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Beste schoonheidsspecialist(e), 

De kerstverlichting ligt veilig opgeborgen tot het einde van het jaar, de dagen worden langer, we krijgen meer 
licht, onze uitstalramen krijgen een zonniger uitzicht, zeker ook die van onze “Besko” schoonheidsspecialisten.
Passanten kijken belangstellend naar de nieuwigheden en, bij hun vertrouwde schoonheidsspecialiste, valt hun 
oog op het gevelbord van Besko, dat hen vertelt dat ze voor het instituut staan van een bekwame schoonheids
specialiste. “Uw schoonheid in veilige handen”. Onze slogan is duidelijk. Uw klanten of de toevallige voorbij
gangers ontgaat dit zeker niet. Wij ontvingen reeds verschillende enthousiaste reacties van leden en nietleden 
over de aanpak van Besko na de rampzalige afschaffing van de vestigingswet. Wij zijn fier op de gevelplaat en 
licentie, die opnieuw duidelijkheid scheppen over wie al dan niet goed opgeleid is. Binnenkort starten we met 
een mediacampagne om het publiek er op te wijzen op welke estheticiennes zij volledig kunnen vertrouwen.
Schoonheidsspecialisten laten zich niet in de hoek duwen. Door hun kennis en vaardigheden blijven de bekwamen 
de favorieten van het publiek, dat zich geregeld laat verzorgen. Het zal een riem onder het hart zijn van onze 
leerlingen en toekomstige professionals dat men zo maar geen goede schoonheidsspecialiste wordt zonder een 
degelijke basis. Ondertussen komt de lente in het land, de krokussen zijn uitgebloeid, de voorbereidingen voor 
Estetika volop bezig. Het comité Estetika tracht bij iedere beurs vernieuwing en verfraaiing te brengen zonder aan 
kwaliteit in te boeten. Betreft de toegang tot de beurs. De laatste nieuwsberichten doen vermoeden dat we nog 
lang van Parking 9 gebruik zullen kunnen maken, we herinneren er dan ook graag aan dat door onze shuttle dienst 
er geen moeilijkheid bestaat om van deze parking vlot naar de ingang van paleis 3 te komen.
Het busje zorgt ervoor dat bezoekers bij het einde van hun rondgang comfortabel terug naar hun wagen kunnen, 
zeker wanneer ze zwaarbeladen terugkeren met hun aankopen. Estetika, momenteel de belangrijkste beurs in de 
Benelux, biedt de schoonheidsspecialisten een ruime waaier van interessante cosmetica, maquillage en vak 
benodigdheden allerhande aan, gepromoot door producenten en distributeurs die hen in een van de landstalen te 
woord kunnen staan. Zoals steeds staan ons nationaal bestuur en ook onze provinciale besturen ter beschikking 
van de leden op de volledig vernieuwde Besko stand. Alle inlichtingen betreffende lidmaatschap, licenties en 
activiteiten zullen u er verstrekt worden door hiervoor bevoegde personen. Afspraak op Estetika, we bereiden ons 
voor op onze professionele activiteiten van lente en zomer 2018.

Uw voorzitter: John Boeckx
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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 schoonheids-
specialist, nagelstylist, voetverzorger/pedicure of visagist/
make-up specialist te mogen uitvoeren.

Bepaalde schoonheidsinstituten of salons zijn kwalitatief-
gediplomeerd voor 1 of meerdere deelsectoren en krijgen 
hun eigen label.

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

Hoe kiezen voor  gediplomeerde 
 personen?
Schoonheidsinstituten en salons met het label “Kwalitatief- 
gediplomeerd Besko-lid”, bieden u de garantie dat de schoon-

heidsspecialist, nagelstylist, voetverzorger of 
visagist/make-up specialist een volwaar-

dige 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 schoonheidsspecialist 

 Het uitvoeren van een verzorgende, 
 ontspannende en cosmetische behandeling op 

het gezicht en lichaam. Visagie/make-up, voetverzorging/pedicure 
en nagelstylisme inbegrepen.

6

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

Wie zijn we?
Besko is de beroepsfederatie die sinds 1981 de belangen 
behartigt van schoonheidsspecialisten, nagel stylisten, 
 voetverzorgers en visagisten/make-up specialisten. 
Wij bieden een platform aan waar het publiek kan  kiezen 
voor professioneel geschoolde instituten en salons.

Hoe lid worden?

Wil je graag deel uitmaken van deze federatie met erkende 
kwalitatief-gediplomeerde schoonheidsspecialisten, voet-
verzorgers/pedicure, nagelstylisten en visagie/make-up 
 specialisten? Stuur het aanvraagformulier op of mail naar 
info@besko.be. 

Uw 
nagelverzorging 
in veilige 
handen

Erkend 
kwalitatief-gediplomeerd 

Besko-lid
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Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

Jan Janssens
Beauty center

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

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 professioneel lid 
van BESKO  worden als je een 
erkende  opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018

professioneel lid – met licentie € 55,-
school (directie) – erkend € 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 
behalve de algemene voor-
delen 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 
www.uwschoonheidsspecialiste.be

Hebe 146
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8 REDACTIONEEL
Daniël De Backer

De heilzame invloeden 
van een vitamine Btrio

1. Vitaminen in cosmetica
Het gebruik van vitaminen in cosmetica is gelinkt 
aan de biochemische rol die ze in het metabolisme 
van de huid vertolken, waardoor ze bij topische toe
passing op de huid bepaalde deficiënties herstel
len. Externe applicaties kunnen aanzienlijk hogere 
concentraties in de huidlagen deponeren, die nor
maal gezien niet kunnen worden bereikt via orale 
toediening.1 Hierdoor oefenen ze tal van gunstige 
effecten uit. Typische voorbeelden hiervan zijn reti
nol (vitamine A), dat in zijn actieve vorm als retino
inezuur een brede waaier van dermatocosmetische 
invloeden heeft, en vitamine C (ascorbinezuur), dat 
in gestabiliseerde versies uitstekend antioxide
rend werkt en de collageenproductie activeert. Het 
trio van vitamine B5 en zijn provitamine panthenol, 
vitamine B8 (biotine) en vitamine B3 (niacinamide) 
behoren eveneens tot de prominente huidactieve 
vitaminen. Zij fungeren in het organisme als co
enzymen of als bestanddeel ervan. Een coenzym 
is een molecule die nodig is voor een enzym om 
zijn functie te vervullen. Enzymen zijn proteïnen die 
specifieke chemische reacties vertragen of versnel
len. Coenzymen fungeren hierbij als regulerende 
partners. 

2. Provitamine B5
Panthenol of provitamine B5 is de stabiele alcohol
vorm van panthoteenzuur, het vitamine B5 (fig. 1 en 
2). Panthoteenzuur is een essentieel bestanddeel 
van AcetylCoenzym A (AcetylCoA), een energie
rijke verbinding, die een belangrijke rol speelt in de 
stofwisseling. Het enzym is o.m. betrokken bij de 
vorming van vetzuren en de synthese van choles
terol en steroïdehormonen.2 AcetylCoA komt ook 
tussen in de activering van aminozuren, de struc
turele componenten van alle proteïnen, zoals col
lageen, elastine en keratine. Bij eender welke vorm 
van toediening, hetzij lokaal op de huid, parentaal 
of percutaan, wordt panthenol in panthoteenzuur 
omgezet. Panthenol dringt tot in de diepere huid
lagen door, wordt door de huidcellen geabsorbeerd 
en wordt achteraf in de vorm van panthoteenzuur in 
verschillende weefsels aangetroffen. 

Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat 
lokaal aangebracht panthenol naast heilzame der
matocosmetische invloeden, ook specifieke thera
peutische applicaties kent. Panthenol begunstigt 
de evolutie van brandwonden en van verschillende 
huidaandoeningen, zoals verzweringen en bacteri
ele infecties. Hiervan getuigt een oudere benaming 
van panthoteenzuur, ‘antidermatitis factor’. Pan
thenol is volkomen wateroplosbaar en kan in een 
brede waaier van cosmetica worden verwerkt. Het 
is een uitstekende vochtregulator en koppelt zijn 
hydraterend vermogen aan heel wat andere heil
zame cosmetische eigenschappen. Verschillende 

‘Schoonheid, charmante hemelse gave, 
voor jou gaan we terecht door de knieën; 
maar in jou vereren we niet alleen de 
materiële perfectie, maar ook de sublieme 
uitstraling van morele volmaaktheid. 
Zonder deze innige harmonie is schoonheid 
niet echte schoonheid, maar eerder een roos 
met haar parfum, maar zonder haar kleuren.’

