid en elasticiteit van de huid, zonder 
de retinolgebonden neveneffecten.2 Een Frans 

7REDACTIONEEL
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Fig. 1. Psoralea coryfolia

Bakuchiol en kaasjeskruid 
bieden huidmilde retinol-

analoge effecten



researchteam onderzocht de retinolanalogie 
van een actieve fractie uit groot kaasjeskruid, 
die rijk is aan polyfenolen en galacturonzuren. 
De onderzoekers constateerden dat hun extract 
via de toegenomen expressie van filaggrine de 
differentiatie van de keratinocyten bevordert 
en tot een dikkere hoornlaag leidt. Fibroblas-
tenculturen met 2 % van het extract leidde tot 
een verhoogde synthese van collageen I. Malva 
sylvestrisextract reduceert ook opmerkelijk het 
gehalte aan MMP-1. De retinolanaloge in-vitro-
effecten werden ook overtuigend geconfirmeerd 
door in-vivotesten, waarbij ook deze werkstof 
huidtoleranter bleek dan retinol.3 

4. Activerende partnermoleculen
Retinol en retinolvervangers werken synergetisch 
met specifieke actieve verbindingen, waardoor 
betere of snellere resultaten worden verkregen. 
Een combinatie van retinol of retinolalternatie-
ven met vitamine C leidt tot een versterkte anti-
rimpelwerking, een nog gladdere huid en een 
bijkomende bescherming tegen vrije radicalen, 
die bovendien door vitamine E nog kan geopti-
maliseerd worden. 

Een op het thema retinol geïnspireerd anti-aging 
gamma beoogt vrijwel steeds een teintverhelde-
rend effect, dat o.m. door een specifiek product 
in de vorm van een serum of emulsie kan worden 
gestimuleerd. Een waardevol ingrediënt hiervoor 
is het geliposomeerd extract van de Zwitserse 
tuinkers, met als INCI: Lipidium sativum sprout 
extract (fig.3). Dit bevat de krachtige antioxidant 
sulforafaan, die de melaninevorming afremt en 
door een vermindering van ouderdomsvlekken 
en hyperpigmentaties opmerkelijk bijdraagt tot 
een stralende heldere teint.4 Voor het bevorde-
ren van het DNA-herstel en DNA-protectie is het 
innoverende Acetyl Hexapeptide-51 Amide een 
doeltreffende optie. Dit peptide mimeert de wer-
king van het FOXO 3a-peptide, een belangrijke 
transcriptiefactor voor het activeren van DNA-her-
stellende genen. In een concentratie van 0,05 % 
herstelt Acetyl Hexapeptide-51 Amide progres-
sief het aangetaste DNA in fibroblasten, waar-
door ze langer vitaal blijven en rimpelvorming 
wordt gereduceerd.5,6 

Referenties

1. De Backer D.: ‘Vitale huidprotectie via epigenetica’, in 
‘Hebe’, Nr 142, jan.-feb.-maart 2017, A. Zweers, 2600 Ber-
chem.

2. Chauduri R.K., Bojanowski K.: ’Bakuchiol, a retinol-like 
functional compound revealed by gene expression profiling 
and clinical proven to have anti-aging effects.’, Society of 
Cosmetic Scientists en Société Française de Cosmetologie, 
2014.

3. Jouandeaud-Le Grillou M., Bordes S., Soulie C., Closs B. en 
Andre P.: ‘Stimulation of dermal and epidermal metabolism: 
an approach to anti-aging.’ in ‘Cosmetics & Toiletries’, Vol. 
120, No 6/ June 2005, Allured, Carol Stream Il 60188-2403, 
USA.

4. Wetenschappelijke info Sulfora White™, Mibelle Biochemis-
try, 5033, Buchs, Schweiz.

5. Wetenschappelijke info Juleven™ peptide, Lipotec, Gavá, 
España.

6. Wetenschappelijke info KLAPP, 37235 Hessisch Lichtenau, 
Deutschland.
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Fig. 3. Lipidium sativum (tuinkers)

Fig. 2. Malva sylvestris (groot kaasjeskruid)



Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314
Vanaf 1 juli 2010, zijn we in de sector van start gegaan met een ver-
nieuwd systeem rond accreditatie: de kwalificatiepremie wordt vervan-
gen door een opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft hetzelfde: 
als werknemer uit de sector (PC 314) wordt je financieel beloond wan-
neer je naschoolse, erkende  cursussen volgt. Het volledige systeem 
wordt een pak eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, deze website is er 
getuige van.

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN CREDITS 
OF PUNTEN 

In het oude systeem werd aan elke erkende cursus een aantal credits of 
punten toegekend. Voortaan worden de cursussen gekoppeld aan een 
effectieve geldsom – de opleidingsvergoeding. Voor je de cursus volgt, 
weet je dus hoe groot de opleidingsvergoeding is die je ervoor ont-
vangt!

DIRECTE UITBETALING

Voorheen werd de kwalificatiepremie max. anderhalf jaar later samen 
met de eindejaarspremie uitbetaald. Met het nieuwe systeem zal dit 
allemaal veel  sneller en vaker gebeuren. Ten laatste 6 weken na het vol-
gen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankre-
kening! Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werk-
nemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 euro. Bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2010. Ten laat-
ste in de tweede helft van november zal je een opleidingsvergoeding 
ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnum-
mer dat je tijdens de cursus hebt opgegeven!

CURSUSSEN VINDEN! 

Via de website heb je een handige zoekmachine waardoor je heel snel 
cursussen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en behoeften.
Je vindt er bovendien alle nodige informatie voor inschrijven, hoeveel 
de  opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS

Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manieren 
geregistreerd: op papier en online. Wanneer je een cursus volgt, vul je 
alle nodige gegevens in op de aanwezigheidslijst. Al de rest gebeurt 
automatisch! Geen probleem meer met het vergeten of verliezen van 
uw kwalificatiekaart.

AANMELDEN OP DE WEBSITE

Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om zo 
hun  historiek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raadplegen. 
Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be

Booiebos 6A
Industriepark I - Drongen

T 09 227 90 15
F 09 227 90 16

                  intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
Harelbeke

T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22

   info@intermedi.be 

Shop online: www.intermedi.be
Follow us: facebook.com/intermedi
Follow us: instagram.com/intermedibelgium

HERFSTCOLLECTIE 2017
IBD Just Gel Polish - Love, Lola

VERDELER VOOR BELGIË - IBD JUST GEL POLISH 

€19.95  - NU €14.50 
excl. btw

www.intermedi.be

1/2_advertentie_ibd_lovelola.indd   1 25/08/17   15:03
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Uw schoonheid 
in veilige 
 handen

BEROEPSVERENIGING VOOR
BIO-ESTHETIEK EN COSMETOLOGIE

Belpairestraat 6 - 2600 Berchem 
Tel. +32 3 280 80 70
info@besko.be - www.besko.be

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

Waarom dit label?
Onze Vlaamse Regering zet sterk in op economie en onder-
nemerschap. Onder de term “Single Market” of “Eengemaak-
te markt” wenst men de vrijheid van vestiging en vrije dienst-
verlening te stimuleren. Met als doel de werkgelegenheid te 
bevorderen, consumenten een breder aanbod te laten genie-
ten, lagere prijzen te bedingen en competiviteit te verhogen.

Om deze wetgeving in alle lidstaten te kunnen uitvoeren, 
worden de beroepskwalificaties afgeschaft. Waarom is dit 
belangrijk voor u in Vlaanderen? Wel, er dient geen diploma 
voorgelegd te worden om het beroep van schoonheidsspeci-
alist, nagelstylist, voetverzorger/pedicure of visagist/make-up 
specialist te mogen uitvoeren.

Bepaalde schoonheidsinstituten of salons zijn kwalitatief-
gediplomeerd voor 1 of meerdere deelsectoren:

Het label voor erkend kwalitatief-
gediplomeerd in de deelsector 
 nagelstylisme

Het label voor erkend kwalitatief-
gediplomeerd in de deelsector 
 voetverzorging/pedicure 

Het label voor erkend kwalitatief-
gediplomeerd in de deelsector visagie/
make-up

Hoe kiezen voor 
 gediplomeerde personen?
Schoonheidsinstituten en salons met het label 
“Kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid”, bieden u de 
garantie dat de schoonheidsspecialist, nagelstylist, 
voetverzorger of visagist/make-up specialist een 
volwaardige professionele opleiding genoten heeft 
en dus in het bezit is van een kwalitatief diploma 

erkend door onze beroepsfederatie.

Het label voor erkend kwalitatief-
gediplomeerd als schoonheids-

specialist. Het uitvoeren van een 
verzorgende, ontspannende en 
cosmetische behandeling op 
het gezicht en lichaam. 
Visagie/make-up, voetverzor-
ging/pedicure en nagelstylisme 
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Wie zijn we?
Besko is de beroepsfederatie die sinds 1981 niet alleen de 
belangen behartigt van schoonheidsspecialisten, nagel-
stylisten, voetverzorgers en visagisten/make-up specialisten. 
Wij willen ook graag een platform bieden waar men kan 
 kiezen voor professioneel geschoolde instituten en salons.

Als krachtige beroepsfederatie 
komen wij op voor uw belangen

Uw voordelen als Besko-lid

•  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 informatie-
avonden per provincie waar u als lid tegen een vermin-
derde prijs aan kan deelnemen

•  Wij organiseren cursussen over meerdere dagen per pro-
vincie waar u als lid aan kan deelnemen. Na deelname 
ontvangt u een certificaat van deelname (met erkenning 
F.B.Z. PC314)

•  Wij bieden u hulp bij vragen betreffende uw beroep

•  Wij organiseren de professionele vakbeurs Estetika

•  U ontvangt gratis het magazine Hebe, het vakblad voor de 
schoonheidsspecialiste

•  Als lid kan u gratis een kleine advertentie laten opnemen 
in Hebe

•  Gratis vermelding op de website schoonheidsspecialiste-
besko.be

Om het publiek duidelijk te maken dat u een erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u een 
 prachtige gevelbord.

Tevens voor in uw zaak ontvangt u jaarlijks een 
licentie als erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid

Hoe lid worden?

Wil je graag deel uitmaken van deze federatie met 
erkende kwalitatief-gediplomeerde schoonheids-
specialisten, voetverzorgers/pedicure, nagelstylis-
ten en visagie/make-up specialisten?
Vul het aanvraagformulier in op blz. 13 en stuur 
het op. 

Na erkenning door BESKO verzoeken wij u het lid-
geld te betalen en na het ontvangst hiervan sturen 
wij u:
•  Uw lidkaart
•  Uw gevelbord
•  Uw licentie(s) als erkend kwalitatief-gediplomeerd 

Besko-lid
•  Agenda voor het 2018

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

Uw 
schoonheids- 
verzorging 
in veilige 
handen

Erkend 
kwalitatief-gediplomeerd 

Besko-lid

2018
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Bezoek ons tijdens Estetika op stand 1/533 voor de 2+1 gratis introductiekorting!

info@ishga.be  |  www.ishga.be 

Ontdek een wereld vol bio-, eco-, natuurlijke, duurzame
en groene producten!

Zaterdag 30 september & Zondag 1 oktober 2017
Antwerp Expo

i.s.m.

VOEDING

GEZONDHEID
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BEAUTY & MODE

LIFESTYLE

BOUWEN

 5 korting met reductiecode BL17HEBE

De vakbeurs voor de biologische, ecologische, natuurlijke en 
duurzame sector.

Zondag 15 oktober 2017
Maandag 16 oktober 2017
Brussels Expo - Paleis 1

www.bio-xpo.bewww.bio-licious.be

Met modeshow, workshops met o.a. 
Laura Beyne Miss België 2012,…

Ontmoet 
Miss België 2012 
Laura Beyne op het 
biobeauty-plein.

Biolicious_Adv210_145.indd   1 24/08/17   15:38
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Word lid

BESKO
ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

BESKO komt op voor de 
 belangen van iedereen
die een esthetisch beroep 
uitoefent, zoals de schoon-
heidsspecialist, voetverzorger, 
nagelstylist en visagist.

Je kunt alleen lid van BESKO 
worden als je een erkende 
opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018

professioneel lid � 55,-
school (directie) � 60,-
leerkracht � 25,-
leerling/student � 15,-
werknemer/stagiair � 20,-
steunend lid, firma’s � 150,-

Alle professionele leden zullen GRATIS vermeld worden 
op de Besko publieke website.

Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  ________________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  _______________________ Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________  

Handtekening: ____________________________________________________________________  

opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Zodra wij uw aanvraag hebben 
ontvangen zullen wij u een vra-
genlijst toesturen. Indien hieruit 
blijkt dat u voldoet aan de voor-
waarden om lid te worden, ont-
vangt u van ons een uitnodiging 
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal behal-
ve de algemene voordelen ook 
publiciteitsmateriaal ontvangen, 
zodat uw klanten duidelijk kunnen 
zien dat u een gediplomeerd lid 
bent van een erkende beroeps-
vereniging.

Wet van 8 december 1992: De gegevens in ons 
bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in 
de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en 
zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens 
kunnen altijd op een eenvoudige aanvraag inge-
zien, gewijzigd of geschrapt worden.

Besko biedt:

•   Voordracht- en informatie-
avonden per provincie

•    Cursussen over meerdere dagen 
per provincie (waarvan met 
erkenning van F.B.Z. PC. 314)

•    Vakbeurs met congres Estetika

•    Verdediging van uw belangen 
in het  paritair comité en de 
Hoge Raad van de 
Middenstand

•    U hulp bij alle vragen 
 betreffende uw beroep

•    Alle leden ontvangen 
gratis Hebe

•    Alle leden kunnen gratis een 
kleine advertentie  plaatsen

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

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be

Hebe 144

Bezoek ons tijdens Estetika op stand 1/533 voor de 2+1 gratis introductiekorting!

info@ishga.be  |  www.ishga.be 

Ontdek een wereld vol bio-, eco-, natuurlijke, duurzame
en groene producten!

Zaterdag 30 september & Zondag 1 oktober 2017
Antwerp Expo

i.s.m.

VOEDING

GEZONDHEID

HUIS & TUIN

BEAUTY & MODE

LIFESTYLE

BOUWEN

 5 korting met reductiecode BL17HEBE

De vakbeurs voor de biologische, ecologische, natuurlijke en 
duurzame sector.

Zondag 15 oktober 2017
Maandag 16 oktober 2017
Brussels Expo - Paleis 1

www.bio-xpo.bewww.bio-licious.be

Met modeshow, workshops met o.a. 
Laura Beyne Miss België 2012,…

Ontmoet 
Miss België 2012 
Laura Beyne op het 
biobeauty-plein.

Biolicious_Adv210_145.indd   1 24/08/17   15:38



Onze waarden
• Professionalisme & kwaliteit
• Klantenservice & authenticiteit
• Openheid & passie
• Respect & samenwerking

Metropoolstraat 1, B-2900 Schoten I T +32 (0)3 680 28 90 I info@saisons.be I www.germaine-de-capuccini.be I www.saisons.be

Uw succes is ons doel!  
• Germaine de Capuccini heeft een brede waaier  

aan producten, en werkt met exclusieve werkmethoden 
die de beste resultaten en professionele behandelingen 
garanderen.