LouisAuguste Martin (18111875)
Franse schrijver en uitgever

Panthenol heeft een 
 preventieve en kalmerende 
werking op zonneerytheem



publicaties bevestigen de preventieve en kalme
rende werking van panthenol op zonneerytheem 
en het simultaan activeren van de pigmentatie. 
Panthenol is hierdoor een waardevol ingrediënt in 
zonnecosmetica. Men doseert panthenol in concen
traties van 0,5 tot 5 % in crèmes, melken en allerlei 
decoratieve producten. In babycosmetica tegen lui
eruitslag verwerkt men doorgaans 5 % panthenol, 
samen met 5 % zinkoxide, dat eveneens helend 
werkt. Vermits panthoteenzuur een bestanddeel is 
van het haar, fungeert panthenol in tal van haar
cosmetica. Het wordt goed door de haren geabsor
beerd en penetreert uitstekend in de haarwortels. 
Het is een ideale haarconditioner en leidt in hoge 
concentraties zoals 5 % tot verdikking van de haar
schachten. Het haar wordt hierbij zacht en glanzend, 
zonder kleverig of vet aan te voelen. Panthenol is 
ook een vaste partner in haarverstevigende produc
ten, zoals haarlak en styling sprays, waarin het de 
werking van fixerende polymeren complementeert 
en de zachtheid, glans en kambaarheid van het 
haar optimaliseert. Panthenol werkt synergetisch 
met allantoïne, een waardevol hydraterend ingre
diënt dat de celregeneratie activeert en de huid 
verzacht. Een gespecialiseerd labo heeft een com
biproduct van panthenol en allantoïne ontwikkeld, 
dat de heilzame werkingen van beide moleculen 
versterkt en een ideaal component is voor droge 
en gevoelige huid en het counteren van de effecten 
van zonneerytheem.3

Fig. 1. Structuurformule van panthenol

3. Vitamine B8
Biotine, vitamine B8, en ook vitamine H genoemd, 
is een groeifactor die in zeer kleine hoeveelheden 
in iedere levende cel voorkomt en in relatief hoge 
concentraties in lever, nieren, gist, melk en eigeel 
(fig. 3). Bij de mens is de darmflora een belang
rijke bron van biotine. Biotine fungeert als coenzym 
van een reeks enzymen die betrokken zijn bij fixa
tiereacties van koolstofdioxide (CO2). Dergelijke 
reacties noemt men carboxylatiereacties en de 
betrokken enzymen carboxylasen. In carboxylatiere
acties reageert CO2 met de enzymgebonden bio
tine om een biotineCO2derivaat te vormen.2 Heel 
wat metabolismen in cellen, zoals de synthese van 
lipiden, glucose en aminozuren, steunen op biotine
afhankelijke carboxylatiereacties. Ze zijn van vitaal 
belang in hoogactieve weefsels, zoals de huid. 
Biotine beïnvloedt de samenstelling van keratine 
en stimuleert de vorming van de intercellulaire lipi
denlagen, die instaan voor de barrièrefunctie van 
de hoornlaag. Een biotinetekort kan bijgevolg het 
transepidermaal waterverlies in de hand werken, 
waardoor de huid droger en eventueel schilferig 
kan worden. Dit kan ook leiden tot squameuze 
dermatitis (huidziekte gepaard gaande met schil
fering), dikwijls vergezeld van diffuse alopecia (ver
spreide haaruitval). Biotinetekort uit zich veelal ook 
in dunne en broze nagels. 

Om doeltreffend te zijn moet biotine in voldoende 
concentratie in de levende lagen van de epidermis 
terechtkomen. Dit geldt niet alleen voor de stimu
lering van de lipidensynthese, maar ook voor de 
activering van de keratinesynthese. Hierbij moet 
men rekening houden met twee belangrijke eigen
schappen: het praktisch onoplosbaar zijn van bio
tine in water, alcohol en lipiden en de eerder trage 
absorptie ervan door de huid. Experimenten wezen 
uit dat een O/Wemulsie in dit verband de voorkeur 

9REDACTIONEEL
Daniël De Backer

Fig. 2. Panthenol is een viskeuze vloeistof Fig. 3. Structuurformule van biotine



verdient en bijhorend de hydratatie van de huid 
zo optimaal mogelijk moet zijn. De biotineemulsie 
moet voldoende hydraterende bestanddelen bevat
ten die het indringen van biotine optimaliseren. 
Ureum, een van de meest actieve NMFbestandde
len, bevordert opmerkelijk het deponeren van ureum 
(urea) in de epidermis. In voldoende concentratie 
vermeerdert ureum de biotineopname tot 50 %. 

Als er aan de nodige penetratievoorwaarden is 
voldaan, verbetert biotine de toestand van een 
droge schilferige huid, waarbij ze gladder en zach
ter wordt. Door zijn keratinestimulerende activiteit 
is biotine ook een ideale component voor haar en 
nagelverzorgende producten. Biotine vermeerdert 
het volume van de haarvezels en maakt ze veer
krachtiger. Dit effect wordt nog versterkt als biotine 
wordt gecombineerd met panthenol, dat eveneens 
de dikte en de elasticiteit van de haren bevordert. 
Biotine werkt tevens voorbehoedend tegen haaruit
val en haardepigmentatie. Vermits biotine op ter
mijn ook merkbaar de nageldikte doet toenemen, is 
ze een aangewezen actief bestanddeel ter behan
deling en voorkoming van broze nagels (fig. 4)

4. Vitamine B3
Niacinamide of vitamine B3 is een voorproduct en 
een karakteristiek bestanddeel van twee essenti
eel belangrijke coenzymen (coenzym I en coenzym 
II), die onmisbaar zijn voor de energietransfer tij
dens stofwisselingsprocessen in de cellen (fig.5). 
Hierbij neemt niacinamide ook actief deel aan de 
reacties. Bovendien is het coenzym I ook nood
zakelijk voor de synthese en het herstel van DNA 
en voor de cellulaire proliferatie.5 Niacinamide is 
hierdoor onontbeerlijk voor de levenskracht van alle 
huidcellen. Als bestanddeel van de coenzymen I en 
II speelt niacinamide een sleutelrol in het metabo
lisme van de huid.

Een lokale applicatie van niacinamide blijkt, vol
gens een studie met culturen van fibroblasten, te 
leiden tot een verhoogde concentratie van de co
enzymen in deze lederhuidcellen. Hierdoor wordt 
hun collageensyntheseactiviteit opgedreven. Nia
cinamide heeft tevens een positieve impact op de 
intercellulaire matrix en de biosynthese van cera
miden, wat uitermate gunstig is voor de barrière
eigenschappen van de hoornlaag. Niacinamide 
stimuleert ook de keratinocyten van de basaallaag, 
wat via een goede differentiatie van de keratino
cyten uiteindelijk leidt tot een beter functionerende 
hoornlaag. Hierdoor is niacinamide een functionele 
werkstof voor producten voor oudere en droge 
huiden. Het countert ook effectief vrije zuurstofradi
calen, inhibeert hyperpigmentatie en activeert de 
huidimmuniteit. Niacinamide heeft een uitstekende 
huidverdraaglijkheid, wordt vlot door de opperhuid 
opgenomen en is oxidatiestabiel en fotostabiel. 
Het is ontegensprekelijk een multifunctioneel ingre
diënt met een bewezen excellent profiel voor tal 
van haar en huidcosmetica. 

10 REDACTIONEEL
Daniël De Backer
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Fig. 5. Structuurformule van niacinamide

Fig. 4. Biotine optimaliseert 
de samenstelling van huid, 
haar en nagels



11REDACTIONEEL
Dhr. G. Lehaen

Hebe met een knipoog…
18818 de magische datum die onze jongste 
spruit in gedachten had om zich te binden aan 
haar geliefde. Bleek dat een ander koppel de 
zaal die ons duo wilde voor het feest, al drie 
jaar geleden had gereserveerd. Moeten wel 
mensen zijn die zeer zeker zijn van hun stuk. Een 
feestzaal drie jaar op voorhand vast leggen…. 
Ik ken koppels die het nog geen jaar uithouden 
met elkaar. En als je dan weet wat het voorschot 
kost…. Trouwens, onze oudste beweert dat er 
op haar relaties een huidbaarheidsdatum van… 
3 (drie!) jaar staat. Bij de vorige drie bleek dat 
wel te kloppen. Ben benieuwd of dit ook voor de 
huidige het geval is. 

Nu 18818 niet meer vrij was, en het verande
ren van feestlocatie geen optie bleek, moest er 
uitgeweken worden naar een ander moment. Het 
werd een week vroeger. Op Amerikaanse wijze 
kan je dit ook zo schrijven 81118. (August 11th, 
2018). Ook wel ‘speciaal’. ‘Speciaal’ is waar
schijnlijk een understatement, als het gaat over 
het huwelijk (van het jaar, de eeuw, de mens
heid?) en alles wat daarrond moet gebeuren. 
In onze tijd werden we uitgehuwelijkt door de 
ouders, nu mogen de ouders er nog net bij zijn. 
Groot voordeel: we moeten ons van niets iets 
aantrekken. Heel de organisatie ligt in handen 
van het koppel. En ik weet nu al, dat het wel 
in orde zal zijn. De locatie, de omlijsting, alleen 
het weer hebben ze niet in de hand (ze zouden 
wel willen!) maar er is een plan B voor het geval 
er nattigheid uit de lucht zou vallen. In ieder 
geval, het zal een warme zomer worden, op vele 
gebieden. 

Vooraleer we zover zijn, zal er nog heel wat 
water naar de zee stromen. Ook last gehad van 
overvloedig hemelwater? In onze contreien is er 

tijdens de maand januari in ieder geval heel wat 
uitgevallen. Het doet me meer en meer beslui
ten na mijn pensionering (God knows when), 
naar warmere en drogere oorden te verhuizen. 
Trouwens, over dat pensioen is het laatste 
woord nog niet gezegd. Tot een paar maanden 
gelezen stond op ‘My Pension’ te lezen dat ik 
met volledig pensioen zou kunnen gaan op 1 
mei 2021, 43 jaar op de teller, legerdienst inbe
grepen. Op dit ogenblik gaapt er op My Pension 
een groot gat: geen datum meer te bekennen. 
Wel deze tekst: Uw pensioendatum en raming 
van uw pensioenbedrag kunnen momenteel niet 
worden berekend. … Onze medewerkers onder
zoeken momenteel uw dossier. 

Ze zijn dus al een paar maanden aan het onder
zoeken. Hoe frustrerend kan het zijn? Ik vraag me 
af wat er op die paar maanden veranderd is in 
de berekening, maar ik vermoed dat dit betekent 
dat ik wat langer zal moeten werken….

Wie werkt kan echter ook met vakantie. Met 
Pasen ben ik niet in het land. Heb een ticketje 
naar Abidjan, hoofdstad van Ivoorkust gescoord. 
Schijnt er niet echt veilig te zijn, maar we gaan 
toch voor het avontuur, niet? Van daaruit waar
schijnlijk verder trekken naar Accra (Ghana) of 
nog verder. Heb in ieder geval nog geen terug
vlucht geboekt… Dat wordt dan ook spannend. 
Wie wil kan het volgen op de blog of leest er wel 
iets over in de volgende uitgave. 

En die volgende uitgave kondigt dan weer de 
zomervakantie aan. Het gaat snel, iedereen zegt 
het, en als iedereen het zegt, zal het wel waar 
zijn… Maar intussen hebben we nog de lente
beurs Estetika en als we elkaar daar zien, krijgt 
u zeker een knipoogje. 

Het gaat snel, iedereen zegt het, en als 
iedereen het zegt, zal het wel waar zijn… 
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nails &
beauty

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

Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om 
alle delen van het lichaam te ontharen met 100% natuurlijke 
producten. Zeg vaarwel tegen pijn, ingegroeide haartjes, irritaties 
en allergieën. Door suikerontharing geniet je van een fantastisch 
resultaat, een zijdezachte huid en bovendien is het pure welness.

Bezoek onze webshop: www.asap-nails.com

Nu de internethandel wereldwijd toeneemt en men al eens 
met de pc of de smartphone in een ander continent gaat 
shoppen, is het misschien nuttig iets te weten over invoer
kosten. Hoewel de meeste pakjes zonder problemen tot de 
eindbestemming geraken (zeker via Bpost, aangetekende 
zendingen) gebeurt het dat grote vervoersmaatschappijen 
genre UPS, Fedex, en zeker DHL goochelen met bijkomende 
kosten btw, inklaringskosten invoerrechten, … Ervaring 
leert dat als men, b.v. bij Aliexpress kiest voor kosteloos 
verzenden, er zelden of nooit douane (en dus kost) aan te 
pas komt. Bij de grote spelers is het meer wel dan niet. 

Om te beginnen het goede nieuws: 
Tot 22,00 euro is men vrij van btw. 
Tot 150,00 euro vrij van invoerrech
ten. De inklaringskosten van DHL 
zijn niet bekend, dus als u die maat

schappij kan vermijden om het pakje bij u te brengen, kan 
u dat best doen. 

Waaruit bestaan de invoerkosten?

Bij het invoeren krijgt u te maken met de volgende kosten
posten:

• Douanerechten of invoerrechten, Europese heffingen op 
basis van het soort product dat u invoert. Het heffingsper
centage is vastgelegd in de Europese TARIC database en 
geldt voor alle landen van de Europese Unie.

• BTW / omzetbelasting, belasting over de waarde van de 
zending en eventuele invoerrechten

• Inklaringskosten, de kosten die de douane of de koe
riersdienst zoals Bpost rekent voor het afhandelen van de 
douaneformaliteiten. Eigen ervaring: tot op heden (een 
20tal zendingen) heeft Bpost nog nooit inklaringskosten 
gerekend. 

De af te dragen invoerrechten en omzetbelasting worden 
altijd gerekend over de waarde van de totale zending, dus 
de waarde van het product, de verzendkosten en eventuele 
verzekeringskosten.

Op www.invoercalculator.be kan u berekenen wat uw bij
komende kosten zijn. Nogmaals, in de meeste gevallen 
komen de pakjes zonder kosten bij u aan, maar, vooral als 
het grotere pakketten zijn, houdt u toch best rekening met 
eventuele meerkosten. 

Berekening eindbedrag

Het berekende totaalbedrag kan afwijken van wat u uitein
delijk aan de deur moet betalen. Dit kan verschillende oor
zaken hebben. Zo kan de vervoerder (het postbedrijf of de 
koeriersdienst) extra kosten rekenen voor het inklaren (het 
afhandelen van douaneformaliteiten) als het pakket bij
voorbeeld een afwijkende maat heeft of om een bepaalde 
reden langer bij de douane opgehouden is.

De vervoerder kan bijvoorbeeld extra kosten rekenen zoals 
voorschotkosten of extra kosten wegens een "oversized" 
pakket. De douane kan daarnaast ook extra heffingen 
opleggen bij bepaalde producten. Ook kan er een verschil 
ontstaan in de wisselkoersen die de douane en de calcu
lator hanteren. Gebruik de hierboven genoemde calculator 
daarom alleen als indicator voor de minimale bijkomende 
kosten. U dient te allen tijd het eindbedrag zelf na te reke
nen en de douanerechten/invoerrechten te verifiëren in de 
TARIC database.

Standaard staat het invoerrechten percentage van de 
calculator ingesteld op 4,2%, het tarief voor optische/
astronomische instrumenten (hobby van de maker van de 
calculator). Het percentage kan aangepast worden naar 
een waarde die van toepassing is op de goederen die 
u wilt invoeren. De actuele TARIC (Integrated Tariff of the 
European Communities) invoerrechten kunt u vinden op 
http://tarweb.minfin.fgov.be. 