• Geen startpaketten
• Nationale en internationale onderscheidingen en prijzen
• Snelle leveringen
• Dynamische marketingondersteuning en  

commerciële begeleiding
• Wekelijkse trainingen
• Exclusief in schoonheidssalons, spa- en wellnesscentra

We komen u graag uitleggen wat Saisons en  voor uw zaak kunnen betekenen.
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Hebe met een knipoog…

R
eizen doen we om te leren. Dat 
werd mij vroeger in de school toch 
wijs gemaakt. Niet dat we toen 
veel reisden, maar de jaarlijkse 
schoolreis had altijd wel een edu-
catief tintje. Mijn bootreis door 
het land van onze noorderburen 
heeft me dit jaar toch ook het 

één en ander bijgeleerd. Wist u bij voorbeeld dat 
de Rotte een rivier is in Nederland? En dat de stad 
Rotterdam daar haar naam aan heeft te danken? 
Ik tot voor de zomer niet. En Amsterdam dankt 
zijn naam dan weer aan de Amstel. Edam heeft te 
maken met het riviertje de IJ of de E en heette vroe-
ger IJedam, waarvan het haar huidige naam heeft 
gekregen. Te vergelijken met de steden of gemeen-
tes in België die als achtervoegsel ‘monde’ hebben 
zoals Dendermonde en Rupelmonde. Zij liggen res-
pectievelijk aan de monding van de Dender en de 
Rupel. Deze laatste is ook de enige rivier in België 
zonder een bron. Het is gewoon de samenvoeging 
van de Benedennete en de Dijle nabij Rumst.

Nog geleerd bij onze noorderburen: “Zwart rijden” 
met het openbaar vervoer bestaat er mijn inziens 
niet. (toch niet in Amsterdam). Iedereen moet 
instappen langs de deur vlak bij de chauffeur, het 
kaartje ontwaarden of het abonnement voor een 
paal zwaaien. Een pieptoon bewijst dat er betaald 
werd. Sluitend systeem dat onze in acute geldnood 
verkerende vervoersmaatschappij misschien ook 
kan toepassen om haar financiën op peil te krijgen. 
Genialiteit ligt soms in simpele dingen. 

Het heeft deze zomer (komkommertijd) wat voeten 
in de aarde gehad vooraleer onze excellenties met 
vakantie (of naar Tomorrowland) konden. Elke partij 
moest en zou met een spreekwoordelijke pluim op 
de hoed met vakantie vertrekken. En onze premier 
heeft de pluimen netjes verdeeld. Vraag is alleen 
wat die pluimen kosten en wie ze gaat betalen. 

De vraag stellen is zo goed als ze beantwoorden. 
U en ik natuurlijk. Maar soit, als onze kinderen 
daarmee een betere toekomst verzekerd is, wil ik 
ook wel mijn steentje (keitje, kei, rots, gebergte?) 
bijdragen. 

Toch is alles geen rozengeur en maneschijn bij onze 
noorderburen. Begin augustus ook gelezen dat 
een Nederlandse rechter weigert verdachten van 
een drugskartel uit te leveren aan ons land omdat 
de omstandigheden in onze gevangenissen zowat 
gelijk gesteld worden met foltering? Ik dacht dat 
alleen onze rechters het patent hadden op wereld-
vreemdheid, maar blijkbaar is dat dan toch niet zo. 
Letterlijk, waarom ging de uitlevering niet door: 
Reden daarvoor is een vernietigend rapport van 
het antifoltercomité (CPT) van de Raad van Europa, 
dat in die periode verscheen. Daarin schreef het 
CPT dat het in heel Europa (sic) in 27 jaar nog nooit 
zo'n slechte situatie had aangetroffen als in België. 
Het valt mij moeilijk dit te geloven. Gelukkig heeft 
de rechtbank in Nederland een onderzoek bevolen 
om na te gaan of het echt wel zo slecht gesteld is 
in onze gevangenissen. De weken voordien waren 
er reportages over Belgische onderdanen in gevan-
genissen wereldwijd…. Hier hoef ik geen tekening 
bij te maken zeker? Zo krijgt men mensen toch nog 
een beetje op hun paard tijdens de vakantie. 

Mijn vakantie zit er in ieder geval op en we kunnen 
weer dromen van de volgende. Hopelijk heeft u ook 
genoten van uw vakantie, of beter, moet deze nog 
komen. Het blijkt immers dat Belgen meer dan één 
keer met vakantie gaan en de vakanties spreiden 
over het jaar. Tenminste, toch zij die zich een vakan-
tie kunnen permitteren, want blijkbaar kan 1 op 4 
gezinnen dit niet. Hopelijk komt hierin het volgende 
jaar ook beterschap…

Graag ontmoet ik u op de beurs Estetika Herfst, 
oktober 2017. Met een knipoog. 

Mijn vakantie zit er in ieder geval op en 
we kunnen weer dromen van de volgende



16 REDACTIONEEL
Mevr. P. Manheim-Boeckx

16 REDACTIONEEL

Cursussen en lezingen
Gehouden en te houden activiteiten: 
Tenzij anders vermeld zijn de bedragen die gevraagd  worden als toegangsprijs voor lezingen in elke provincie  gelijk: 15,00 euro voor 
niet-leden, 10,00 euro voor leden, leerlingen jonger dan 21 jaar met een geldige lidkaart  betalen 5,00 euro. 

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx
Grote Steenweg 227
2600 Berchem
 Tel.: 03-280 80 70 - Fax: 03-281 33 96 
E-mail: voorzitter@besko.be

Gehouden activiteiten:
• Nadat de laatstejaars leerlingen op maandag 23 januari, 
na schooltijd, hun pizza verorberd hadden, namen zij plaats in 
de praktijklokalen van de school Denise Grésiac om zich voor 
te bereiden op de verwenavond voor de Besko leden. Deze 
kwamen talrijk opdagen zodat alle behandelingszetels en-
tafels bezet waren. Spijtig genoeg we zelfs niet alle aanvragen 
kunnen voldoen. De schoonheidsspecialisten, die zich hadden 
laten verzorgen waren enthousiast, zij beseften dat zij hun 
klanten aangename momenten kunnen bezorgen door hun 
behandelingen.

• Op maandag 20 maart werd een nieuwe werkstof in 
de cosmetica voorgesteld. Een team van wetenschappers, 
in samenwerking met de universiteit van Antwerpen ontdek-
ten de heilzame werking van goede bacteriën op de huid. Zij 
legden ons uit hoe zij hun ontdekkingen verwerken in schoon-
heidsproducten. Apotheker Tim Verlinden en Dr. Ingmar Claes 
verzorgden deze avond die doorging in de lokalen van Denise 
Grésiac, Koninklijkelaan 7-9 in Berchem.

• Op 24 april organiseerde Besko Antwerpen samen met de 
provincie Brabant een avond over “Huid kankers“ verzorgd 
door Professor Jan Gutenmüth van de VUB. Kort voor een jaar-
getijde met veel meer zon en gebruik van zonnebanken, leek 
het zeker nuttig voor schoonheidsspecialisten om hun klanten 
in te lichten over goede praktijken. Deze studieavond ging 
door in Etterbeek 

• Zoals vorige Hebe aangekondigd hield Mevrouw Katleen 
Vanderbeken op maandag 19 juni een zeer interessante 
lezing over de cursussen van IFPC over schoonheidsverzor-
ging bij kankerpatiënten. De belangstelling was groot zowel 
bij gevestigde schoonheidsspecialisten als bij onlangs afge-
studeerden. Ook waren verschillende leerkrachten aanwezig 
die deze mogelijkheid om een aanvullende bekwaamheid te 
verwerven graag aan hun leerlingen wilden doorgeven.

Te houden activiteiten: 
Het programma van Antwerpen zal bekend gemaakt worden 
op de Estetika Herfst 2017 beurs.

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

Gehouden activiteiten:
• Te Kessel-Lo: Op woensdag 19 oktober 2016 kon u een 
workshop shiatsu massage van de rug volgen die gegeven 
wordt door mevr. Van Acker Yolande.

• Op de juiste en op een verantwoorde manier het 
gebruik van maquillage producten kunnen toepassen. 
Deze boeiende avond werd gegeven door de heer Fabian Her-
inckx op woensdag 23 november 2016.

• Op woensdag 10 mei 2017 kon u de cursus energetische 
voetmassage ook volgen te Kessel-Lo.

• In Dilbeek: Op welke manier de contouren van het gelaat 
in de maquillage toepassen. Dit boeiende onderwerp werd op 
30 november 2016 besproken door de heer Fabian Herinckx.

• Op woensdag 15 februari 2017 om 19u30 kon u een 
cursus energetische voetmassage volgen, gegeven door 
Dhr. Daniël Defruyt.

• Een workshop Shiatsu massage van de rug kon u komen 
volgen op woensdag 22 maart 2017. Deze workshop werd 
gegeven door Mevr. Van Acker Yolande.

• Op maandag 24 april 2017 organiseerde Besko samen met 
de provincie Antwerpen in Etterbeek een avond over “Huid-
kankers“ verzorgd door Professor Jan Gutenmüth van de VUB. 
Kort voor een jaargetijde met veel meer zon en gebruik van 
zonnebanken, leek het zeker nuttig voor schoonheidsspecialis-
ten om hun klanten in te lichten over goede praktijken.

Te houden activiteiten: 
• In Kessel-Lo: Woensdag 27 september 2017 van 19.30u 
tot 22.30u. Fruitzuur behandeling + demo. 
Gegeven door Mevrouw Heylesonne Charlotte.

• Maandag 16 oktober 2017 van 19.30u tot 22.30u.
Schoonheidsverzorging van kankerpatienten door 
schoonheidsspecialisten. Gegeven door Mevrouw Vander-
beken. Sinds geruime tijd richt IFPC, een doorgedreven cursus 
in voor de schoonheidsverzorging van kankerpatiënten door 
schoonheidsspecialisten. Inrichters van deze cursussen komen 
hun project voorstellen. Leerkrachten, leerlingen en profes-
sionals kunnen hier kennis opdoen om een uitbreiding van hun 
bekwaamheden te overwegen.

• In Dilbeek: Woensdag 6 december 2017 van 19.30u tot 
22.30u. Maquillage producten door de Heer Fabian Herinckx.

Hier leren we om op een juiste en verantwoorde manier 
maquillage producten te gebruiken. 

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

Gehouden activiteiten:
• Op 16 maart hebben we geleerd wat draadepilatie is. 
Draadepilatie is een techniek die bij ons best vaak wordt toe-
gepast maar vooral bekend is in het midden oosten. 
De techniek wordt vooral toegepast voor het epileren van 
de wenkbrauwen, daar men gemakkelijk in rechte lijnen kan 
ontharen. Deze techniek is niet gemakkelijk en vraagt veel 
oefening. Men gebruikt een stevige draad uit katoen. Onze 
lesgeefster Shirin, met Iraanse roots, heeft een uitgebreide en 
praktische info-sessie gegeven over hoe men de draad moet 
vasthouden en bewegen. Zij heeft ons de juiste technieken 
aangeleerd en verschillende personen geëpileerd zodat de 
cursisten ook konden aanvoelen hoe zo’n epilatie aanvoelt. 
Op de foto’s is te zien hoe zo’n epilatie uitgevoerd wordt. Het 
was een zeer leerrijke avond om eens een techniek te gebrui-
ken die wij niet zo kennen. Verschillende cursisten zijn nadien 
wat gaan bijscholen bij onze lesgeefster. Het minst wat we 
kunnen zeggen is dat het een geslaagde leerrijke avond was.
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De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

• Nieuwe freestoestellen voor de (zelfstandige) pedicure, 
door het bedrijf ‘Intermedi’, demo-avond. Datum zal bekend 
gemaakt worden in Hebe 145, december 2017
• Perfectioneer je acryl: demo-avond of workshop door 
Tabitha Windels, Belgische kampioene acryl 2016. Datum zal 
bekend gemaakt worden in Hebe 145, december 2017
• Threading. Datum zal bekend gemaakt worden in Hebe 
145, december 2017
• Medische anti-aging, door een ervaren dermatoloog. 
Woensdag 7 februari 2018 om 19 uur
• Treatwell: ja of neen? Infosessie. Datum zal bekend 
gemaakt worden in Hebe 145, december 2017
• Online opvallen met je zaak, infosessie door Vicky Vermeiren

Tenzij anders vermeld gaan alle activiteiten door in het Per-
spectief/PIHS, Godshuizenlaan 65-75, 9000 Gent. Het volledige 
uitgewerkte programma zal vanaf eind augustus beschikbaar 
zijn op de website van Besko; www.besko.be en op de Face-
book pagina Besko-Oost-Vlaanderen. Het zal ook in de vol-
gende Hebe vermeld worden.

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

Te houden activiteiten:

• Donderdag 26 oktober 2017 van 20.00u tot +/- 22.00u.
Voordracht huidkanker en andere huidproblemen.
Professor Jan Gutenmüth, professor dermatoloog aan de Vrije 
Universiteit Brussel komt ons een voordracht geven over huid-
kanker en andere huidproblemen specifiek gericht naar de 
schoonheidsspecialisten.

• Maandag 6 november 2017 van 19.30u tot +/- 22.00u.
Workshop verpakking. Gegeven door etalagiste Feys Karlien
Een workshop over het etaleren en verpakken met eigen pro-
ducten voor de feestdagen.
Vrijblijvend mee te brengen: 5 à 7 producten en eventueel 
eigen verpakkingspapier, lint, cadeaubons, schaar en plakband.

Verdere Informatie over te houden activiteiten in West-Vlaan-
deren vindt u in de volgende Hebe of op de website 
www.besko.be.

Voor de meest recente info: 
www.besko.be

• Op 27 april maakten we kennis met microblading: 
een andere manier om permanent make-up (PMU) uit te 
voeren. Joëlle Senden heeft ons een zeer uitgebreide demo 
gegeven over de techniek met micro-blading. Het is een 
nieuwe techniek in de permanente make-up: de “hand made 
wenkbrauwen. De ultra fijne steriele naaldjes zijn geplaatst in 
een pen die manueel bediend wordt, waardoor de haartjes, 
getekend in de wenkbrauwen, zeer fijn zijn, dunner dan 1mm. 
De alzo getatoeëerde wenkbrauw kan je haast niet onder-
scheiden van een echte wenkbrauw. Joëlle is een deskundige 
die aangesteld kan worden voor expertises in PMU, micropig-
mentatie, medische tatoeages, camouflages van littekens…
Ook deze sessie met praktijkvoorbeeld op een model was zeer 
leerrijk en geslaagd te noemen. Beide interessante lezingen 
gingen door in het C-mine complex te GENK.

Te houden activiteiten: 
• Woensdag 27 september 2017 om 20.00u. Schoonheids-
verzorging van kankerpatienten door schoonheidsspe-
cialisten. Sinds geruime tijd richt IFPC, een doorgedreven 
cursus in voor de schoonheidsverzorging van kankerpatiënten 
door schoonheidsspecialisten. Inrichters van deze cursussen 
komen hun project voorstellen. Leerkrachten, leerlingen en 
professionals kunnen hier kennis opdoen om een eventuele 
uitbreiding van hun bekwaamheden te overwegen. De bedoe-
ling van deze cursus is om beter te leren omgaan met cliënten 
die kankerpatiënt zijn. Mevrouw Kathleen Vanderbeken stelt 
de cursussen voor die schoonheidsspecialisten kunnen volgen 
om zich verder te bekwamen in het verzorgen van personen 
met een of andere vorm van kanker. IFPC richt deze cursussen 
in met steun van BESKO, jullie beroepsvereniging. Alleen al het 
bestaan van deze opleidingen kan schoonheidsspecialisten er 
toe brengen zich te verdiepen in deze problematiek.

• Donderdag 12 oktober 2017 om 20.00u. Problematiek met 
huidaandoeningen: jeuk. Professor Dr. Jan GUTERMÜTH van de 
VUB komt hier uitleg geven over deze problematiek. Info avond 
over dagelijkse huidproblemen waarmee de schoonheidsspe-
cialiste te maken kan hebben. 
- Jeuk ten gevolge van inwendige oorzaken
- Jeuk ten gevolge van huidziektes, infecties, huidaandoening...
- Jeuk als acute reactie op irritatie, insectenbeten, steken, 
huidcontact.        
 