Rechten
en 
plichten

PLICHTEN

RECHTEN
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Pro sleep massage

“Tranquility”: 
rustgevendheid, vrede, kalmte, rust

Zoals de titel reeds verraadt, gaan we een behande
ling toelichten die ontwikkeld werd om de innerlijke rust 
terug te vinden door middel van een diepe ontspanning. 
Wanneer we erin slagen om lichaam en geest echt te ont
spannen, gaan we beter slapen, beter ontstressen, beter 
kunnen omgaan met jetlag, … De behandeling draagt bij 
tot het verlagen van de hartslag en het dieper kunnen 
ademen, wat de relaxatie nog zal bevorderen. Er zijn geen 
contraindicaties voor deze behandeling maar ze wordt 
niet aangeraden aan zwangere vrouwen vanwege het 
gebruik van etherische oliën. Informeer ook steeds naar 
eventuele allergieën bij je klant. Sommige mensen zijn erg 
overgevoelig aan etherische oliën en dan is het raadzaam 
om de te gebruiken olie en crème vooraf te testen op 
een klein stukje van het lichaam. Best doet men dit in de 
elleboog vouw, een plek waar men zeer snel reacties kan 
waarnemen.

De behandeling zal werken op drie niveaus: geur, geluid 
en massage. Door de combinatie van deze drie factoren, 
gaat de totaalbeleving ervoor zorgen, dat het lichaam en 
de geest, een diepe ontspanning toelaten.

De producten die gebruikt worden zijn ontstaan uit een 
combinatie van cosmetische en wetenschappelijke fac
toren. Men is gaan uitzoeken welke geuren en geluiden 

ervoor kunnen zorgen dat ons lichaam en onze geest zich 
beter kunnen ontspannen, hierover bestaat uitgebreid, 
toegankelijk wetenschappelijk werk. De cosmetische kant 
van het verhaal is hieraan gekoppeld door middel van 
etherische oliën. De tranquility producten zijn dan ook 
zodanig samengesteld dat zij een maximale ontspanning 
in de hand werken. De etherische oliën zijn subtiel aanwe
zig, men gaat de geur ervaren maar niet te overheersend. 
Een pluspunt in mijn ogen want te overheersende geuren 
kunnen ook als storend ervaren worden. Voorkeur van kleu
ren en geuren verschillen van persoon tot persoon, daarom 
is men gaan zoeken naar de achtergrond van de oliën en 
hun uitwerking op ontspanning. 

De producten die gebruikt worden voor deze behandeling 
bevatten geen mineralen, siliconen, kleurstoffen of SLES 
(oppervlaktereinigende stof met schuimend karakter) en 
worden vervaardigd uit oliën en boters die zacht aanvoe
len en voedend inwerken op de huid.

De exclusieve selectie van etherische oliën voor dergelijke 
producten, bestaat vooral uit: zoete sinaasappel, ceder
hout en damastroos. Dit omwille van hun ontspannende 
eigenschappen. Sandelhout, geranium en vetiver (gras
soort afkomstig uit India) maken de ontspannende geur af.

Ik zocht de eigenschappen van de verschillende, gekozen 
oliën op, om een idee te krijgen over hun specifieke wer
king.

Aan de hier genoemde oliën worden in de literatuur onder 
andere volgende eigenschappen toegeschreven.

Zoete sinaasappelolie: vermindert stress en vermoeidheid.

Cederhout: werkt gunstig bij aandoeningen van de lucht
wegen, geeft kracht en waardigheid, kalmeert, regelt en 
verdiept de ademhaling.

Damastroos: geeft een geluksgevoel, wordt gebruikt bij 
slapeloosheid, nervositeit, vermoeide spieren, mentale 
vermoeidheid,…

Sandelhout: positieve invloed op slapeloosheid, depres
siviteit, geschikt voor meditatie,…

Geranium: kan als vrouwelijk olie beschouwd worden, kan 
gebruikt worden bij premenstrueel syndroom, klachten 
tijdens de menopauze, heeft een positief effect op depres
sieve gevoelens,…

Vetiver: kalmerend en rustgevend effect, tegen stress, ner
vositeit, angst, depressie,…

Het weze duidelijk dat wij nooit etherische oliën gebruiken 
als geneesmiddel maar hun parfum heeft op mensen wel 
een aangename, weldoende invloed waarvan wij gebruik 
maken om een aangename sfeer te scheppen. 

14 REDACTIONEEL
Mevr. Perle MonheimBoeckx



15REDACTIONEEL
Mevr. Perle MonheimBoeckx

De behandeling

Zoals reeds vermeld, gaat men in deze behandeling drie 
factoren combineren: geur, geluid en massage.
Bij het begin van de behandeling, zal je je klant ontvangen 
in een ruimte waar je reeds een kaars hebt branden die de 
specifiek samengestelde geur verspreidt en kan je reeds 
op de achtergrond de specifieke sound horen die ontwik
keld is om de behandeling te ondersteunen. Je zal je klant 
in alle rust en sereniteit ontvangen en installeren.
Nu kan je starten met je Pro Sleep massage.

De soundtrack die speciaal ontwikkeld is voor dit ritueel, 
heeft een langzaam en “hypnotiserend” ritme en laat de 
geest wennen aan een repetitief, bedwelmend geluid. 
In het dagelijks leven gaan sommige mensen op zoek 
naar repetitieve geluiden om te ontspannen zo denk ik 
bijvoorbeeld aan het geluid van de golven in de branding, 
het gezoem van de auto waardoor baby’s makkelijk in 
slaap vallen,… het is dus zeker niet iets onbekend. We 
gaan echter niet het geluid van de motor horen tijdens 
deze behandeling maar een rustgevende soundtrack die 
gebaseerd is op dit principe, een principe dat we allemaal 
kennen. Ons brein raakt gewend aan de geluiden en is 
daardoor in staat andere zaken te los te laten, er komen 
geen nieuwe prikkels binnen, en je klant kan beginnen 
ontspannen.
De massage bestaat uit een innovatief ritueel met een 
zeer kalmerend effect op lichaam en geest. Door reuk, 
gehoor en gevoel te prikkelen gaat men de ontspanning 
bevorderen en de batterijen van de klant terug opladen. 
De massage in combinatie met de aromas, stimuleert het 
lymbisch systeem. Het lymbisch systeem is dat gedeelte 
van de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, 
leren, herinneringen,…

Reuk en geurstimuli worden opgevolgd door een lang
zame, rustige en zachte massage die geïnspireerd is 

op zowel de bewegingen van de Ayurvedische massage 
(Indische, zachte massage met grote bewegingen) en 
de Indonesian Sea Malay massage (volgens de legende 
werd deze massage gegeven aan de prinsessen die niet 
door de koning gekozen werden om de nacht mee door 
te brengen, de massage wordt ook 
wel “Queen massage” genoemd, het 
is een diep ontspannende massage, 
gebaseerd op het principe dat door 
het lichaam, de hele persoon in balans 
kan gebracht worden: geest, ziel en 
ego). Deze methodes zijn verschillend 
van de westerse methodes en zouden 
een nog ontspannender effect hebben 
op de spieren. De traditionele kne
dende bewegingen worden vervangen 
door zachtere aanrakingen en geome
trische technieken, voornamelijk met 
overlappende handgrepen. 

Ten slotte wordt de massage afge
werkt met gebruik van speciale, grote, 
platte en vooral vederzachte kwasten. 
De zachte aanraking van deze kwas
ten en het afwisselend en gecombi
neerd gebruik van de kwasten, sti
muleren speciale zenuwvezels. Deze 
C vezels werden onlangs erkend om 
hun ontspannende effect. Ze brengen 
serene prikkels naar ons brein en bevorderen zo de alge
hele ontspanning.