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

Te houden activiteiten:
Besko Oost-Vlaanderen selecteerde volgende onderwerpen 
voor het programma 2017-2018
• Microneedling: infomoment. Woensdag 15 november 2017 
om 19 uur
• Smokey eyes: demo-avond door Christine Baert. Maandag 3 
november 2017 om 19 uur
• Gezonde voeding, mooiere huid: lezing. Maandag 26 febru-
ari 2018 om 19 uur
• Etherische oliën up-to-date. Maandag 25 september 2017 
om 19 uur
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• Bewezen veiligheid
• Alle huidtypen
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Uw Distributeur:
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Afgestudeerd? Let op voor niet-concurrentie-
beding of concurrentiebeding…

Je hebt zopas je diploma behaald, en wil eerst een paar jaar in loon-
dienst gaan werken vooraleer je de stap zet naar een zelfstandige 
zaak. Als je arbeidsovereenkomst afgelopen is, is eerlijke concurren-
tie in principe toegelaten. Let er dan wel op dat er in je contract 
geen clausule staat waarin jij je ertoe verbindt na je vertrek geen 
'soortgelijke activiteiten' uit te oefenen. Dit wordt een niet-concurren-
tiebeding of concurrentiebeding genoemd.
Concreet betekent dit dat je na je ontslag bij je werkgever, geen 
concurrerende onderneming mag opstarten of bij een concurrent mag 
gaan werken. Nogal lastig als je als zelfstandige in dezelfde branche 
wil starten. 

Voorwaarden van het niet-concurrentiebeding
Om geldig te zijn moet het niet-concurrentiebeding:
• schriftelijk vastgesteld zijn, hetzij bij de indienstneming, hetzij 

later.
• betrekking hebben op een arbeidsovereenkomst waarin het bruto-

jaarloon meer bedraagt dan � 33.472 (bedrag van toepassing 
vanaf 1 januari 2017) op het ogenblik van de verbreking van de 
overeenkomst.

Hierbij geldt het volgende onderscheid: 
Bruto-jaarloon tussen � 33.472 en � 66.944 (bedragen van toepas-
sing vanaf 1 januari 2017): het beding is maar geldig wanneer een 
collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten die de functies aan-
duidt waarvoor een niet-concurrentiebeding kan worden toegepast. 
Dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst bestaat bij voorbeeld in 
de sector van het hotelbedrijf.

Bruto-jaarloon van meer dan � 66.944: het beding is altijd geldig 
behalve voor de functies die bij collectieve arbeidsovereenkomst wer-
den uitgesloten. 
• betrekking hebben op soortgelijke activiteiten.
• geografisch beperkt zijn tot de plaatsen waar de werknemer de 

werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen (en in geen geval 
buiten het nationaal grondgebied);

• niet langer lopen dan 12 maanden vanaf de dag dat de dienstbe-
trekking een einde heeft genomen.

• voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire 
vergoeding door de werkgever wanneer hij, binnen 15 dagen na 
het einde van de arbeidsovereenkomst, niet afziet van de effec-
tieve toepassing van het concurrentiebeding. 

Het minimumbedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van 
het brutoloon van de werknemer, dat overeenstemt met de toepas-
singsduur van het beding.

Voorbeeld: een concurrentiebeding wordt voorzien voor 1 jaar. De ver-
goeding bedraagt ten minste 6 maanden van het brutoloon. 

Deze voorwaarden zijn cumulatief. Wanneer aan één ervan niet is 
voldaan, is het gehele beding nietig.
 
Men spreekt van concurrentie als je gaat werken bij een onderne-
ming die tot dezelfde bedrijfstak behoort. De clausule is bovendien 
beperkt tot het gebied waar je jouw huidige werkgever werkelijk con-
currentie kan aandoen (de stad, provincie of regio waar je momen-
teel tewerkgesteld bent of maximaal het hele Belgische grondgebied 
indien dit nodig blijkt). 

Bronnen: jobat.be • Werk.belgie.be
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D E  E X P E R T  I N  P L A N T A A R D I G E  C O S M E T I C A ®

Zelfstandig ondernemer zijn. Er komt heel wat bij kijken:  
klanten werven, hen de beste verzorging bieden, administratie en 
opleidingen… Dankzij het unieke concept van een Yves Rocher 
franchise – een winkel én een schoonheidsinstituut - boost u 
niet alleen uw omzet. U kan ook rekenen op onze professionele 
expertise en support. Zodat u de handen vrij hebt voor wat echt 
telt: uw vak, uw passie en uw klanten. 

   Yves Rocher is een wereldspeler en maakt deel 
uit van de Groupe Rocher (Petit Bateau,…)

   Yves Rocher is een sterk merk in volle groei

   U werkt met unieke, geavanceerde producten 
en PLANTAARDIGE COSMETICA®

   U wordt professioneel begeleid: trainingen, 
organisatie, juridisch advies, marketing…

Geïnteresseerd in een Yves Rocher franchise? Mail dan gerust 
Annick Fournier voor meer informatie: annick.fournier@yrnet.com  
met referentie Hebe

YVES ROCHER 
BEAUTY IN 

FRANCHISING

y v e s - r o c h e r . b e

03_Annonce HEBE A4.indd   1 29/05/15   15:44
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BRUSSEL
7-8-9 OKTOBER 2017
OPENINGSUREN:
VAN 10 TOT 18 U. – OP MAANDAG TOT 17 U.
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ORGANISATIE:
BESKO VZW

INFO:

IJV-IFAS 
TEL. 09-241 55 01
E-MAIL: INFO@ESTETIKA.BE
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A1 SALONINRICHTING 
Televisieweg 34 
1322 AM Almere - Nederland 
www.A1international.nl 
Standnr. 3/122
AKILEINE NV
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.asepta.com 
Standnr. 1/421
ALL SALES TRADE HOUSE 
De Trompet 1610 
1967 DB Heemskerk - Nederland 
www.asth.nl 
Standnr. 1/270
ALONGCIL BVBA 
rue du Batty 105 
1428 Lillois 
www.alongcil.com 
Standnr. 1/133
ALPHADERM 
Rekkemstraat 55 
9700 Oudenaarde 
www.alphaderm.be 
Standnr. 1/330
ANUBIS CARE BVBA 
Donksesteenweg 212 
2930 Brasschaat 
www.anubiscare.be 
Standnr. 3/351
AQUA ORGANIC 
Hofplein 1 
1811 LE Alkmaar - Nederland 
www.ecosmetics.nl 
Standnr. 1/634
ASAP NAILS & BEAUTY BVBA 
Lieven Bauwensstraat 19 
8200 Brugge 
www.asap-nails.com 
Standnr. 3/211
ASTRA NAILS BVBA 
Wolvenstraat 15 
1070 Anderlecht 
www.astranails.be 
Standnr. 1/241
BABOR COSMETICS (BELGIUM) NV 
Postbus 3  
4720 La Calamine 
www.babor.be 
Standnr. 3/131
BACK QUALITY ERGONOMICS 
Ijzerwerf 46 
2544 ES Den Haag - Nederland 
www.bqergonomics.nl 
Standnr. 1/242
BEAUTY & ENERGY BVBA 
Nieuwpoortsteenweg 161 
8670 Oostduinkerke 
www.beauty-energy.be 
Standnr. 1/635
BEAUTYCARE EMMEN 
Magelhaenstraat 21 
7825 VL Emmen - Nederland 
www.beautycareemmen.nl 
Standnr. 1/260

BEAUTY NAIL 
Kruisstraat 80 
6461 HC Kerkrade - Nederland 
www.beautynail.de 
Standnr. 3/540
BEAUTY-PLAZA 
De Run 3128 
5503 LH Veldhoven - Nederland 
www.beautyplazashop.com 
Standnr. 3/533
BEAUTY PUBLISHING GROUP BV 
Markerkant 10-13d 
1316 AA Almere - Nederland 
www.naildesign-magazine.nl 
Standnr. 3/212
BEAUTY SERVICE BELGIUM 
Pannestraat 300 
3620 Lanaken 
www.beautyservice.com 
Standnr. 3/320 - 3/333
BEBEAUTYCONSULT - CORPODERM 
Oaselaan 16 
3090 Overijse 
www.bebeautyconsult.be 
Standnr. 1/373
BE JEWELS 
Klein Frankrijkstraat 2 
9500 Geraardsbergen 
www.bejewels.be 
Standnr. 1/613
BELFIDA 
Bosstraat 77 
1742 Ternat 
www.belfida.com 
Standnr. 3/430
BELGIUM ORO NAILS BVBA 
Merksemsebaan 407 B 
2110 Wijnegem 
www.oronails.be 
Standnr. 1/461
BELLUX COSMETICS 
Ijskelder 50 
3550 Heusden-Zolder 
www.bellux-cosmetics.be 
Standnr. 3/123
BODY & BESS DIVISIE 
Weverslaan 19 
9160 Lokeren 
www.bodyandbess.com 
Standnr. 1/632
BOWIE MEDICAL BVBA 
Beemdenstraat 5 
2340 Beerse 
www.bowiemedical.be 
Standnr. 1/431
B-PROFESSIONAL 
Hoeikensstraat 5 unit 19 
2830 Willebroek 
www.b-professional.be 
Standnr. 1/360
BREBA TRADING 
Dijkstraat 52 
5554 PS Valkenswaard - Nederland 
Standnr. 3/710

BREVANNES PEDI CENTER SPRL 
rue Baron de Laveleye 15 
1090 Bruxelles 
www.brevannes.be 
Standnr. 1/640
CC COSMO 
Anatole Franceplaats 448 
3069 BC Rotterdam - Nederland 
www.cresty-products.com 
Standnr. 3/515
CELESTETIC 
rue Henrotte 27 
1150 Bruxelles 
www.celestetic.com 
Standnr. 1/630
CEREPHARMA 
rue des Journaliers 15 
7822 Ghislenghien 
www.cerepharma.com 
Standnr. 1/623
CHARME D’ORIENT 
10 avenue Christian Doppler 
77700 Serris - Frankrijk 
www.charmedorient.com 
Standnr. 3/210
CHI INTERNATIONAL BV 
Koele Mei 42 
4816 JD Breda - Nederland 
www.chi.nl 
Standnr. 1/120
THE COLOR STUDIO - OSÉ WIMPEREXTENSIONS 
Sprietestraat 50 
8792 Desselgem 
www.the-color-studio.be 
Standnr. 3/523
COMODA COSMETICS 
Meensesteenweg 441A 
8800 Roeselare 
www.comoda.be 
Standnr. 1/221
CONSULTA BELGIUM NV 
Generaal De Wittelaan 5 A 
2800 Mechelen 
www.consulta.cc 
Standnr. 1/331
CORRECTIVE COSMETICS ALMASOL BVBA 
Boomsesteenweg 135 
2610 Wilrijk 
www.almasol.be 
Standnr. 3/431 - 3/521
COSMETIS ESTHÉTIQUE TECHNOLOGIES  
rue de la Poire d’Or 28 
7033 Cuesmes 
www.cosmetis.be 
Standnr. 1/111
COURAGE+KHAZAKA ELECTRONIC 
rue de Maestricht 69a 
4600 Visé 
www.courage-khazaka.de 
Standnr. 3/112
CREONONNAILS BVBA 
Haachtsesteenweg 675 
1910 Kampenhout 
www.creononnails.be 
Standnr. 3/617
CUCCIO BENELUX 
Prins Hendrikstraat 17 
4797 HA Willemstad - Nederland 
www.cucciobenelux.com 
Standnr. 1/272
CURASANO 
Statiestraat 2 
8570 Anzegem 
www.curasano.com 
Standnr. 3/611

EXPOSANTENLIJST



DANTE-HAIR 
Herenstraat 17 
3730 Hoeselt 
www.dante-hair.com 
Standnr. 3/712
DECONAILS 
Verlengde Gildenweg 14 
8304 BK Emmeloord - Nederland 
www.deconails.nl 
Standnr. 3/623
DELISE COSMETICS BVBA 
Overbekeplein 13 
8500 Kortrijk 
www.jeandarcel.be 
Standnr. 1/263
DERMAEPIL 
rue Chapelle Dieu 41 
5030 Gembloux 
www.dermaepil.be 
Standnr. 1/652
DIEZE BY TE  
rue Chiff d’Or 4 
4420 Tilleur 
www.diezebyte.com 
Standnr. 1/161
DISTRICOS NV 
Koningsbaan 44 
2220 Heist-op-den-Berg 
www.districos.com 
Standnr. 1/553
DJ MEDICAL CVBA 
Turnhoutsebaan 12-14 
2970 Schilde 
www.djmedical.be 
Standnr. 1/636
D’OR NAILS 
Vosveld 4A 
2110 Wijnegem 
www.dornails.be 
Standnr. 3/153
DUX INTERNATIONAL BVBA 
Lindestraat 27 
8870 Izegem 
www.masterofhair.com 
Standnr. 1/165
EAST POLAND HOUSE IN BRUSSELS 
avenue de Tervueren 48 
1040 Bruxelles 
www.eastpoland.eu 
Standnr. 1/374
ECKARDTZ EDELSTAHLINSTRUMENTE 
Sauerbreystrasse 26 
42697 Solingen - Duitsland 
www.edelstahlinstrumente.de 
Standnr. 1/220
E-FIT 
Kasteelstraat 198 
8700 Tielt 
www.efit.be 
Standnr. 1/123
ENERGETIX - BEADSWORLD 
Hazeleger 33 
5431 HK Cuijk - Nederland 
www.energetix-online.nl 
Standnr. 1/138
ENRAF-NONIUS NV 
Scherpenhoek 80 
2850 Boom 
www.enraf-nonius.be 
Standnr. 1/262
ERGOLINE BELGIUM BVBA 
Krijtersveld 2 
2160 Wommelgem 
www.ergoline-belgium.be 
Standnr. 1/375

ERLINDA CUTLERY  
Schlagbaumerstrasse 154-156 
42653 Solingen - Duitsland 
www.erlinda.de 
Standnr. 3/111
EZI SALONINRICHTING 
Televisieweg 34 
1322 AM Almere - Nederland 
shop.ezi-salon-praktijkinrichting.nl 
Standnr. 3/122
FAMO BVBA 
Noordstraat 30 
8490 Jabbeke 
Standnr. 1/169 

FLORENCE BEAUTY & NAILS 
Kelvinstraat 7 
6601 HH Wijchen - Nederland 
www.florencebeautyandnails.nl 
Standnr. 3/441
FLORMAR 
chaussée de Bruxelles 82B 
1410 Waterloo 
www.flormar.com 
Standnr. 3/621
FOGAN COSMETICS 
Nieuwstraat 56 
2266 AE Leidschendam - Nederland 
www.cosmoinc.nl 
Standnr. 1/472
CENTRE DE FORMATION FRANCA BRUNO 
Route de Philippeville 60 
6010 Couillet 
www.franca-bruno.be 
Standnr. 1/650
GALEN DYNAMICS BVBA 
St. Bernardsesteenweg 100 
2620 Hemiksem 
www.galendynamics.be 
Standnr. 1/112
G. COSMETICS BVBA 
Peperstraat 20 bus 2 
3770 Riemst 
www.gcosmetics.com 
Standnr. 3/421
GEBRO-OVERDINKEL 
Hoofdstraat 127 
7586 BN Overdinkel - Nederland 
www.gebro-gmbh.com 
Standnr. 1/131
GERMAINE DE CAPUCCINI 
Metropoolstraat 1 
2900 Schoten 
www.saisons.be 
Standnr. 1/321
GERVI NV 
Rijksweg 539 
3630 Maasmechelen 
www.gervi-cosmetics.be 
Standnr. 1/231
GHARIENI BENELUX 
Hulsenweg 14 
6031 SP Nederweert - Nederland 
www.gharieni.nl 
Standnr. 1/361
GIFT & FUN BVBA 
Heiveld 3 
1745 Opwijk 
Standnr. 3/100 

GINKEL’S COSMETICA VOF 
Hermesweg 13 B 
8861 VN Harlingen - Nederland 
www.ginkels.nl 
Standnr. 1/633
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T: 0032 3 820 15 00
E: info@corrective.be

webshop: www.correctivecosmetics.be

Webecos Elementary Skincare 
is ontwikkeld om uw huid te 

helpen een toestand van optimale 
gezondheid en vitaliteit te bereiken. 
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GOLDEN ROSE COSMETICS (COSMI COSMETICS BV) 
Mahoniehout 22B 
1507 ED Zaandam - Nederland 
www.goldenrose.nl 
Standnr. 1/362
GROSSISTE IMPORT 69 
rue de Bonneton 30 
69530 Brignais - Frankrijk 
www.ongleamor.com 
Standnr. 1/141
GYP  
De Leiteweg 17 
8020 Ruddervoorde 
www.gyp.be 
Standnr. 1/140
HAIRDIS 
chaussée de Bruxelles 82B 
1410 Waterloo 
www.hairdis.com 
Standnr. 3/621
HAIRWORKXX EVENTS  
Bredenhorst 1 
7581 RM Losser - Nederland 
www.hairworkxxevents.com 
Standnr. 3/615
HDP MEDICAL 
Stationsstraat 167 
9250 Waasmunster 
www.hdpesthetic.be 
Standnr. 1/471
HÉBÉA 
Antwerpsestraat 110 
2850 Boom 
www.hebea.be 
Standnr. 1/535
HF MAKE UP 
241 rue Duguesclin 
69003 Lyon - Frankrijk 
Standnr. 1/122 

HIGH TECH AESTHETIC 
41 avenue Félix Faure 
26000 Valence - Frankrijk 
www.high-tech-aesthetic.be 
Standnr. 1/100
HOLISAN BV 
Merwede 30 
8226 NA Lelystad - Nederland 
www.holisan.nl 
Standnr. 1/136
HOUART MARY 
rue Potaerdenberg 55 
1070 Bruxelles 
Standnr. 1/543 

IBEAUTY 
Rozenstraat 1 
3630 Maasmechelen 
www.ibeauty.be 
Standnr. 1/621
IMAGE SKINCARE 
Dreef 34 
2012 HS Haarlem - Nederland 
www.imageskincare.be 
Standnr. 1/254
IMPP 
chaussée de Louvain 77/3 
5310 Eghezée 
www.casada.com 
Standnr. 3/430
INDIGO NAILS BELGIQUE 
boulevard Léopold III 102 
7600 Peruwelz 
www.indigonails.be 
Standnr. 3/610

INFINITI GROUP BVBA 
Vlaamse Kaai 11 
2000 Antwerpen 
www.infiniti-group.eu 
Standnr. 3/116
INTENTION STYLE 
Ketelmakerij 16 
3010 Kessel-Lo 
Standnr. 1/718 

INTERMEDI BVBA 
Booiebos 6A 
9031 Drongen 
www.intermedi.be 
Standnr. 3/411
INVITALIS BENELUX 
Burg. Caan van Necklaan 564 
2262 HH Leidschendam - Nederland 
www.invitalisbenelux.com 
Standnr. 1/151
ISHGA ORGANIC SKINCARE 
Schoffel 61 
1648 GG De Goorn - Nederland 
www.ishga.nl 
Standnr. 1/533
JC IMP BV 
Frisselsteinstraat 8 
5461 AD Veghel - Nederland 
www.jc-imp.nl 
Standnr. 1/637
JESO CARDS BVBA 
Lieven Gevaertstraat 12 
2950 Kapellen 
www.jesocards.com 
Standnr. 3/118
JOJOBA CARE NV 
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5 
9031 Drongen 
www.jojobacare.be 
Standnr. 1/320
JOVILUX BVBA 
Leupegemstraat 32 
9700 Oudenaarde 
www.jovilux.be 
Standnr. 3/120
KARAJA BY ART OF MAKE UP 
Bovendijk 63 
2295 RX Kwintsheul - Nederland 
www.karaja.be 
Standnr. 1/252
KLAPP COSMETICS GMBH 
Klapp-Allee 1-5 
37235 Hessisch Lichtenau - Duitsland 
www.klapp-cosmetics.com 
Standnr. 1/233
KONAD BENELUX 
Cremerstraat 12 
6301 GE Valkenburg a/d Geul - Nederland 
www.konad-benelux.com 
Standnr. 1/639
LA BELLA VITA 
Lestpolder 65 
9506 Zandbergen 
www.labellavita.info 
Standnr. 3/124
LADOT COSMETICS 
Militaireweg 36 
1562 HA Krommenie - Nederland 
www.ladotcosmetics.com 
Standnr. 1/121
LAKSHMI 
Square de l’Atomium 1 BP49 
1020 Bruxelles 
Standnr. 1/132 

LASERONTHARING.BE 
Oosterveldlaan 21 
2020 Antwerpen 
www.laserontharing.be 
Standnr. 1/240
LASH EXTEND 
Chromiumweg 25-27 
3812 NL Amersfoort - Nederland 
www.lashextend.be 
Standnr. 3/341
LA VITA DISTRIBUTION 
Geuzenstraat 17 
2000 Antwerpen 
www.lavita-distribution.be 
Standnr. 1/232
LCN/MONTEIL COSMETICS BENELUX 
Kerkweg 155 
6155 KM Puth - Nederland 
www.mbcare.nl 
Standnr. 1/531
LECHAT ARTISTS PRODUCTS 
Guldensporenlaan 55 
3530 Houthalen 
www.lechat.info 
Standnr. 3/531
LENKS BVBA 
Vosheuvelstraat 19A 
3950 Bocholt 
www.lenks.eu 
Standnr. 3/541
LITTLE LYDIA 
avenue Louise 94 
1050 Bruxelles 
Standnr. 3/110 

LIVING COLOURS 
Margaretenplatz 10 
81373 München - Duitsland 
www.living-colours.net 
Standnr. 1/173
L’OYÉ COSMETICS 
Simon Stevinstraat 17B 
3291 CA Strijen - Nederland 
www.loye.nl 
Standnr. 1/167
MAGIC WHITE 
avenue Louise 523 
1050 Bruxelles 
www.magicwhite.be 
Standnr. 3/523
MAGNETIC NAIL DESIGN BV 
Stemerdingweg 3 
3769 CE Soesterberg - Nederland 
www.magneticnaildesign.com 
Standnr. 3/450
MAKEUP4YOU BY MESHUGA 
rue St. Denis 117 - Bte 10 
1190 Bruxelles 
www.makeup4you.org 
Standnr. 3/223
MAKEUPGROOTHANDEL.BE 
Olmensebaan 20 
2490 Balen 
www.makeupgroothandel.be 
Standnr. 1/642
MARC INBANE BV 
Goirkekanaaldijk 211-04 
5048 AA Tilburg - Nederland 
www.marcinbane.com 
Standnr. 1/570
MARIE EMMERENCE 
De Leiteweg 17 
8020 Ruddervoorde 
Standnr. 1/171 



MARY H SA 
c/o 30 avenue G. Bovesse 
5100 Jambes 
www.maryh-vip.com 
Standnr. 1/511
MAXCAMO (HÉLÈNE SAFRAN) 
Wijkermeerweg 44 S 
1948 NW Beverwijk - Nederland 
www.maxcamoshop.nl 
Standnr. 1/631
MAXELBEAUTY BVBA 
Hendrik Consciencestraat 18/11 
8500 Kortrijk 
www.maxelbeauty.be 
Standnr. 1/541
MAX PRO 
Schipholweg 1003 
2143 CH Boesingheliede - Nederland 
www.maxprohair.com 
Standnr. 3/241
MAZSOL GROUP 
Rembrandtweg 465 
1181 GP Amstelveen - Nederland 
www.aquamineral.nl 
Standnr. 1/153
M.B. PODOLOGIE 
avenue Charles Quint 147 
1082 Bruxelles 
www.mbpodo.be 
Standnr. 1/124
MEDEX GMBH 
Hollandstrasse 1 
49767 Twist - Hebelermeer - Duitsland 
www.medex.eu 
Standnr. 3/231
MEDISTETIK 
rue de la Verrerie 118 
4100 Seraing 
www.medistetik.be 
Standnr. 1/273
MISENCIL / BIOTEK 
avenue Louise 284/6e étage 
1050 Bruxelles 
www.graphinbeauty.be 
Standnr. 1/271
MONAI BVBA 
Vosveld 4A 
2110 Wijnegem 
www.monai.be 
Standnr. 3/151
MUNICH-SPRING 
Fraunhoferstrasse 8 
82152 Planegg - Duitsland 
www.munich-spring.com 
Standnr. 3/620
NAILISA SPRL 
rue du Charbonnage 16 
4100 Seraing 
www.nailisa.com 
Standnr. 1/625
NAILOVER BELGIË 
Diestsesteenweg 426 
3202 Rillaar 
www.nailover.be 
Standnr. 3/114
NANNIC INTERNATIONAL BVBA 
Impulsstraat 15 
2220 Heist-Op-Den-Berg 
www.nannic.com 
Standnr. 1/371
NATURAL FACE LIFTING 
Via Benedetti 25 
52044 Cortona - Italië 
www.naturalfacelifting.eu 
Standnr. 1/244

NEOLABO CVBA 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem 
www.neolabo.be 
Standnr. 1/110
NEVO FRANCE 
16 rue Trezel 
92300 Levallois-Perret - Frankrijk 
www.nevo-france.fr 
Standnr. 3/221
NEW ESTHETIC 
avenue Fleming 32 
1300 Wavre 
www.pro.new-esthetic.com 
Standnr. 1/551
NEW INSTRUPHAR BVBA 
Kortrijksesteenweg 1119 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
www.newinstruphar.be 
Standnr. 1/545
LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES 
avenue Stéphane Mallarmé 7 
75017 Paris - Frankrijk 
www.nouvelles-esthetiques.com 
Standnr. 1/104
NOUVITAL COSMETICS 
Coventrystraat 12 
3047 AD Rotterdam - Nederland 
www.nouvital-cosmetics.nl 
Standnr. 3/220
OBSESSIO’NAILS 
18 rue des Sapeurs 
67500 Haguenau - Frankrijk 
www.obsessio-nails.fr 
Standnr. 3/511
OCONTRR 
Veldestraat 72 
9850 Merendree 
www.ocontrr.be 
Standnr. 3/622
PASCALE S. COSMETICS 
Averboodsebaan 60 
2431 Veerle 
www.pandhys.be 
Standnr. 3/113
PEARL NAILS BENELUX 
Bredabaan 512 
2170 Merksem 
www.pearlnailsbenelux.be 
Standnr. 1/476
PEGGY SAGE 
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons Cendrés 
74133 Bonneville Cedex - Frankrijk 
www.peggysage.com 
Standnr. 3/451
PERFECT EYELASH 
Gelreweg 41 
3843 AN Harderwijk - Nederland 
www.perfecteyelash.com 
Standnr. 1/521
PHFORMULA - POSITIVE AGEING 
Oever 8 
2000 Antwerpen 
www.pHformula.be 
Standnr. 1/250
PHYTAROM SPRL 
avenue Mercator 3 
1300 Wavre 
www.phytarom.com 
Standnr. 1/268
LABORATOIRES PHYT’S 
La Bouygue 
46140 Caillac - Frankrijk 
www.phyts.com 
Standnr. 1/611
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AUTHENTICITY

EFFICACITY

EXPERTISE

HARVESTER

Thalion innoveert, 
evolueert en 

engageert zich

Expert in mariene 
verzorgingen.

•
Hoge en doeltreffende 

concentraties aan 
actieve werkstoffen voor 
uitzonderlijke resultaten.

•
Combineert authentieke 

producten met exclusieve 
behandelingsrituëlen 

voor lichaam en gelaat.
•

Exclusief voor 
schoonheidssalons, 

Spa’s en Thalassocentra.

Thalion zet zijn hele 
kennis en ervaring in 
ten voordele van U!
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POMM COSMETICS 
Willem Kerricxstraat 62 
2650 Edegem 
www.pomm.be 
Standnr. 3/630
PP BENELUX NV 
Nijverheidslaan 12D 
3200 Aarschot 
www.shortcuts.be 
Standnr. 1/143
PRODUCTS FOR WELLNESS 
Laan van Archeologie 67 
1948 CH Beverwijk - Nederland 
www.productsforwellness.nl 
Standnr. 1/582
PROMOFLORA 
56 avenue de l’Europe 
83300 Draguignan - Frankrijk 
www.promoflora.com 
Standnr. 3/363
PRONAILS 
Ruiterijschool 11 
2930 Brasschaat 
www.pronails.com 
Standnr. 1/211
PURACOS/MAKE UP FOR EVER 
Chemin du Fundus 10 
7822 Ghislenghien 
www.puracos.com 
Standnr. 1/251
PYRAMIDE - LE CLUB DES PROFESSIONNELS 
rue des Phlox 7 
5100 Naninne 
www.pyramide.be 
Standnr. 1/615
RIVIERA TAN 
Site Economique de Fleuriais 1 
85290 Mortagne-sur-Sèvre - Frankrijk 
www.rivieratan.fr 
Standnr. 1/102
ROELVINK BVBA 
Missiehuislei 24 
2920 Kalmthout 
www.kristalpad.be 
Standnr. 1/714 - 3/632
ROXILS 
rue Boileau 17 
4031 Angleur 
www.roxils.com 
Standnr. 3/352
ROYXPRO 
Goorken 42 
2260 Westerlo 
www.royxpro.be 
Standnr. 3/313
SAFETY4YOU 
Uraniumweg 10 
8445 PH Heerenveen - Nederland 
www.safety4you.eu 
Standnr. 3/714
SANYA (A & S DE NEVE) 
Ledebaan 285 
9300 Aalst 
www.sanya.be 
Standnr. 3/613
SIMAGE - SIM BVBA 
Haachtsesteenweg 378 
1910 Kampenhout 
www.simage.be 
Standnr. 3/121
SJ TENDANCES 
rue des Vallières 21 
69390 Vourles - Frankrijk 
Standnr. 1/716 

SKINTEC BENELUX BV 
Nieboerweg 193 
2566 GA Den Haag - Nederland 
www.skintechnology.nl 
Standnr. 3/331
SO MAGIC 
rue du Campiau 303 
7390 Quaregnon 
www.somagic.be 
Standnr. 1/163
SONAR MEDIA & PR 
Kareelstraat 124A bus 8 
9300 Aalst 
www.sonarmedia.be 
Standnr. 1/547
SOTHYS/BERNARD CASSIÈRE 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.sothys.be 
Standnr. 1/411
LABORATOIRES SPINÉE 
rue du Franc Bois 23 
5575 Gedinne 
www.spinee.be 
Standnr. 1/145
SQINNO 
Steenhoffstraat 69 
3764 BK Soest - Nederland 
www.sqinno.com 
Standnr. 1/134
STALENA 
Sint Paulusbaan 41 
1745 Opwijk 
www.stalena.be 
Standnr. 3/350
SUNSTAR PRODUCTEN 
Celsiusstraat 76 
6716 BZ Ede - Nederland 
www.sunstar.nl 
Standnr. 1/130
SWANTEX TEXTILES 
Torhoutsesteenweg 275B 
8210 Zedelgem 
www.swantex.be 
Standnr. 1/142
TOOTH FAIRY GMBH 
Aeulistrasse 1 
9470 Buchs - Zwitserland 
www.toothfairy.ch 
Standnr. 1/712
TRIC NV 
Industriezone Vijverhoek 41-43 
8520 Kuurne 
www.tric.be 
Standnr. 3/321
URBAN NAILS BVBA 
Dubbelrij 46 
3920 Lommel 
www.urbannails.biedmeer.nl 
Standnr. 3/342
URZAD MARSZALKOWSKI 
ul. Jagiellonska 26 
03-719 Varsovie - Polen 
www.mazovia.pl 
Standnr. 1/372
US NAILS ARENA 
Amand Goegg Strasse 1 
77871 Renchen - Duitsland 
www.usnailsarena.de 
Standnr. 3/551
V & S CONCEPTS 
Steeg 29 
3581 Beringen 
www.vsconcepts.be 
Standnr. 1/261