Opbouw van de behandeling

De eerste stap is het welkomstritueel met geur. Men 
begint de behandeling aan de ventrale zijde. Het bovenli
chaam wordt behandeld met de zachte kwasten, dit om het 
lichaam open te stellen voor de ontspanning. 
Vervolgens worden er overlappende, vloeiende bewegin
gen gemaakt op de armen en de benen. Nu is het tijd 
voor de dorsale zijde. Deze wordt eerst behandeld met de 
strijkbewegingen van de kwasten om het lichaam wederom 
optimaal de kans te geven om te ontspannen. Daarna gaat 
men over op de zachte handgrepen van de Sea Malay 
massage.
Na de rug is het hoofd aan de beurt, hier zijn de bewe
gingen gebaseerd op de ayurvedische massage. Na het 
hoofd, worden armen en benen terug behandeld met over
lappende strijkbewegingen.
Er hoort nog een slotritueel bij de behandeling, deze wordt 
gedaan met een speciale crème en zachte bewegingen.
Mij klinkt het als muziek in de oren. Na een drukke dag, een 
volledige ontspanning kunnen ervaren bij een gespeciali
seerde schoonheidsspecialiste. Een behandeling met een 
verhaal erachter, een positieve, relaxerende ervaring. 

Bronnen:
www.comfortzone.nl – info@comfortzone.be 
Els Borré, peaud’abricot – wikipedia – www.aromalifestyle.nl



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:
• Onder zeer ruime belangstelling zowel van gevestigde 
schoonheidsspecialisten als studerenden hielden we 
een gesmaakte avond over winterse trends in de nagel-
verzorging en fantasie. De deelnemers vroegen meer 
dergelijke workshops.

• Schoonheidsspecialisten lieten zich ook eens graag 
verzorgen.
Zo kende onze verwenavond weer succes.

Te houden activiteiten: 
• Maandag 26 februari 2018
Wat na een geslaagde maquillage?
Haarfantasie na make-up zoals feest make-up, thema- 
make-up, kindergrime etc…
Patrick De Leener, gekend kapper geeft u hierover uitleg 
en toont voorbeelden op modellen die door leerkracht 
Mua Perle Monheim-Boeckx werden gemaquilleerd.
Een avond om ideeën van op te steken.

• Maandag 9 mei 2018
Actueel is opnieuw het gebruik van aromatische oliën 
bij schoonheidsbehandelingen.
Hoe aromatische oliën verwerken in onze verzor-
gingen?
Terri Roger, specialiste op dit gebied geeft hierover een 
interessante avond. Een avond die ook vernieuwing kan 
brengen in uw behandelingen en de sfeer in uw insti-
tuut. Voor een belangrijke avond: Verzorging en make-
up bij transgenders, delen wij u later datum en uur mee.
Aanvang 20 uur voor beide avonden die doorgaan op de 
Koninklijke laan 7 en 9 in Berchem. 

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

Gehouden activiteiten:
• In Kessel-Lo:
In december werd er een lezing geven over maquillage- 
producten door Fabian Herinckx.
Hoe op een juiste en verantwoorde manier het gebruik 
van maquillageproducten kunnen toepassen. 

Te houden activiteiten: 
• Woensdag 21 februari in Kessel-Lo en woensdag 
9 mei in Sint-Ulriks-Kapelle. Aanvangsuur 19.30u.
Voetmassage met koperen schaaltjes, gegeven door 
Daniël Defruyt.

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 website www.fbz-pc314.be
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De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

Deze massage wordt vooral uitgevoerd met lemniscaat-
bewegingen. Het is een heel relaxerende behandeling 
die super zacht en veilig is en hierdoor zeker kan toege-
past worden bij mensen met kanker.

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

Gehouden activiteiten:
• Donderdag 12 oktober gaf Dr. Jan Gutermüth van de 
VUB de info-avond over dagelijkse huidproblemen waar-
mee de schoonheidsspecialiste te maken kan hebben. 

Te houden activiteiten: 
• Donderdag 29 maart om 20.00u. NATURAL FACE-
LIFTING
Een manuele verjongingskuur van het gelaat, hals en 
décolleté. Iets wat iedere schoonheidsspecialiste graag 
aanbied aan haar cliënteel. De sessie wordt gegeven 
door M. Govaers lesgeefster / trainer.

• Donderdag 19 april om 20.00u. CRYOLIPOLYSE
Wordt ook coolsculpting genoemd. Cryolipolyse is een 
methode om vetcellen in het menselijk lichaam af te 
breken door ze bloot te stellen aan koeling. De schoon-
heidsspecialiste kan zo haar cliënten doorsturen voor 
een gepaste medische behandeling. Deze lezing wordt 
gegeven door Dr. J. Wikler dermatoloog.  
 

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

Gehouden activiteiten:
• Op woensdag 7 februari werd er een info-avond 
gehouden over Sensationele behandelingen voor rim-
pels en huidveroudering door Dr. Kevin Meuris, zaak-
voerder Dermadok Huidkliniek.

Te houden activiteiten: 
• Maandag 26 februari 2018 om 19u.
GEZONDE VOEDING – MOOIERE HUID
Lezing gegeven door diëtiste & herboriste Ann Van Lee.

De rest van het programma van Oost-Vlaanderen 
wordt bekend gemaakt op Estetika Lente 2018.

Tenzij anders vermeld gaan alle activiteiten door in het 
Perspectief/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 Facebook pagina Besko-Oost-
Vlaanderen. Het zal ook in de volgende Hebe vermeld 
worden.

Bij interesse in een opleiding, workshop, mag je steeds 
contact opnemen via: LinkedIn: Sylvie Burms
E-mail: oostvlaanderen@besko.be

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

Gehouden activiteiten:
• Donderdag 26 oktober ging de cursus “Huidkanker 
en andere huidproblemen” door in Roeselare. Een 
voordracht gegeven door Prof. Jan Gutermuth die zich 
door onvoorziene omstandigheden liet vervangen door 
dokter dermatoloog Veerle Morlion. Deze ging, op een 
zeer vlotte en verstaanbare (met enorm veel dia’s), 
manier dieper in op het probleem van het herken-
nen van huidkanker maar ook hoe het verschil te zien 
tussen bv eczeem, psoriasis… Ook het belang van ver-
andering in omvang melanomen, moedervlekken… 
De taak van de schoonheidsspecialiste van hoe te rea-
geren werd uitvoerig besproken. De aanwezigen waren 
enorm tevreden, dit getuigt de talrijke vragen die na de 
voorstelling werden afgevuurd met telkens een deskun-
dig antwoord die niemand op zijn honger liet zitten.
Met dank aan Veerle Morlion.

• Op maandag 06/11/2017 gaf Karlien Feys, professio-
nele etalagiste, een praktijkavond over hoe aantrekke-
lijke cadeauverpakking en etalage te maken.
De aanwezigen konden de aangebrachte tips ter plaatse 
inoefenen, dit dankzij de door de lesgeefster meege-
brachte pakjes, lintjes, papier etc., waarvoor dank aan 
Karlien. 

Te houden activiteiten: 
• Maandag 23 april 2018 om 19.30u. 
Het wat en hoe bij kankerpatiënten. 
De behandeling van kankerpatiënten kent ongeziene 
evoluties van dag tot dag. Echter de mooiste evolutie in 
de laatste jaren is de aandacht voor holistische bena-
dering van de patiënt. De schoonheidsspecialiste en 
kapper zijn nu van onschatbare waarde. Wat vroeger als 
een extraatje werd gezien, behoort nu tot de basiszorg 
waar iedere patiënt recht op heeft. 
Katleen Vanderbeken van Institute for Professional Care 
licht op deze avond de evolutie hiervan toe.

Voor de meest recente info: 
www.besko.be
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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

0916

Naamloos-1   1 31/08/16   16:23



NIEUW

perle de soleil a5.indd   1 26-1-2018   10:06:33

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

0916

Naamloos-1   1 31/08/16   16:23

COMPETENCE IN BEAUTY

LCN_GLORIA_Kosmetikpreis2017_440x297.indd   Alle Seiten 01.02.17   14:39

COMPETENCE IN BEAUTY

LCN IS HET MEERMAALS BEKROONDE 
MERK VOOR BESTE PRODUCTEN, 
NIEUWSTE INNOVATIES EN BESTE SERVICE.

ALLEEN HET BESTE. ALLEEN VOOR U.

1. PRIJS LCN 
BONDIQUE NAIL UV-
MODELLAGE GEL

2. PRIJS
LCN ANTI AGE 
HANDCRÈME

READER’S
CHOICE AWARD

INNOVATIE-PRIJS 2016

LCN BIO GLASS GEL 
HECHTING + MODELLAGE 
GEL 

LCN NATURAL NAIL BOOST 
GEL MET KERATINE VOOR 
DE NATUURLIJKE NAGEL

PRODUCT VAN
HET JAAR 2015/2016

BEAUTY FORUM
AWARD 2016/2017

1. PLAATS 
KLANTTEVREDENHEID 
LCN PERMANENTE MAKE-UP 

WWW.MBCARE.EU / INFO@MBCARE.EU WWW.MBCARE.NL -  WWW.MBCARE.BE - WWW.MBCARE.LU

LCN_GLORIA_Kosmetikpreis2017_440x297.indd   Alle Seiten 01.02.17   14:39

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS
VOLLEDIGE ASSORTIMENT EN
GEBRUIKERS VIDEO'S!

KIJK OP ONZE GEHEEL VERNIEUWDE
WEBSITE. WWW.MBCARE.EU
OF VRAAG ONZE CATALOGUS AAN.

MBCARE IS DE LCN DISTRIBITEUR VOOR 
BELGIË, NEDERLAND EN LUXEMBURG

MELD U VANDAAG NOG AAN VOOR ONS LCN HOTEL EVENT 
OP ZONDAG 17 SEPTEMBER TE BEVEREN (BELGIË)
MEER INFORMATIE EN OM U AAN TE MELDEN. 
WWW.MBCARE.EU / +31 46 443 3736

MEER INFORMATIE VINDT U TERUG OP WWW.MBCARE.EU

WORDT U DE VOLGENDE SUCCESVOLLE LCN NAGELSTUDIO?
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BRUSSEL
10-11-12 MAART 2018
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 00
E-MAIL: INFO@ESTETIKA.BE

vzw

BRUSSELS EXPO
PALEIS 1 & 3

4 LIFE BELGIUM 
149/24 avenue Louise 
1050 Bruxelles - België 
www.4lifebelgium.be

A1 SALONINRICHTING 
Televisieweg 34 
1322 AM - Almere - Nederland 
www.A1international.nl

AESTHETIC SOLUTIONS 
Albert Temmermanstraat 19B 
1731 Zellik - België 
www.aes-solutions.be

AKILEINE NV 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine - België 
www.asepta.com

ALL SALES TRADE HOUSE 
De Trompet 1610 
1967 DB - Heemskerk - Nederland 
www.asth.nl

ANUBIS CARE BVBA 
Donksesteenweg 212 
2930 Brasschaat - België 
www.anubiscare.be

ASTRA NAILS BVBA 
Wolvenstraat 15 
1070 Anderlecht - België 
www.astranails.be

B&M  
Via Leonardo Bruni 25 
20158 Milano - Italië 
www.baldangroup.it

BEAUTÉ DIRECTE 
621 avenue Blaise Pascal 
77550 Moissy Cramayel - Frankrijk 
www.beaute-directe.com

BEAUTYCARE EMMEN 
Magelhaenstraat 21 
7825 VL - Emmen - Nederland 
www.beautycareemmen.nl

BEAUTY NAIL 
Kruisstraat 80 
6461 HC - Kerkrade - Nederland 
www.beautynail.de

BEAUTY PUBLISHING GROUP BV 
Markerkant 10-13d 
1316 AA - Almere - Nederland 
www.naildesign-magazine.nl

BE JEWELS 
Klein Frankrijkstraat 2 
9500 Geraardsbergen - België 
www.bejewels.be

BELGIUM ORO NAILS BVBA 
Merksemsebaan 407 B  
2110 Wijnegem - België 
www.oronails.be

BESKO VZW 
Belpairestraat 6 
2600 Berchem - België 
www.besko.be

EXPOSANTEN
LIJST
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BLOOMEDICAL BENELUX 
Uitbreidingstraat 72B6 
2600 Berchem - België 
www.bloomedical.com

ALAIN BOGAERTS 
Essenhoutstraat 178 
2950 Kapellen - België 
www.labelking.be

BOWIE MEDICAL BVBA 
Beemdenstraat 5 
2340 Beerse - België 
www.bowiemedical.be

B-PROFESSIONAL 
Hoeikensstraat 5 unit 19 
2830 Willebroek - België 
www.b-professional.be

BREVANNES PEDI CENTER SPRL 
rue Baron de Laveleye 15 
1090 Bruxelles - België 
www.brevannes.be

THE BROWFACTORY 
Marialei 73/7 
2018 Antwerpen - België 
www.thebrowfactory.be

CARE PERSONAL BEAUTY 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem - België 
www.carepersonalbeauty.be

CC COSMO 
Anatole Franceplaats 448 
3069 BC - Rotterdam - Nederland 
www.cresty-products.com

CEREPHARMA 
rue des Journaliers 15 
7822 Ghislenghien - België 
www.cerepharma.com

CHI NATURAL LIFE  
Koele Mei 42 
4816 JD - Breda - Nederland 
www.chi.nl

CORRECTIVE COSMETICS ALMASOL BVBA 
Boomsesteenweg 135 
2610 Wilrijk - België 
www.correctivecosmetics.com

COSMETIS ESTHÉTIQUE TECHNOLOGIES 
rue de la Poire d’Or 28 
7033 Cuesmes - België 
www.cosmetis.be

CREONONNAILS BVBA 
Haachtsesteenweg 675 
1910 Kampenhout - België 
www.creononnails.be

CRYSTAL NAILS  
Skoon 62 
1511 HV - Oostzaan - Nederland 
www.crystalnailsshop.nl

CURASANO 
Statiestraat 2 
8570 Anzegem - België 
www.curasano.com

DECONAILS 
Verlengde Gildenweg 14 
8304 BK - Emmeloord - Nederland 
www.quida.nl

DENISE GRÉSIAC-SEC. ONDERWIJS SCHOONHEIDSZ. 
Koninklijkelaan 9 
2600 Berchem - België 
www.denisegresiac.be

DERMATUDE 
Burgemeesterlaan 2 
6002 EG - Weert - Nederland 
www.dermatude.com

DERMOTECHNIC 
avenue Saint Lambert 168 
06100 Nice - Frankrijk 
www.dermotechnic.com

HUIS DEWINTER 
Zeelaan 239 
8670 Koksijde - België 
www.huis-dewinter.be

DISTRICOS NV 
Koningsbaan 44 
2220 Heist-op-den-Berg - België 
www.districos.com

DIVA INSTITUT 
chaussée d’Alsemberg 849 
1180 Bruxelles - België 
www.diva-institut.be

DJ MEDICAL CVBA 
Turnhoutsebaan 12-14 
2970 Schilde - België 
www.djmedical.be

ENERGETIX - BEADSWORLD 
Hazeleger 33 
5431 HK - Cuijk - Nederland 
www.energetix-online.nl

ERLINDA CUTLERY 
Schlagbaumerstrasse 154-156 
42653 Solingen - Duitsland 
www.erlinda.de

EZI SALONINRICHTING 
Televisieweg 34 
1322 AM - Almere - Nederland 
shop.ezi-salon-praktijkinrichting.nl

FAMO BVBA 
Noordstraat 30 
8490 Jabbeke - België 

FLORMAR 
chaussée de Bruxelles 82B 
1410 Waterloo - België 
www.flormar.com

G. COSMETICS BVBA 
Peperstraat 20 bus 2 
3770 Riemst - België 
www.gcosmetics.com

GEBRO-OVERDINKEL 
Hoofdstraat 127 
7586 BN - Overdinkel - Nederland 
www.gebro-gmbh.com

GERMAINE DE CAPUCCINI 
Metropoolstraat 1 
2900 Schoten - België 
www.saisons.be

GERVI NV 
Rijksweg 539  
3630 Maasmechelen - België 
www.gervi-cosmetics.be

GHARIENI BENELUX 
Hulsenweg 14 
6031 SP - Nederweert - Nederland 
www.gharieni.nl

GIFT & FUN BVBA 
Heiveld 3 
1745 Opwijk - België 

GINKEL’S COSMETICA 
Hermesweg 13 B 
8861 VN - Harlingen - Nederland 
www.ginkels.nl