VALERIA SERRATURA 
Seisdam 28 
4331 NT Middelburg - Nederland 
www.valeria-produkten.nl 
Standnr. 1/720
VANDILUX BVBA 
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 Brasschaat 
www.vandilux.be 
Standnr. 3/126
VEREECKE - O’SEA 
Zandvoordestraat 360 B 
8400 Oostende 
www.vereecke-osea.be 
Standnr. 1/441
VERMEIREN VICKY 
Zonnebloemstraat 10 
9120 Beveren 
www.vickyvermeiren.be 
Standnr. 3/361
VERMOOLEN MODE ACCESSOIRES 
Linge 17 
5032 EV Tilburg - Nederland 
www.vermoolen.com 
Standnr. 1/275
VOCOL BVBA BEAUTY CONCEPT STORE 
Vlyminckshoek 24 
9100 Sint-Niklaas 
www.beautyconceptstore.com 
Standnr. 3/141
WALKING TRADING INTERNATIONAL 
Lijnbaan 59B 
1969 ND Heemskerk - Nederland 
www.walkingtrading.com 
Standnr. 3/243
WEBINESS 
14 avenue Edouard Vaillant 
93500 Pantin - Frankrijk 
 
 
WITTEX GMBH 
Adolf-Kolping Strasse 33 
84359 Simbach am Inn - Duitsland 
www.wittex.de 
Standnr. 1/274

Lijst afgesloten op 08/09/2017
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VErzorg jE VAn BinnEnuit mEt 
HoogkwAlitAtiEVE SupplEmEntEn VAn 

NUTRITION4YH
Hers & His
Een specifieke samenstelling van speciale en 
natuurlijke mariene collageen-hydrolisaat
type I in combinatie met 15 uitermate aanbevolen
ondersteunende nutriënten en plantenextracten
voor het HAAR, de NAGELS en de HUID. 
Verpakking: 60 tabletten, kuur voor 2 maanden. 
Adviesverkoopprijs consument: €22,85
GESCHIKT VOOR VEGETARIËRS

Ideal Line Bsvelt
Een combinatie van 500mg van het natuurlijk en 
hoogwaardig Garcinia cambogia extract CITRIN® 
(van Sabinsa) rijk aan HCA(-)hydroxycitraat met 
4 plantenextracten (zoals groene thee), papaya, 
bromelaïne, jodium en chroompicolinaat
speciaal voor het VETMETABOLISME en een 
GEWICHTSBEHEERSINGSPROGRAMMA. 
Bevat een kwaliteitsextract van zwarte peper
rijk aan piperine voor de maximale bevordering 
van de opname en assimilatie van de vele 
natuurlijke actieve stoffen. 
Verpakking: 60 tabletten, kuur voor 2 maanden. 
Adviesverkoopprijs consument: €23,60
GESCHIKT VOOR VEGETARIËRS

VOEDINGSSUPPLEMENTEN GENOTIFICEERD BIJ HET BELGISCH MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID!
Deze producten zijn voorbehouden voor haarklinieken, haarkappers, lichaamsverzor-

gingscentra, schoonheidsinstituten en nagelstudios. 

Nutrition 4YH
FOR YOUR HEALTH

♀♂

INFO, BESTELLINGEN: DIEXIMPORT, B- 2100 DEURNE - Tel: 03/321 67 19 - 03/321 49 55
nutrition4yh@online.be (MA-DO 8.30u-12.30u, 14.00u-17.00u-VR: 8.30u-12.30u)

POS-materiaal (folders, posters) beschikbaar.

adv HEBE DIEXIMPORT SEP 2017 :Opmaak 1  22/08/17  16:24  Pagina 1

Showroom Antwerpen Showroom Limburg
Boomsesteenweg 135 Steenweg 3
2610 Wilrijk (Antwerpen) 3540 Herk-de-Stad
         (Berbroek)

T: 0032 3 820 15 00
E: info@corrective.be

webshop: www.correctivecosmetics.be

Een aanwinst in uw salon.

Professionele make-up van Make-Up 
Studio is een aanwinst in elke instituut. 

De display Explore past in elke salon. 
Deze opvallende display bevat een 

selectie van de meest populaire 
Make-up Studio producten en kleuren. 
De inlays zijn eenvoudig mee te nemen 

naar een andere werkplek.
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Wedstr i jden Brusse l
Op zondag 8 oktober worden het Benelux Kampioenschap Soak Off  en 
het Belgisch Kampioenschap French Manicure gehouden in de EXPO te 
Brussel tijdens Estetika Herfst. Beide wedstrijden worden georganiseerd 
door Beauty Publishing Group BV in samenwerking met BESKO en 
IJV-IFAS. Bij het Belgisch Kampioenschap French Manicure zullen 
bij voldoende deelnemers de gel- en acrylwedstrijden apart worden 
gehouden, zowel in de beginners- als in de gevorderdencategorie. 
Daarnaast kunnen ook internationale deelnemers van buiten België 
meedoen aan de wedstrijd. Bij een minimum van vijf internationale 
deelnemers wordt er een aparte beker voor de beste internationale 
deelnemer ter beschikking gesteld. Per wedstrijd kunnen maximaal 35 
deelnemers zich inschrijven, zorg dus dat je er bij bent! Deze wedstrijd 
telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dit houdt in 
dat de punten die door een teamlid van een wedstrijdteam worden 
behaald tijdens deze wedstrijd, meetellen voor de totaalscore van 
het desbetreff ende wedstrijdteam. Als je lid bent van BESKO of een 
abonnement hebt op Nail Design 
Magazine bedraagt het inschrijfgeld 
€ 47,50. Voor anderen bedraagt 
het inschrijfgeld € 95,00. Je kunt je 
inschrijven via de website van Nail 
Design Magazine 
www.naildesign-magazine.nl. 

Benelux Soak-off Polish
De opdracht voor de Benelux Soak-
off  Polish Wedstrijd 2017 is het 
aanbrengen van een soak-off 
gel of soak-off  gel polish (gel-nagellak), 
volgens een professioneel systeem naar 
keuze, van om het even welk merk. 
Traditionele nagellak is uiteraard niet 
toegestaan. De nagels van één hand 
dienen een eff en rode kleur te krijgen. 
De nagels van de andere hand dienen 

een traditionele French manicure te krijgen, met wit op de vrije rand en 
roze-tinten op de nagelplaat. Deelnemers hebben drie kwartier de tijd 
om deze opdracht te voltooien. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van 
BESKO of abonnees van Nail Design Magazine € 35,00. Voor anderen 
bedraagt het inschrijfgeld € 70,00. Je kunt je inschrijven via de website 
van Nail Design Magazine www.naildesign-magazine.nl. Na je inschrijving 
ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient dan 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Ga de 
uitdaging aan voor één van de wedstrijden, en geef je vandaag nog op!

Tip: alle nagelstylisten die zich inschrijven voor deze kampioenschappen, 
krijgen van tevoren het wedstrijdreglement toegestuurd. Het reglement 
kun je ook op de website vinden en is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden 
op de wedstrijd. Lees zowel het wedstrijdreglement als de criteria goed 
door, want dat kan je punten opleveren! <<<

Wedstrijden Es tetika

Schrijf je in!
Daag jezelf uit!

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

Zondag 4 oktober is het weer zover, je kunt dan tijdens Estetika Herfst 2015 weer meedoen aan het 

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015 en het Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Beauty Media Group BV, uitgever van Nail Design Magazine 

en Beauty Wellness Magazine en mede mogelijk gemaakt door BESKO en IJV/IFAS.

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Belgische Kampioenschappen French Manicure 2015

Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015
Alle Belgische nagelstylisten mogen laten zien wat 

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

ter beschikking gesteld voor beste internationale deelnemer. Dus... 

iedereen kan meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 95,00 

of € 47,50 als abonnee van Nail Design Magazine of als lid van 

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

www.naildesign-magazine.nl. Doe ook mee en schrijf je in!

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Schrijf je nu in voor het Benelux Kampioenschap 

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), volgens een 

professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Durf 

jij de uitdaging aan te gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je 

natuurlijk meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 70,00, als 

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

als lid van BESKO betaal je slechts € 35,00. Voor de reglementen en 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nl. Doe ook 

mee en schrijf je in!

De winnende nagels van het Benelux 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nlwww.naildesign-magazine.nl

mee en schrijf je in!
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Een record aantal deelnemers bij de Soak-off  wedstrijd van vorig jaar
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SCHRIJF U IN VOOR 
DE MAQUILLAGE-

WEDSTRIJD 
ESTETIKA HERFST 2017

PERSOONLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE MAQUILLAGEWEDSTRIJD
TER GELEGENHEID VAN ESTETIKA HERFST 2017

Naam:  ___________________________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________________ Plaats:  ___________________________________________________

Tel.: _______________________________________________________________________________________

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

Ik ben lid / geen lid van B.V. Besko (schrappen wat niet past)

Het inschrijvingsgeld van € 5,00 of € 10,00  
stort ik op rek. IBAN BE13-4344-1941-2139 t.n.v. B.V. BESKO
Inschrijvingsformulier terug sturen naar: SECRETARIAAT B.V. BESKO,  
BELPAIRESTRAAT 6, 2600 BERCHEM – Fax 03 281 33 96

Wilt u meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan  onderstaand 
inschrijvingsformulier in en stuur het uiterlijk  tegen 30 september 2017 
naar ons op.

Meer dan e 2.500 aan prijzen
Er zijn 3 categorieën en voor iedere deelnemer is een prijs voorzien.
Voor de winnaars is per categorie de 1e prijs: e 250 + speciale Besko-award
Bovendien is er een speciale prijs van de Jury.
Dit zijn de categorieën waarvoor je je kunt inschrijven:
a) avond- en fantasiemaquillage 
b) facepainting (min. 70 % v.h. gelaat beschilderd) 
c) bodypainting en grime
Schrijf je snel in, want het totale aantal deelnemers is beperkt.

REGLEMENT MAQUILLAGEWEDSTRIJD
1. Onderwerpen:
 a. avond- en fantasiemaquillage 

b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
 c. bodypainting en grime 
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 7 oktober 2017 om 12.00 u.
 Werktijd: body-painting: 2.30 u. / anderen: 2 u.
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht. 

Zij moeten bij het begin van de wedstrijd ontschminkt zijn 
(behalve voor de bodypainting).

4. De haartooi mag vooraf in orde gebracht worden. 
Kleding en accessoires zijn aangepast aan de gekozen maquillage.

5. De inschrijvingsprijs bedraagt:
 a)  voor leden BESKO vzw en leerlingen van de aangesloten  scholen: e 5
 b) voor niet-leden: e 10.
6. De jury bestaat uit personen uit het vak. 

De beslissing van de jury is niet betwistbaar.
7. Er is een eerste prijs per categorie en een speciale prijs van de jury.
 Voor alle deelnemers zijn er prijzen voorzien.
8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.
9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.
10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
11. Iedere deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.
12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs.

Inschrijven met vermelding categorie, naam en telefoonnummer, 
door storting van het verschuldigde bedrag op rekening van Besko vzw:
IBAN BE13-4344-1941-2139 – BIC KREDBEBB

Maquillagewedstrijd
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Wedstr i jden Brusse l
Op zondag 8 oktober worden het Benelux Kampioenschap Soak Off  en 
het Belgisch Kampioenschap French Manicure gehouden in de EXPO te 
Brussel tijdens Estetika Herfst. Beide wedstrijden worden georganiseerd 
door Beauty Publishing Group BV in samenwerking met BESKO en 
IJV-IFAS. Bij het Belgisch Kampioenschap French Manicure zullen 
bij voldoende deelnemers de gel- en acrylwedstrijden apart worden 
gehouden, zowel in de beginners- als in de gevorderdencategorie. 
Daarnaast kunnen ook internationale deelnemers van buiten België 
meedoen aan de wedstrijd. Bij een minimum van vijf internationale 
deelnemers wordt er een aparte beker voor de beste internationale 
deelnemer ter beschikking gesteld. Per wedstrijd kunnen maximaal 35 
deelnemers zich inschrijven, zorg dus dat je er bij bent! Deze wedstrijd 
telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dit houdt in 
dat de punten die door een teamlid van een wedstrijdteam worden 
behaald tijdens deze wedstrijd, meetellen voor de totaalscore van 
het desbetreff ende wedstrijdteam. Als je lid bent van BESKO of een 
abonnement hebt op Nail Design 
Magazine bedraagt het inschrijfgeld 
€ 47,50. Voor anderen bedraagt 
het inschrijfgeld € 95,00. Je kunt je 
inschrijven via de website van Nail 
Design Magazine 
www.naildesign-magazine.nl. 

Benelux Soak-off Polish
De opdracht voor de Benelux Soak-
off  Polish Wedstrijd 2017 is het 
aanbrengen van een soak-off 
gel of soak-off  gel polish (gel-nagellak), 
volgens een professioneel systeem naar 
keuze, van om het even welk merk. 
Traditionele nagellak is uiteraard niet 
toegestaan. De nagels van één hand 
dienen een eff en rode kleur te krijgen. 
De nagels van de andere hand dienen 

een traditionele French manicure te krijgen, met wit op de vrije rand en 
roze-tinten op de nagelplaat. Deelnemers hebben drie kwartier de tijd 
om deze opdracht te voltooien. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van 
BESKO of abonnees van Nail Design Magazine € 35,00. Voor anderen 
bedraagt het inschrijfgeld € 70,00. Je kunt je inschrijven via de website 
van Nail Design Magazine www.naildesign-magazine.nl. Na je inschrijving 
ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient dan 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Ga de 
uitdaging aan voor één van de wedstrijden, en geef je vandaag nog op!

Tip: alle nagelstylisten die zich inschrijven voor deze kampioenschappen, 
krijgen van tevoren het wedstrijdreglement toegestuurd. Het reglement 
kun je ook op de website vinden en is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden 
op de wedstrijd. Lees zowel het wedstrijdreglement als de criteria goed 
door, want dat kan je punten opleveren! <<<

Wedstrijden Es tetika

Schrijf je in!
Daag jezelf uit!

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

Zondag 4 oktober is het weer zover, je kunt dan tijdens Estetika Herfst 2015 weer meedoen aan het 

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015 en het Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Beauty Media Group BV, uitgever van Nail Design Magazine 

en Beauty Wellness Magazine en mede mogelijk gemaakt door BESKO en IJV/IFAS.

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Belgische Kampioenschappen French Manicure 2015

Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015
Alle Belgische nagelstylisten mogen laten zien wat 

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

ter beschikking gesteld voor beste internationale deelnemer. Dus... 

iedereen kan meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 95,00 

of € 47,50 als abonnee van Nail Design Magazine of als lid van 

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

www.naildesign-magazine.nl. Doe ook mee en schrijf je in!

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Schrijf je nu in voor het Benelux Kampioenschap 

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), volgens een 

professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Durf 

jij de uitdaging aan te gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je 

natuurlijk meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 70,00, als 

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

als lid van BESKO betaal je slechts € 35,00. Voor de reglementen en 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nl. Doe ook 

mee en schrijf je in!