GOLDEN ROSE COSMETICS (COSMI COSMETICS BV) 
Mahoniehout 22B 
1507 ED - Zaandam - Nederland 
www.goldenrose.nl

GROSSISTE IMPORT 69 
rue de Bonneton 30 
69530 Brignais - Frankrijk 
www.ongleamor.com

HAIRDIS 
chaussée de Bruxelles 82B 
1410 Waterloo - België 
www.hairdis.com

HAULIGA 
rue du Fond Cattelain 2 
1435 Mont-Saint-Guibert - België 
www.floradyle.com

HÉBÉA PROFESSIONAL 
Steenweg op Waarloos 37 
2840 Reet - België 
www.hebea.be

HF MAKE UP 
241 rue Duguesclin 
69003 Lyon - Frankrijk 

HIGH TECH AESTHETIC 
chaussée de Louvain 150 
1300 Wavre - België 
www.high-tech-aesthetic.be

IBEAUTY 
Rozenstraat 1 
3630 Maasmechelen - België 
www.ibeauty.be

IMAGE SKINCARE 
Dreef 34 
2012 HS - Haarlem - Nederland 
www.imageskincare.be

IMPP 
avenue Gevaert 172 
1332 Genval - België 
www.casada.com

INDIGO NAILS BELGIUM 
boulevard Léopold III 102 
7600 Peruwelz - België 
www.indigonails.be

INTERMEDI BVBA 
Booiebos 6A 
9031 Drongen - België 
www.intermedi.be

JESO CARDS BVBA 
Lieven Gevaertstraat 12 
2950 Kapellen - België 
www.jesocards.com

JOJOBA CARE NV 
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5 
9031 Drongen - België 
www.jojobacare.be

JOVILUX BVBA 
Leupegemstraat 32 
9700 Oudenaarde - België 
www.jovilux.be

KLAPP COSMETICS GMBH 
Klapp-Allee 1-5 
37235 Hessisch Lichtenau - Duitsland 
www.klapp-cosmetics.com



KONAD BENELUX 
Cremerstraat 12 
6301 GE - Valkenburg a/d Geul - Nederland 
www.konad-benelux.com

LA BELLA VITA 
Lestpolder 65 
9506 Zandbergen - België 
www.labellavita.info

LASH EXTEND 
Amersfoortseweg 32-34 
3751 LK - Bunschoten - Nederland 
www.lashextend.be

LECHAT ARTISTS PRODUCTS 
Guldensporenlaan 55 
3530 Houthalen - België 
www.lechat.info

LENKS BVBA 
Vosheuvelstraat 19A 
3950 Bocholt - België 
www.lenks.eu

LEVY GABRIEL 
19 Corniche Antoine Leon Laugier 
06670 Colomars - Frankrijk 

LIVING COLOURS 
Margaretenplatz 10 
81373 München - Duitsland 
www.living-colours.net

LOVOR COSMETICS 
Bezuidenhoutseweg 301 
2594 AP - Den Haag - Nederland 
www.lovor.nl

MAGIC WHITE 
avenue Louise 523 
1050 Bruxelles - België 
www.magicwhite.eu

MAGNETIC NAIL DESIGN BV 
Stemerdingweg 3 
3769 CE Soesterberg - Nederland 
www.magneticnaildesign.com

MAKEUPGROOTHANDEL.BE 
Olmensebaan 20 
2490 Balen - België 
www.makeupgroothandel.be

MARC INBANE BV 
Goirkekanaaldijk 211-04 
5048 AA - Tilburg - Nederland 
www.marcinbane.com

MARY H SA 
c/o 30 avenue G. Bovesse 
5100 Jambes - België 
www.maryh-vip.com

MAXCAMO (HÉLÈNE SAFRAN) 
Wijkermeerweg 44 S 
1948 NW - Beverwijk - Nederland 
www.maxcamoshop.nl

MAXELBEAUTY BVBA 
Houtmolenstraat 117 
3900 Overpelt - België 
www.maxelbeauty.be

MAX PRO 
Schipholweg 1003 
2143 CH - Boesingheliede - Nederland 
www.maxprohair.com

MD BEAUTY/BELLE AU QUOTIDIEN 
Quai du commerce 20 
1000 Bruxelles - België 
www.belle-au-quotidien.com

MELKIOR PROFESSIONAL 
rue Royale 5 
7500 Tournai - België 
www.melkiorprofessional.be

MUNICH-SPRING 
Fraunhoferstrasse 8 
82152 Planegg - Duitsland 
www.munich-spring.com

NAILISA SPRL 
rue du Charbonnage 16 
4100 Seraing - België 
www.nailisa.com

NAILS COMPANY 
6a rue Sainte Agnes 
6060 Gilly - België 
www.nailscompany.eu

NEOLABO CVBA 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem - België 
www.neolabo.be

NEVO FRANCE 
16 rue Trezel 
92300 Levallois-Perret - Frankrijk 
www.nevo-france.fr

NEW ESTHETIC 
avenue Fleming 32 
1300 Wavre - België 
www.pro.new-esthetic.com

OBSESSIO’NAILS 
18 rue des Sapeurs 
67500 Haguenau - Frankrijk 
www.obsessio-nails.fr

ONWAYZ 
Oberredstrasse 8 
5015 Erlinsbach - Zwitserland 
www.sericinplus.com

ORIGINAILZ 
Oude Zandstraat 15 
9120 Beveren-Waas - België 
www.originailz.be

PEARL NAILS BENELUX 
Bredabaan 512 
2170 Merksem - België 
www.pearlnailsbenelux.be

PEGGY SAGE 
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons 
Cendrés 74133 - Bonneville Cedex - Frankrijk 
www.peggysage.com

PERFECT EYELASH 
Biesteweg 9 
3843 AN - Harderwijk - Nederland 
www.perfecteyelash.com

PINA PARIE BELGIUM 
Fiejestraat 21 
3640 Molenbeersel - België 
www.pinaparie.be

POMM COSMETICS 
Willem Kerricxstraat 62 
2650 Edegem - België 
www.pomm.be

PP BENELUX NV 
Nijverheidslaan 12D 
3200 Aarschot - België 
www.shortcutssoftware.be

PRODUCTS FOR WELLNESS 
Laan van Archeologie 67 
1948 CH - Beverwijk - Nederland 
www.productsforwellness.nl
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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.

BEZOEK ONZE SHOWROOM
IN WILRIJK
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LES PROFESSIONS MEDICO ESTHÉTIQUES SPRL 
chaussée de Maubeuge 511 
7022 Mons-Mesvin - België 
www.lespe.be

PROMOFLORA 
56 avenue de l’Europe 
83300 Draguignan - Frankrijk 
www.promoflora.com

PRONAILS 
Ruiterijschool 11 
2930 Brasschaat - België 
www.pronails.com

PURACOS/MAKE UP FOR EVER 
Chemin du Fundus 10 
7822 Ghislenghien - België 
www.puracos.com

PYRAMIDE - LE CLUB DES PROFESSIONNELS 
rue des Phlox 7 
5100 Naninne - België 
www.pyramide.be

RAPIDE INTERNATIONAL 
Tolstraat 12 A 
7482 Haaksbergen - Nederland 
www.malima-cosmetics.nl

RIVIERA TAN 
Site Economique de Fleuriais 1 
85290 Mortagne-sur-Sèvre - Frankrijk 
www.rivieratan.fr

ROBLO SERVICES 
Weverstraat 42A1 
2531 Vremde - België 
www.robloservices.be

ROELVINK BVBA 
Missiehuislei 24 
2920 Kalmthout - België 
www.kristalpad.be

ROXILS 
rue Boileau 17 
4031 Angleur - België 
www.roxils.com

FIRMA SAELEN 
Venlosesteenweg 139 
3640 Ophoven/Kinrooi - België 
www.firmasaelen.be

SAFETY4YOU 
Uraniumweg 10 
8445 PH - Heerenveen - Nederland 
www.safety4you.eu

SAMVAL BVBA 
Brabantsebaan 373 
1600 Sint-Laureins Berchem - België 
www.lamanocosmetics.com