De winnende nagels van het Benelux 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nlwww.naildesign-magazine.nl

mee en schrijf je in!
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DE AWARD-WINNING 
NATURAL TANNING SPRAY
Bezoek onze stand tijdens
Estetika Brussel en profiteer 
van onze speciale beursactie!
Standnummer 1/570

WWW.MARCINBANE.COM

estetika brussel 2017.indd   1 3-2-2017   11:46:55

Voor u gelezen in de pers…
Universiteit in de komkommertijd

Engeland, Oxford
Dat er tijdens de maanden juli en augustus minder interes-
sant nieuws is, zet ook universiteiten ertoe aan om met 
‘groot’ nieuws te komen, dat misschien anders verloren gaat 
tussen de echt belangrijke berichten. Oxford University had 
de tijd om 846 mensen te ondervragen naar hun slaapge-
woontes en dit te combineren met het aantal nachtmerries. 
En wat bleek? De wetenschappers zagen een verband 
tussen de nachtmerries en meer dan negen uur per nacht 
slapen. Gelukkig werd er geen verband gevonden tussen 
nachtmerries en alcohol of lichaamsbeweging (ik denk dat 
ik te veel van het eerste en te weinig van het tweede heb). 
Het verband tussen veel piekeren en zorgen maken en 
nachtmerries was het grootst. Hoewel, als ik begin te pie-
keren en me zorgen maak, kan ik gewoon niet meer slapen. 
Lang leve de wetenschap.

Canada, Waterloo
Het lijkt me de evidentie zelve, dat, als je gaat samenwo-
nen, er micro-organismen op de huid worden uitgewisseld 
(en waarschijnlijk nog wat meer ook wel). Microbiologen 
van de universiteit van Waterloo in Canada hadden blijk-
baar niet veel te doen en besloten 340 huidstalen uit onder 
meer de oksels, navel, neusgaten en 14 andere plekken te 
analyseren van heteroseksuele (is dat geen discriminatie?) 
samenwonende koppels. En wat bleek? Juist: er worden 
micro-organismen uitgewisseld. Zij het meer op voetzolen 
dan op de dijen, wat mij dan weer raar lijkt. Lang leve de 
wetenschap. 

België, Antwerpen
Hier werden 1.027 Vlamingen ondervraagd naar hun inte-
resse in BDSM (voor de niet-kenners, en dat zijn er blijkbaar 
niet veel: bondage, discipline, dominantie, submissie, 
sadisme, in de volksmond gemakkelijkheidshalve samenge-
vat onder de termen sado masochisme) en 70% (!) gaf hier-
bij aan minstens enige interesse te hebben in dit domein 
van de seksuele beleving. De helft van de ondervraagden 
(de krant Het Laatste Nieuws zegt: de Vlamingen, men 
veralgemeent blijkbaar 1.027 met iedereen) zou deze vorm 
van ‘tederheid’ al eens beoefend hebben. In de populari-
teitspoll staan vastbinden van de partner met handboeien 
of touw, en het gebruik van ijsblokjes bovenaan. 7 tot 12% 
van de ondervraagden zegt regelmatig met BDSM bezig te 
zijn en 7 à 8% zegt beoefenaar te zijn (het nuanceverschil 
ontgaat me even, maar ik ben dan ook geen academicus). 
Ook het ‘fetisjisme’ werd dan maar tegelijkertijd onderzocht. 
12 tot 15% werd geprikkeld door leer of latex, 10 procent 
heeft een voetenfetisj of wordt opgewonden van schoenen. 
Bij mannen liggen die cijfers duidelijk hoger dan bij vrou-
wen. Toch maar mijn lederen vest uit de kast genomen en 
mooie schoenen aan gedaan. Men weet nooit. Lang leve 
de wetenschap. 

USA, South Carolina, Clemson University
Prijzen voor de meest onnuttige onderzoeken. Ik denk dat ze 
bestaan en ik denk dat dit ook een kanshebber is. U heeft 
het waarschijnlijk ook al wel gedaan. Kaarsjes uitblazen 
op een verjaardagstaart. Kinderen zijn er heel goed in. 
Ieder mens met een beetje gezond verstand weet dan ook 
wel dat de staat van de taart, vóór en nà heb blazen wel 
verschillend zal zijn. De professoren voedselveiligheid van 
genoemde universiteit hebben dit nu officieel gemaakt. Zij 
ontdekten namelijk dat de bacteriepopulatie met 1400% 
toeneemt na het uitblazen van de kaarsjes. Lijkt me logisch 
dat de micro-organismen uit het ademhalingsstelsel van de 
jarige (of de (klein-)kinderen die mogen meeblazen) op de 
taart terecht komen. Gelukkig hebben de onderzoekers ook 
goed nieuws. De kans dat je ziek wordt na het verorberen 
van zo een taart is zo goed als onbestaande (tenzij de 
jarige blazer erg ziek zou zijn). “Anders hadden we al lang 
epidemieën na verjaardagsfeestjes opgemerkt”, besluit 
professor Paul Dawon, die mee het onderzoek uitvoerde. 
Zoals hierboven al geschreven: lang leve de wetenschap. 

Skinline 
Officieel distributeur 
voor Lutronic

Bruno D’hont
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Nieuw en exclusief bij Skinline…

EnCurve van Lutronic
 

Encurve en haar 27,12 Mhz 
radiofrequentie energie is 
specifiek effectief tegen vetcellen.

Deze energie creëert een 
opwinding van de adipocieten 
en uiteindelijk een breuk in hun 
membraan. De zo vrijgelaten 
vetstoffen worden dan door 
het lichaam op een natuurlijke 
manier weggevoerd, en de 
vetcellen zijn voorgoed 
vernietigd.

EnCurve is zeer gebruiks- 
vriendelijk, handenvrij, zonder 
gebruiksmateriaal en heel 
aangenaam voor de patient.
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Make-up directions voor 
de herfst 2017
Een nieuw seizoen dient zich aan en dat gaat gepaard 
met heel wat nieuwe trends. Naast de Make-up looks zijn 
ook de benamingen een beetje gewijzigd. Men spreekt 
niet langer van trends meer wel van directions, een 
detail misschien maar we moeten op de hoogte blijven 
van de gebruikte terminologie. 

De termen big en bold komen sterk naar voor bij de ver-
schillende modemerken, bold gaat over kleur, véél kleur. 
Big gaat over de uitweking. Less is more is even niet van 
toepassing in de oog make-up.

Naast de nieuwe trends wil ik enkele make-up tips mee-
geven voor Halloween. Halloween raakt steeds meer 
ingeburgerd maar niet iedereen ziet het zitten om een 
volledige facepainting bij zichzelf te doen of te laten 
doen om daar dan een hele avond mee rond te lopen. 
Daarom zal er naast enkele gewone make-up foto’s, een 
foto te zien zijn met de Halloween aanpassing. Ideetjes 
die je kan meegeven aan de klant of zelf kan toepassen 
en die niet teveel tijd vergen.

Huid

De natuurlijke look blijft belangrijk voor de huid, in 
praktijk zien we echter dat dit niet altijd zo simpel is. 
Mensen met een mooie huid kunnen gebruik maken van 
een getinte dagcrème of BB-crème, voor mensen die 
last hebben van vlekjes, oneffenheden en dergelijke is 
dit echter moeilijk omdat deze producten te weinig dek-
kracht hebben. Een nieuwigheidje hier is dat we eerst 
gaan werken met een dekkende foundation en daarover 
met een foundation die een lichte tint heeft maar voor de 
rest heel olieachtig en doorschijnend is. Door deze twee 
foundations over elkaar te gebruiken zouden mensen met 
kleine onvolmaaktheden ook een natuurlijke look kunnen 
creëren.
Deze producten kan je bij verschillende make-up merken 
vinden onder verschillende benamingen. Zodra je ziet 
dat een product lichtjes glanst, geen dekkracht heeft en 
licht vet aanvoelt weet je dat je het juiste product hebt.
Over strobing noch contouring wordt de volgende seizoe-
nen gesproken. Houdt de huid jong en fris, benadruk de 
natuurlijk aanwezige accenten van het gelaat. 

Blush

Om deze natuurlijke huidlook te ondersteunen, kiezen 
we voor een roze blush. Geen peach kleuren deze keer. 
De oranje kleuren hebben het lang goed gedaan maar 
worden nu even terug naar de achtergrond geschoven.

Wenkbrauwen

Het accentueren en in vorm brengen van de wenkbrau-
wen blijft uiteraard steeds belangrijk bij een mooie 
make-up. Deze herfst en winter echter geen uitgesproken 
directions hieromtrent. Waar we vroeger zeer sterk aan-
wezige, afgelijnde wenkbrauwen zagen, zien we nu meer 
natuurlijke wenkbrauwen.

Ogen

Bold make-up

Deze trend omschrijft een oog make-up waar we kleur-
accenten gaan gebruiken in de ogen, en niet zomaar 
accenten, het mag gerust om een zeer felle of fluo kleur 
gaan die we ergens in de ogen integreren. Dit kan gaan 
van een accent in de ooghoek tot een felgekleurde lijn 
onder de ogen, wat kan gepaard gaan met een smokey 
eye of met een lichtere make-up op de rest van de ogen. 
Make-up wordt gezien als een accessoire dat je winter-
garderobe een boost geeft.

Big make-up
Hier spreken we van een volle make-up. Gebruik oog-
schaduw in al haar glorie, metallic kleuren en zelfs glitter 
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op de ogen als accent kan helemaal. Sta stil bij je oog 
make-up en laat je helemaal gaan. We werken de make-
ups uit tot aan de wenkbrauw. Dit kan zowel met zware 
smokey technieken als met zachte tinten maar het blijft 
een volle, uitgewerkte make-up met de bedoeling de 
ogen te vergroten.

Red make-up
Een gewaagde kleur maar voor de durvers helemaal 
klaar om gebruikt te worden aan de ogen. Let op voor 
een vermoeide of zieke uitstraling maar met een beetje 
zwart gecombineerd kan deze look zeer mooi uitkomen. 
De rode tinten die in de lift zitten gaan van helrood tot 
pruimrood, kies de tint die je het beste ligt en laat je 
fantasie de vrije loop.

Wimpers

De wimpers worden sterk aangezet met mascara en 
mogen heel erg aanwezig zijn. Valse wimpers doen het 
eveneens goed, zowel de losse als de volle wimpers.

Lippen

Rood is de centrale kleur voor de lippen, net zoals bij 
de ogen gaat het gamma van helrood tot pruimrood. 
De paarsrode tinten laten ons denken aan de jaren 
’90, een mode die terug erg onder de aandacht wordt 
gebracht voor deze periode. Nieuw is dat de lippen 
niet meer heel duidelijk en mooi moeten afge-
lijnd worden. Het lippenrood mag aangebracht 
worden met de vingers en aan de liprand eerder 
vervagen. Een lipgloss om af te werken en je 
bent klaar. Helemaal niet moeilijk, gaat snel 
maar zelf ben ik er nog niet uit of ik achter deze 
direction sta.

Conclusie

Er zijn heel wat gewaagde directions dit najaar 
maar let op, het is uiteraard niet de bedoeling om 
alles te combineren, zo kom je tot clowneske make-
ups en dat is echt niet de bedoeling. Ga voor een 
zware oogmake-up met zachtere lippen of voor heel 
uitgewerkte lippen met een iets rustigere oogmake-
up. Dit is afgelopen seizoenen wel eens anders 
geweest maar nu gaat men toch meer voor één accent 
in het gelaat.

Halloweentips

Op de foto’s zijn 3 looks te zien, de bold look, de big 
look en de red look. Bij elke look heb ik een Halloween 
accent aangebracht zoals eerder vermeld. Voor de uit-
werking van deze Halloween accenten heb ik gebruik 
gemaakt van vaste waterverf en een synthetisch penseel.

Als afsluiter nog enkele modetips, zo kan je je look hele-
maal af maken deze herfst en winter!
•   De brede, losse vesten en truien blijven zeer aanwezig, 

vooral aan de mouwen en schouders.
•  De mouwen van de kledij krijgen veel aandacht: pof- 

mouwen, strikjes, lintjes en andere versieringen, ver-

schil in stoffen, smalle mouwen die onderaan wijd 
uitlopen of mouwen die reeds van bovenuit breed naar 
onder toe gaan en heel lange mouwen. Vaak gaat men 
voor een romantische look bij de mouwen.

•  Een outfit volledig in dezelfde kleur. 
•  Zwart, kaki, aubergine, grijs, navy blue, hemelsblauw, 

diep donkerrood, granaatappelrood, karamelachtige 
tinen, blauwgroen, lime, oranjebruin maar ook zeker 
wit en lichtroos. Kies voor kledingstukken die volledig 
matchen.

•  De slim fit broeken blijven bestaan maar ook broeken 
met een hoge taille en wijde pijpen zijn helemaal in

•  De taille wordt benadrukt door brede riemen.
•  Lange handschoenen in combinatie met brede, losse 

mouwen om de armen te accentueren
•  Netkousen zijn terug van weggeweest
•  Mantelpakjes en dan voornamelijk in het grijs
•  Jeans en denim, al dan niet met borduursel, patches, 

kralen en ook het denimpak blijven immens populair
•  Donkerrode en zwarte leren jacks
•  Velours en fluweel voor jassen en broeken
•  Ruiten broeken
•  Streepjesstoffen
•  Grote, brede kragen
•  Zilveren kledij 

Red make-up



Dé leidraad om veiliger en gezonder
in uw instituut te werken

Ook uw schoonheidsinstituut is onderworpen 
aan een reeks wettelijke bepalingen voor 
preventie en bescherming op het werk.

In deze RISKTRAINER komen diverse risico’s  
die zich in uw schoonheidsinstituut
kunnen voordoen aan bod en worden 
tips gegeven om deze te voorkomen.

Behandelde onderwerpen:
1° Arbeidsveiligheid
2° Bescherming van de gezondheid
3° Hygiëne
4° Ergonomie
5° Psychosociaal welzijn
6° Milieu
7° Verfraaiing van de werkplekken

“Risktrainer” voor schoonheidsspecialis-
ten, heeft vorm gekregen in een
belangrijk volumineus document.

Met dank aan onze sectorconsulente, 
Anne Bertrand, voor de redactie, 
het opzoekingswerk en de uitgebreide 
documentatie. Ook Sofie Leyten, even-
eens sectorconsulente, heeft, samen 
met het Beskobestuur, vele uren 
besteed aan de realisatie en correctie 
van dit werk. Zo kwamen wij tot een 
vrij uitgebreide leidraad voor het 
veilig, aan de wetgeving aangepast, 
uitoefenen van ons beroep. “Risk-
trainer” belangt alle estheticiennes, 
leerkrachten en leerlingen aan. 

Alhoewel wij geen “risico” beroep 
uitoefenen, is voorzichtigheid, 
informatie over mogelijke valkui-
len, elementaire kennis van de 
regelgeving, van het hoogste 
belang voor wie plichtsbewust 
zelf werkt of te werk stelt.
Er werd geopteerd voor een 
schematische indeling. Men 
leze het in zijn geheel of 
gebruike het als geheugen-
steun of naslagwerk. De uit-
gebreide inhoudstafel kan u 
hierbij van dienst zijn.

Niet zonder reden wordt 
arbeidsveiligheid bena-
drukt. Iedere werknemer 
of patroon heeft recht 
op een veilige arbeids-
plaats, zij is de eerste 

vereiste die moet leiden tot een aange-
name werkervaring en tot productieve 
prestaties.
De zekerheid dat alle veiligheidsaspec-
ten vooraf werden gecheckt, en dat er 
in geval van een probleem, gepast kan 
opgetreden worden. Dit bevordert de 
rust op de werkvloer en een werksfeer 
zonder achterliggende kopzorgen.

Hierbij aansluitend ging onze bekom-
mernis uit naar het bestendigen van de 
gezondheid van de estheticiennes en 
hun klanten, teneinde zoveel mogelijk 
(kleine) risico’s, eigen aan specifieke 
beroepsaspecten, uit te sluiten.

Dat een belangrijk hoofdstuk gewijd 
werd aan hygiëne is vanzelfsprekend 
maar zeker geen overbodige luxe. 
Alle hygiëne bevorderende aspecten 
worden naast elkaar geplaatst. 
Vanuit onze opleiding zijn we er zo 
vertrouwd mee dat we daardoor soms 

kleinigheden over het hoofd zien. 
Ook persoonlijke hygiëne is meer dan in 
veel andere beroepen, van primordiaal 
belang.
Een correcte houding, aangepast meu-
bilair, oog voor ergonomie zullen onze 
mogelijkheden tot het bestendigen van 
onze beroepsbezigheden zeker bevorde-
ren. Wanneer we elementaire ergonomi-
sche beginselen in ons salon toepassen, 
komt dit in ieder geval ook ten goede 
aan onszelf, onze werknemers en onze 
klanten, wier welzijn wij nastreven. 
Dit onder de aandacht brengen van onze 
schoonheidsspecialisten kon zeker in dit 
werk niet ontbreken. 

“Mens sana in corpore sano” een 
gezonde geest in een gezond lichaam. 
Deze spreuk vat samen wat we met 
psychosociaal welzijn bedoelen. 
De duidelijkste manier om dit onderdeel 
te belichten deden we langs de nega-
tieve aspecten om.
Oog hebben voor het milieu, onze “habi-
tat” , en de nodige maatregelen kunnen 
treffen om dit zo goed mogelijk in stand 
te houden is voor iedereen niet enkel 
een bekommernis maar een verplichting. 
In de “Risktrainer” worden de verschil-
lende vormen van verontreiniging belicht 
en de verplichtingen dienaangaande 
aangekaart. Hieraan werd ook een 
belangrijk hoofdstuk gewijd.

Dat onze beroepsuitoefening dient 
plaats te hebben op een aangename 
werkplaats kan alleen maar de ijver van 
de schoonheidsspecialiste en het welbe-
vinden van de klanten bevorderen.
Om dit alles levendig voor te stellen 
werden, treffende quotes, belangrijke 
logo’s, symbolen en getuigenissen aan 
de teksten toegevoegd.
Besko, de beroepsvereniging voor 
schoonheidsspecialisten, beveelt alle 
professionals en toekomstige uitoefe-
naars en opleiders in onze branche het 
gebruik van de “Risktrainer” warm aan. 
Optimaliseren van alle aspecten van ons 
beroep is en blijft voor ieder van ons een 
belangrijke opdracht.

Meer info bij 
Besko vzw, 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem, 
info@besko.be
Tel. 03 280 80 70
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Nieuws uit de bedrijven

GERMAINE de CAPUCCINI lanceert als eerste in 
de cosmeticawereld de nieuwe EXPERT SOCKS en 
MAGNIFEET van Perfect Forms. Deze sokken bestaan 
uit 2 lagen, een geplastificeerde buitenlaag om een 
hermetisch gesloten omgeving te creëren en een bin-
nenlaag geïmpregneerd met de actieve exfoliërende 
oplossing. 

Deze oplossing bestaat o.a. uit Glycolzuur, Melkzuur 
en Salicylzuur. Na 15 minuten zijn de voeten gehydra-
teerd, verzorgd en voelen lichter aan.
De sokken worden gepresenteerd in een leuke dis-
play en worden uitsluitend verkocht via een Germaine 
de Capuccini schoonheidsinstituut

Voor meer info: www.saisons.be

All Sales Trade House (ASTH) is altijd op zoek naar 
de nieuwste trends op make-up en nailart gebied. 
Door de zeer korte lijnen met producenten en con-
sumenten zijn we altijd in staat om snel te reageren 
op ontwikkelingen in de markt. Dit in combinatie 
met onze no-nonsens bedrijfsvoering bieden wij u de 
unieke kans om u uw klanten de laatste make-up en 
nailart trend te bieden tegen een gunstige prijs. Zo 
zijn de nieuwe trends van dit jaar:

Monochroom: Oogschaduw en lipstick in precies 
dezelfde kleur; een must voor de monochroom make-
up trend.

Black liner interrupted: Een zwart lijntje op de onder-
ste oogrand is helemaal terug, alleen laten we de 
uiteindes voortaan ‘oogpotlood vrij’.

Shiny Lips: In 2016 was een matte lipstick groot favo-
riet, dit jaar mogen de lippen weer lekker glimmen!

Pretty in Pink: Denk aan roze als dé nieuwe neutrale 
kleur. Je wangen, lippen en oogleden. Het mooie is 
dat je deze tint op elk gedeelte van het gezicht kunt 
aanbrengen voor een frisse look en mooie gloed.

Kortom de Beauty lovers kunnen hun hart ophalen 
want met de make-up van All Sales Trade House ben 
je altijd op de hoogte van de laatste beauty trends!

Meer info: www.asth.nl of stuur een mail naar: 
info@asth.nl

Nutrition 4YH stelt een nieuw voedingssupplement 
voor “formule Ideal Bsvelt” Dit product werd speciaal 
ontwikkeld voor gewichtsbeheersing & vetmetabo-
lisme. Deze formule bevat pet tablet o.a. 500mg van 
het geconcentreerde extract CITRIN, een actieve werk-
stof van de Garcinia cambogia-vrucht.

Meer info: tel. 03-321 67 19 of nutrition4yh@online.be

MEDEX introduceert het nieuwste product in de 
Medex Professional lijn, namelijk “Crème Riche de 
l’Océan”
Deze créme bevat anti-oxidatieve algen- en zee-
wierextracten voor een maximaal herstel, 
bescherming en detoxen van ieder huid-
type.
Het Medex-laboratorium heeft de werkstof 
samengesteld op basis van algenstam-
celextracten. Door dit te combineren met 
een ecocert-emulgator en natuurlijke pro-
vitamine A is een zeer krachtig anti-ageing 
product gerealiseerd.
“Crème Riche de l’Océan” is een typische 
24-uurscrème en is geschikt voor de droge, 
tere en vochtarme huid.

Voor meer info: www.medex.eu

LCN nagelproducten heeft “colours 
for professionals” ontwikkeld speciaal 
voor de professionele nagelstylisten. 

1° Nagellak voor professionals met 
een innovatieve hightech formulering 
in meer dan 200 kleuren en trends
2° WOW Hybrid Gel Polish, een gel-
nagellak met plumpingeffect, zonder 
uithardingslamp. Houdt tot wel 10 dagen, geen base-
coat noodzakelijk, sneldrogend, intensieve kleurdek-
king in 24 kleuren en trends
3° Recolution een Soak-of UV Colour Polish / Gel-
laquer.
Hardt uit met lamp en wel tot 4 weken houdbaar. 
In meer dan 65 kleuren en trends.
4° Colour Gel en permanente UV-Colour Gel. 
Houdt wel tot 6 weken. Hardt uit met lamp en is ver-
krijgbaar in meer dan 200 kleuren en trends.
Meer info: www.mbcare.nl



1EF SKIN VISION • Huidanalyse apparaat
Iedere Care gelaatsverzorging start met een persoonlijke 
huidanalyse. Om de huidmetingen heel precies te kunnen 
uitvoeren, heeft Care Personal Beauty haar eigen huidanalyse 
apparaat ontwikkeld: EF Skin Vision. Het Care huidanalyse 
apparaat, EF Skin Vision, werkt met een specifiek systeem 
voor beeldvorming, een micro-camera en een meetsonde.

4

4 PROFESSIONELE STAPPEN VOOR COMPLETE HUIDVERBETERING

2
3

ID SKIN • Persoonlijke huididentiteit
Iedere huid is uniek en haar noden evolueren continu. Op 
basis van 12 metingen met het huidanalyse apparaat bepalen 
we de huididentiteit van elke klant. Op die manier kunnen 
we uiterst persoonlijk te werk gaan door de specifieke 
problemen per klant aan te pakken.

EF SKIN CARE • Verzorgingsapparaat
Om de huid nog dieper te kunnen verzorgen, ontwikkelde 
Care Personal Beauty haar eigen verzorgingsapparaat: EF 
Skin Care. Het apparaat gaat nog dieper reinigen, 
producten dieper laten inwerken, spieren stimuleren, 
de circulatie bevorderen en huidcellen activeren.

        PROGRAM • Producten voor thuisgebruik
Met de ondersteuning van het Care huidanalyse apparaat 
en de bewezen doeltreffendheid van ieder product, is het 
aanbevelen van verkoopproducten nog nooit zo gemakkelijk 
geweest. Resultaat verzekerd met een persoonlijk huid-
programma voor thuis, van stap 1 tot 6.

HUIDVERBETERING 2.0
Wetenschap en technologie, met een persoonlijke twist



HUIDVERBETERING 2.0
Vergeet huidtypes, maak kennis met ID Skin
Care Personal Beauty is veel meer dan een cosmeticamerk. Het 
is een totaalconcept voor gepersonaliseerde huidverbetering.
Denk niet meer volgens huidtype, maar bekijk de volledige 
identiteit van de huid met ID Skin.

Huidanalyse voor alles
De huid is een dynamisch organisme, daardoor veranderen 
haar noden continu. Enkel de perfecte kennis van de staat van 
de huid brengt je tot effectieve huidverbetering. Daarom gaat 
aan iedere Care gelaatsverzorging een huidanalyse vooraf, die 
de huididentiteit mooi in kaart brengt. 

De identiteit van je huid toont welke problemen je met welke 
verzorging kan aanpakken. Je huid wordt niet in “hokjes” geduwd, 
maar wordt behandeld als een uniek geheel, met voor iedere 
identiteit een persoonlijke oplossing. Op die manier kunnen 
we de huid steeds blijven verbeteren.

www.carepersonalbeauty.be

WORD CARE SKIN COACH
Jouw instituut als Care instituut? Dat kan! 
Geniet van de professionele ondersteuning, knowhow en 
uitstraling van Care Personal Beauty. 

ONTWIKKELING VANUIT 
WETENSCHAPPELIJKE EXPERTISE
Ons labo voor onderzoek en ontwikkeling creëert producten 
met een uiterst sterke doeltreffendheid. Alle actieve stoffen 
die we gebruiken: peptides, aminozuren, vitamines, collageen, 
zuren,  stamcellen… zijn een resultaat van wetenschappelijke 
innovatie.

Ook het huidanalyse apparaat en het verzorgingsapparaat 
werden ontwikkeld met de laatste nieuwe technologieën, 
naar farmaceutische normen, voor een optimaal resultaat.

Contacteer ons nu:
Tel: +32 (0)9 364 51 10
E-mail: info@neolabo.be



KANKER BEAUTY PROFESSIONAL

ALLE INFO OP: WWW.INSTITUTEFPC.EU

Jaarlijks worden meer en meer mensen door kanker getroffen. Gelukkig wordt er 
op vandaag verder gekeken dan de ziekte alleen. Alle aspecten rond het innerlijk en 
uiterlijk welbevinden van de patiënt hebben alleen maar aan belang gewonnen.  
Zo worden er reeds in de ziekenhuizen verwen- en verzorgingssessies gegeven.  
Echter, éénmaal buiten het ziekenhuis valt deze zorg weg en is er vaak een 
drempelvrees om naar een schoonheidsinstituut of kapper te stappen. ‘Zal die mij wel 
begrijpen?’, ‘Weet die wel wat ik doormaak?’. Maar ook de schoonheidsspecialiste of 
kapper heeft vaak schrik het niet goed aan te pakken.

INHOUD OPLEIDING

WAT IS KANKER?
Een uiteenzetting over de basisprincipes 
van kanker met het ontstaan en de groei 
van een tumor, alsook het toelichten van 
de diagnose, behandeling en vooruit-
zichten voor de patiënt.

NEVENWERKINGEN
Bij een kankertherapie worden ook de 
goede lichaamscellen aangevallen waar-
door heel wat nevenwerkingen optreden.  
Hoe ga je ermee om en hoe behandelen?

ZIEKTEBELEVING
Op interactieve manier krijgen  we een 
beeld over hoe mensen met kanker en 
hun omgeving de ziekte emotioneel en 
cognitief beleven en verwerken en hoe ze 
de ziekte en/of verlies een plaats geven 
binnen hun leven. 

BASISCOMMUNICATIE
Gepast reageren: theorie en praktijk 

HYGÏENE
Een overzicht van de belangrijke  
hygiënemaatregelen die moeten in acht 
genomen worden.

ZELFZORG, STRESS 

Hoe jezelf emotioneel beschermen?  
Hoever kan je meegaan in het lijden van 
de klant/patiënt?  

EHBO
EHBO: belangrijke noodzakelijke kennis

DOORVERWIJZEN
Organisatie en structuur van 
(ondersteunende) zorgverleners en 
diensten/doorverwijzingsmogelijkheden. 

KANKER EN VOEDING (INLEIDENDE 
BEGRIPPEN)
Ziekte en behandeling hebben een 

negatieve invloed op de voedingstoe-
stand en lichaamssamenstelling.  
Voedings- en dieetbehandeling is daarom 
een belangrijke ondersteunende therapie.

BEHANDELINGEN
Praktijksessies met aangepaste 
behandelingen, basis make-up.

PRODUCTGEBRUIK
Overzicht van ingrediënten voor  
verzorgingsproducten die wel of niet 
kunnen gebruikt worden.  

PALLIATIEVE ZORG EN EUTHANASIE
Als er geen herstel meer mogelijk is.

GETUIGENISSEN EN DEBAT
Meer dan theorie, spreken levensechte 
verhalen voor zich.

MASSAGE
Een contra-indicatievrije massage wordt 
aangeleerd. Een massage met respect 
voor het ‘getekende’ lichaam.

MAKE-UP
Specifieke noden van de lijdende huid. 
Kleur in het gelaat bregen. Wenkbrouwen 
tekenen en/of bijtekenen. 

MANICURE
Bekijken, behandelen van de diverse 
problemen van huid en nagels in het 
kader an esthetische verzorging.

MARKTPOSITIONERING
Hoe kan je je diensten op een discrete, 
professionele en niet al te commerciële 
manier in de markt promoten. IN SAMENWERKING MET: 

LOTUS CARE FOUNDATION

DOEL OPLEIDING

Door het aanbieden van een 
gespecialiseerde opleiding naar 
deze doelgroep willen we: 

¡ De kennis van de dienstverleners 
vergroten.

¡ Klanten/patiënten een 
vertrouwen geven dat drempel-
verlagend werkt wetende dat ze 
bij een dienstverlener langsgaan 
die heel goed weet waarover  
hij/zij spreekt.

	Dienstverleners een erkenning 
geven die hen kwalificeert en 
onderscheidt in de markt.

één jaar

€ 1.800,00

Ja

LOOPTIJD OPLEIDING 

PRIJS PROJECT  

CERTIFICAAT 

ERKENNING Ja

TIJDSBESTEDING

THEORIE 
20 dagen van 10u – 16u

PRAKTIJK
120 uur met opleiding en ervaringsperiodes

Advertentie A4.indd   1 5/12/16   15:36

Najaar 2017 starten op:
• AZ Turnhout
 • UZ Gent
• AZ Groeninghe Kortrijk
• ZOL Genk
• AZ Sint-Maarten Mechelen

Voorjaar 2018 starten op:
• AZ Nikolaas Sint-Niklaas
• AZ Trudo Sint-Truiden
• AZ Zeno Knokke

p22hebe141.indd   22 12/06/17   15:43
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PARTYTIME !

Noteer nu al 
donderdagavond 

16 november 
in je agenda!

f  T  Y #sspvhj

Schoonheidsspecialiste van het jaar 

Stadsfeestzaal • A
ntwerpen

PARTY KAART 
Nodig je medewerkers, familie en kennissen uit om in een onge-
dwongen sfeer en ideaal partydecor te genieten van hét FEEST 
van de schoonheidsverzorging op donderdag 16 november.  
De avond start om 19 u 30 met ontvangst en receptie, uitgebreid 
diner met showband, gast-dj en bekendmaking van de winnaars 
uit de twee categorieën Schoonheidsspecialiste en Schoonheids-
salon van het jaar. Ook de twee beste genomineerden uit beide 

categorieën krijgen een eervolle onderscheiding.  

VOORVERKOOP – inschrijvingen voor 31 oktober  
3 79 e per persoon *

3 Tafels vanaf 6 personen : 69 e per persoon *

PRIJZEN van 1 november tot 10 november : 

3 85 e per persoon *

*Alle dranken zijn inbegrepen tot en met koffie en 
thee, nadien kan er gebruik gemaakt worden van de 
gezellige open bar tegen democratische barprijzen. 

WIN
• Maak kans op één van 
de 10 waardevolle relax  
arrangementen die  
tijdens deze avond weg-
geschonken worden aan 
de aanwezigen.  

• Elke deelnemer  
ontvangt na afloop een 

mooie goodiebag. 

 

Parking INNO toegankelijk via Hopland. Vanuit deze ondergrondse parking heeft u 

rechtstreeks toegang tot de Stadsfeestzaal (via niveau – 3).  

Event mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde medewerking van onze sponsors

Dresscode : Casual Chic

AdvA4_SSPVHJ_3.indd   1 11/08/17   11:34
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LEMI 4 BI-ZAK
Het lemi-gamma: meer dan 30 verschillende modellen

PERSONALISEER
NU GRATIS MET
UW EIGEN LOGO

Ontdek het volledige gamma van Lemi op onze websites:
• www.intermedi.be
• www. behandelzetels-lemi.be

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

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

BEST-Seller lemi 2016

GEMYA CENTRUN VERSUS

A4_nl_Lemi_bizak_advertentie.indd   1 17/05/17   17:04



 Hebe 116 artikelen
–  Stamcellen uit fruit voor 

een vitale huid
–  Kwalificatiepremie wordt 

opleidingsvergoeding 
PC314

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Herfst 2010

–  30ste Maquillageshow van 
Denise Grésiac

–  Het gebruik van Fond de 
Teint en Concealers

–  De nieuwe CAO’s van het 
Paritair Comité 314 voor 
schoonheids specialisten

 Hebe 119 artikelen
– De toekomstvoorspeller
–  Biolifting en lipofilling met 

huideigen aminozuren
–  verslag Geneeskundige 

Dagen U.A. Antwerpen
–  Verslag Maquillageshow “ 

Denise Grésiac”
–  Verslag Estetika Lente 

2011
–  “1920” de 20er jaren weer 

tot leven gebracht
–  Camouflage is echt vak-

werk
–  De nieuwe C.A.O. voor 

schoonheidsspecialisten

 Hebe 122 artikelen
–  Cosmetische behande-

lingen van cellulite
–  De toekomstvoorspeller
–  Plan en lijst exposanten 

 Estetika Lente 2012
–  Nieuw op Estetika: 

Belgische kampioen-
schappen “Nail Art 
2012”

–  Facepainting tricks

 Hebe 125 artikelen
–  Functionele antiaging 

met huiseigen vitamines
–  Psoriasis... voel je 

welkom!
–  Verslag Estetika herfst 

2012
–  Winnaars maquillage-

wedstrijd Estetika Herfst
–  Schitterend de feestda-

gen tegemoet (make-
up)

 Hebe 128 artikelen
–  Cosmetische logica 

contra veroudering.
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2013
–  Make-Up trends herfst-

winter 2013-2014
–  Wat verdien je als 

schoonheidsspecialist-
werknemer?

 Hebe 117 artikelen
–  Hyaluronzuur: sublieme 

bron van hydratatie en 
antiageing

–  Trendy Chique: 
nieuws uit de bedrijven

–  Begeleiding van stages in 
uw instituut

–  Verslag Estetika Herfst
–  Bedrijven in de kijker: 

Districos
–  Voor u gelezen in de pers

 Hebe 120 artikelen
–  Silanolen: organisch 

 silicium voor een multi-
actieve huidverzorging

–  Plan en exposanten 
 Estetika Herfst 2011

–  Halloween make-up … 
het feest kan beginnen

–  Voetreflexologie en de 
schoonheidsspecialist

 Hebe 123 artikelen
–  Laser, ipl-ontharing, witten 

van tanden? 
–  Nieuw logo van Besko
–  Cosmetica in harmonie 

met epidermis en huidflora
–   Estetika Lente
–   Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika Lente 2012
–  De diabetesvoet
–  93 kunstwerken op één 

loper
–  Gelnagels: een hype of 

een blijver?
–  Colours, dé trend in de 

zomer make-up

 Hebe 126 artikelen
–  De hersenen-huid con-

nectie
–  Plan en lijst exposanten 

van Estetika Lente 2013
–  Trends Lente-Zomer 2013 

(make-up)
–  Onychomycose - voet-

schimmel
 

Hebe 127 artikelen
–  Fyto-actieve cosmetica
–  9e Symposium voor 

schoonheidsspecialisten
–  Natural face-lifting
–  Denise Grésiac has got 

talent en beweest dat
–  Besko startersdag
–  Verslag Estetika lente 

2013
–  Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika lente 
–  Eeuwenoude epilatietech-

nieken worden weer trendy

 Hebe 129 artikelen
–  Ondertekening globaal 

onderwijsconvenant 
esthetiek

–  Samenstelling en 
dermo-cosmetische 
impact van parfum

–  Gezondheidsraad 
verwerpt fish pedicure 
therapy

–  Verslag 9e symposium 
voor schoonheidsspeci-
alisten

–  Verslag Estetika Herfst 
2014

–...

 Hebe 130 artikelen
–  Depigmenteren van een 

stralende egale teint
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Lente 2014
–  Carnavalkriebels, half-

vasten, kinderfeestjes…
–  Cryo sauna

 Hebe 118 artikelen
–  Sirtuïnen en antioxidan-

ten: actieve partners 
voor een levenskrach-
tige huid

–  Eeltraadsel! Wat mag 
een schoonheids-
specialiste doen!

–  Plan en lijst exposanten 
 Estetika Lente 2011

–   Facepainting versus 
Fantasiemaquillage

–  De toekomstvoorspeller
–  Voor u gelezen in de 

pers

 Hebe 121 artikelen
–  In de ban van de roos
–  Geneeskundige dagen 

 Antwerpen
–  Schoonheidsspecia-

list voor gesteld in het 
 Beroepenhuis

–  Estetika Herfst, waar de 
zomer de winter ontmoet

–  Wintertijd .... Feesttijd
–  Voor u gelezen in de pers
 

 Hebe 124 artikelen
–  Dermato-cosmetische 

 behandeling van acne
–  Erik Wullaert (1951-

2012)
–  Plan en lijst exposanten 

van Estetika Herfst 
2012

–  Belgisch kampioen-
schap French Manicure 
2012

–  Halloween (make-up)

Enkele interessante Hebes gemist?

44
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 Hebe 131 artikelen
–  Het totaalconcept van BB- 

en CC-crèmes
–  77 kunstwerken op 

1 podium…
–  Verslag Estetika Lente
–  Winnaars Maquillagewed-

strijd Estetika Lente 2014
–  Sun, Sea & Party Make-up
–  Afvallen door middel van 

injecties

 Hebe 134 artikelen
–  Plantaardige en 

minerale oliën voor een 
satijnzachte huid

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Lente 2015

–  Zonnebanken? 
Een probleem

–  Koninklijk Besluit 
 geldend voor de 
uitbating van een 
zonne centrum

 Hebe 137 artikelen
–  Zalig baden en royaal 

verzorgen
–  Verslag nagelwedstrijd 

Estetika Herfst
–  Winnaars maquillage-

wedstrijd Estetika Herfst
–  Mooi op de catwalk
–  Professionele schoon-

heidsverzorging voor 
kankerpatienten

 Hebe 140 artikelen
–  Cosmetisch comfort 

voor de oogzone
–  Gezonde voedingsge-

woonten, obesitas, zin 
en onzin

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Herfst 2016

–  Risktrainer, leidraad om 
veilig te werken in het 
instituut

–  The 50’s. Retro Make-
up

 Hebe 142 artikelen
–  Vitale huidprotectie via 

epigenetica
–  OPGEPAST: voor 

iedereen die een zon-
necentrum uitbaat

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Lente 2017

–  Wereldprimeur: goede 
bacteriën ten dienste 
van onze huid!

–  Wat is de toekomst van 
de schoonheidsspecia-
list?

 Hebe 132 artikelen
–  Fytocosmetische activiteit 

uit macro-algen
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2014
–  Semi-permanente make-

up
–  Een gratis App om de 

ernst van psoriasis te 
meten

–  Grote cosmeticatest…  en 
wat met de schoonheids-
specialistes?

 Hebe 135 artikelen
–  Functionele basisingre-

diënten van plantaardige 
oorsprong

–  Startersdag Besko
–  Verslag Estetika Lente 

2015
–  Winnaars Maquillagewed-

strijd Estetika Lente 2015
–  Voor de 35ste maal onbe-

grensde kunst bij “Denise 
Grésiac”

–  Bye, bye schimmels, hello 
zomer!

–  Belgisch kampioenschap 
Nail Art en Airbrush op de 
nagels

 Hebe 138 artikelen
–  De functionele meer-

waarde van serums
–  De kleur van het jaar
–  Esthetische genees-

kunde in de lift
–  Grote cosmeticatest …  

 Hebe 141 artikelen
–  Aspecten en esthetische 

behandeling van cellulite
–  Overuren in uw salon: Wat 

moet u zeker weten?
–  Verslag Estetika Herfst 

Estetika Lente 2016 plan 
en exposanten

–  Winnaars maquillagewed-
strijd Estetika Herfst

–  Winnaars Belgische nagel-
kampioenschappen

–  Make-up trends Winter 
2016-2017

 Hebe 143 artikelen
–  De essentie van cosme-

tische detox
–  Overuren in uw salon: 

Wat moet u zeker 
weten?

–  Verslag Estetika Lente 
2017 

–  Winnaars maquillage-
wedstrijd Estetika Lente

–  Winnaars Nail Art 
wedstrijd

–  64 kunstwerken voor 
1 ½ minuut exposure 
per stuk

–  Zomertrends 2017
–  Eindwerk leerlingen 

7e jaar van “Denise 
Grésiac”

 Hebe 133 artikelen
–  Essentie en evolutie 

van cosmeceutica
–  10e Symposium voor 

schoonheidsspecialisten
–  Verslag Estetika Herfst 

2014
–  Winnaars Maquillage-

wedstrijd Estetika Herfst 
2014

–  Make-up en verzorging 
van de (donkere) 
 Afrikaanse huid

–  Winter! Enkele tips om 
deze gezond met een 
zachte huid door te 
komen

 Hebe 136 artikelen
–  Sublieme lippen met 

iconische lipstick en gloss
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2015
–  Gevoelige huid
–  Hoe bereken je de kost-

prijs van een behandeling

 Hebe 139 artikelen
–  Zalig baden en royaal 

verzorgen
–  Verslag nagelwedstrijd 

Estetika Herfst
–  Winnaars maquillage-

wedstrijd Estetika Herfst
–  Estetika Lente 2016 

plan en exposanten
–  Tussen huidveroudering 

en vampieren
–  Opbouwen digitaal 

klantengetrouwheids-
programma

Geen probleem, U kunt ze nog nabestellen!

U kunt bovenvermelde Hebes nog bijbestellen. 
Prijs € 4,50 per stuk.

Naam:  __________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Straat:  __________________________________________________________________________________________________________________

Postnr.:  ________________________________________________________________________________________________________________

Plaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tel.:  ________________________________________________________________________________________________________________________

Bestelformulier opsturen naar:
HEBE – Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Hierbij bestel ik Hebe nr.  _________ / _________ / _________ / 

_________ / _________ / _________ 

Totaal: ___________________ x € 4,50 =  € ___________________

Na verzending krijgt u van ons een factuur.

Hebe 144
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Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Grote Steenweg 227, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89 - Fax 03/230 19 62
–  Erevoorzitster: Mevr. Fr. Gys-Behets 

Verbrandhofstraat 17/6, 9500 Geraardsbergen, Gsm 0478-29 74 49
–  Ondervoorzitster: Mevr. J. Berghmans 

Zandstraat 4/110, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
–  Secretaris-penningmeester: Dhr. A. Zweers 

Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
–  Leden: Mevr. S. Burms - Mevr. K. Benoot - Mevr. G. Van Noten - Mevr. K. Niedziela - 

Dhr. D. D'Hont

Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter - Mevr. Gys-Behets, Erevoorzitster 
Mevr. J. Berghmans, Ondervoorzitster - Dhr. A. Zweers, Secretaris-penningmeester

Provinciale besturen
Antwerpen:
Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 
Grote Steenweg 227, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89 - Fax 03/230 19 62
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - Mevr. I. Topff - 
Mevr. P. Monheim-Boeckx - Mevr. K. Roels-Boeckx - Mevr. E. Van Ooteghem
Brabant: 
Voorzitster: Mevr. G. Van Noten, 
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek, Tel. 02/569 43 14
Bestuursleden: Mevr. N. Joosen - Mevr. Fr. Gys - Mevr. K. Daniëls
Limburg:
Voorzitster: Mevr. K. Niedziela 
Begoniastraat 4, 3600 Genk - Tel. en fax 089/38 60 53
Bestuursleden: Mevr. M. Meuleners - Dhr. P. Karpez
Oost-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. S. Burms 
Kruisstraat 77, 9090 Melle - Gsm 0479 69 52 22 
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - Mevr. R. Vanhoyweghen - 
Mevr. E. Deblauwe
West-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. K. Benoot, Patersstraat 32, 8900 Ieper, Tel. 057/20 29 28 
Secretaris: Dhr. B. Dewulf
Bestuursleden: Mevr. A. Lips - Dhr. R. Deprez - C. Benoot

Comité jaarbeurzen “Estetika” & congressen
Dhr. J. Boeckx - Dhr. A. Zweers

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Burms

Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont

Samenstelling van de bestuursorganen

Beroepsvereniging 
voor bio-estetiek en cosmetologie

BON VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN Lid nr.  _____________

Ondergetekende, naam  _______________________________________ voornaam ______________ 

straat  ________________________________________  postnr. __________ te ___________________________ 

BTW nr.  ___________________________________________________ telefoon ___________________________

BON - ADVERTENTIES: Hebe 144
GRATIS voor leden van Besko vzw,  
met lidkaart.

Tarief: € 40,- per 100 lettertekens - € 6,- per 25 bijkomende lettertekens - incl. B.T.W.
Opsturen naar afd. publiciteit Hebe, Belpairestraat 6, 2600 Berchem.
U moet pas betalen na ontvangst van de factuur.



Gelaatsverzorging

KALAMATÃ
Een reis naar het hart van het Oude Griekenland, 
met frisse geuren uit het Mediterraans gebied… 

Plantaardige actieve bestanddelen 

Verlengt de jeugdigheid van de huid

Verstevigt de huid

Laat de huid stralen

NIEUW

NEOLABO CVBA
EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA  BENELUX

BE 0422.252.579 - Sluizeken 34 B-9620 ZOTTEGEM
TEL +32 (0) 9 364 51 10 FAX +32 (0) 9 364 51 11

info@neolabo.be - www.neolabo.be
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