SANYA (A & S DE NEVE) 
Ledebaan 285 
9300 Aalst - België 
www.sanya.be

SIMAGE - SIM BVBA 
Haachtsesteenweg 378 
1910 Kampenhout - België 
www.simage.be

SOTHYS/BERNARD CASSIÈRE 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine - België 
www.sothys.be

LABORATOIRES SPINÉE 
rue du Franc Bois 23 
5575 Gedinne - België 
www.spinee.be

SQINNO 
Steenhoffstraat 69 
3764 BK - Soest - Nederland 
www.sqinno.com

STALENA 
Sint Paulusbaan 41 
1745 Opwijk - België 
www.stalena.be

SUNSTAR PRODUCTEN 
Celsiusstraat 76 
6716 BZ - Ede - Nederland 
www.sunstar.nl

SWANTEX TEXTILES 
Torhoutsesteenweg 275B 
8210 Zedelgem - België 
www.swantex.be

THALGO GROUP BELUX 
rue Henri Goossens 15 
4431 Loncin - België 
www.thalgo.be

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER 
avenue Thomas Edison 32 
1402 Thines (Nivelles) - België 
www.trenker.be

URBAN NAILS BVBA 
Dubbelrij 46 
3920 Lommel - België 
www.urbannails.be

US NAILS ARENA 
Amand Goegg Strasse 1 
77871 Renchen - Duitsland 
www.usnailsarena.de

VANDILUX BVBA 
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 Brasschaat - België 
www.vandilux.be

VEREECKE - O’SEA 
Zandvoordestraat 360 B 
8400 Oostende - België 
www.vereecke-osea.be

VERMOOLEN MODE ACCESSOIRES 
Westpoint 204 
5038 KG - Tilburg - Nederland 
www.vermoolen.com

VIPWELLNESS - JACQUET C. 
25 chaussée d’Eghezée 
5081 Saint-Denis - België 
www.vipwellness.be

WALKING TRADING INTERNATIONAL 
Lijnbaan 59B 
1969 ND - Heemskerk - Nederland 
www.walkingtrading.com

WEBINESS 
14 avenue Edouard Vaillant 
93500 Pantin - Frankrijk 

BRUSSELS EXPO
PALEIS 1 & 3

www.indigonails.be
Afspraak op Estetika      

Lijst deelnemers dd. 8/02/18
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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!

VRAAG NU EEN GRATIS 
INFORMATIEPAKKET AAN!
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Voor u gelezen in de pers…

To sleep or not to sleep…

Het is niet meer vijf voor twaalf, het 
is twee voor twaalf. Wetenschappers 
hebben immers de symbolische ‘Doem
dagklok’ 30 seconden vooruit gezet 

ergens in januari. 
Het is nu officieel 
23.58. Volgens 
hen zijn we dus 
maar twee sym
bolische minuten 
verwijderd van 
het einde van de 

wereld. De klok is in gebruik sedert 
1947 en is een metafoor om aan te 
duiden hoe ver, of hoe dicht we staan 
bij de vernietiging van de aarde. Het is 
een groep wetenschappers en nucleaire 
experts die regelmatig samen komt om 
de tijd op de Doemdagklok te bespre
ken. Verkiezing van Trump en klimaatop
warming waren bepalende factoren om 
de klok te verzetten. 

Voor de optimisten

Er is gelukkig ook nog goed nieuws 
te rapen in de pers. Zo lazen we in 
januari (met als bron Belga) het goede 
nieuws dat chocolade je beschermt tij
dens het sporten. Onderzoek aan de 
VUB heeft immers aangetoond dat 
het actieve bestanddeel van choco

lade, zogenaamde 
cacaoflavonolen 
(kortweg CF’s) oxi
datieve stress ver
laagt tijdens het 
sporten. Een lage 
hoeveelheid van 
die stress stimu

leert de opbouw van je conditie, maar 
bij een teveel kan die schadelijk zijn. De 
inname van de CF’s zorgen ook voor een 
verlaagde bloeddruk en een verbeterde 
doorbloeding. Daarenboven beïnvloe
den ze de suiker en vetstofwisseling 
tijdens het sporten op een gunstige 
manier. Ondanks deze gunstige effec
ten, is CFinname niet prestatie bevor
derend. Het zou dan wel eens doping 
kunnen worden. 

Voor de twee voetjes op de 
gronders

Vooraleer je je rugzakje vult met cho
colade als je gaat trainen, toch een 
weetje meegeven. Om enig effect te 
hebben zou een gemiddeld persoon 
tussen de 100 en 200g chocolade moe
ten eten met een cacaogehalte van 
minimum 70%. De schadelijke effecten 
van deze inname wegen niet op tegen 
de heilzame effecten ervan. Daarom is 
men op zoek naar lekkere én gezonde 
CFproducten. Hopelijk vinden ze die 
snel. Hoewel, voor mij als nietsporter 
helemaal niet nodig.

 
Uitsmijter

Denk niet te veel na over wat anderen 
van je uiterlijk denken. Je bent kriti
scher voor jezelf dan anderen dat zijn. 
Psychology Today heeft er een heel 
artikel aan gewijd. Hoe vrouwen naar 
zichzelf kijken, heeft veel te maken 
met wat zij interpreteren als de per
fecte lichaamsvormen en maten. En hier 
wringt het schoentje al. Vrouwen vinden 
dat mannen in de eerste plaats slank
heid belangrijk vinden, terwijl onderzoek 
bij mannen aantoonde dat dit helemaal 
niet het geval is. Idem voor het belang 
van de grootte van de borsten: over
schat door de vrouw. Aantrekkelijkheid 
heeft bovendien ook te maken met 
karaktertrekken. De volkswijsheid van 
de bomma: “van een schoon tafel alleen 
kan je niet eten. “Het uiterlijk alleen is 
niet belangrijk, er moet nog iets ‘in’ zit
ten ook. Nog wijsheid van de bomma: 
“Wie het wijf trouwt om het lijf, verliest 
het lijf en behoudt het wijf”. ’t Komt van 
de bomma, niet van mij. J
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Nieuws uit de bedrijven

NIEUW: PUPA – SPORT ADDICTED
Pupa volgt de groeiende trend 
voor sport met een nieuwe 
make-up lijn speciaal ontwik
keld om te gebruiken tijdens 
het sporten. De lijn bestaat 
uit een Powder, Concealer, 
MakeUp Fixer, Mascara, Liner 
en een lippenbalsem. De make-
up blijft perfect zitten, ook bij 

transpiratie! Voor het welzijn van het lichaam, heeft Pupa ook 4 
verfrissende, tonifiërende en energie gevende lichaamsproduc-
ten ontwikkeld. De Sport Addicted lichaamsproducten werden 
ontwikkeld voor een optimaal comfort tijdens en na het sporten.
Meer info: www.neolabo.be of info@neolabo.be

SYNTRA WEST
Meer en beter leren ondernemen in de KMO, daar staat Syntra 
West voor. Syntra West biedt opleidingen in diverse sectoren 
aan, zowel in dag als avondonderwijs, in zes campussen ver

spreid over heel WestVlaanderen. 
De praktijkgerichte aanpak staat 
ervoor garant dat je de kennis die je 
bij Syntra West opdoet, ook meteen 
professioneel kunt toepassen. Binnen 
de sectoren Personenzorg is Syntra 

West gespecialiseerd in een innovatief aanbod aan langlopende 
gecertificeerde opleidingen en korte specialisaties binnen de 
domeinen Verzorging & Styling, Massage & Relaxatie, 
Kunstnagelstyling, Voetverzorging en Gezondheid & Sport. 
Ontdek het volledige aanbod op www.syntrawest.be.

BEAUTY DÜSSELDORF
Tot het aanbod van BEAUTY  DÜSSELDORF, 
de beurs die van 9 tot en met 11 maart 
2018 plaatsvindt, behoort naast de 
presentaties van ruim 1.500 exposanten 
en merken ook een eersteklas vakpro
gramma. 
Bij de branchetrefpunten, in het Trend 
Forum en bij het Meeting Point kunnen 
de bezoekers zich op een veelzijdig en op de praktijk afgestemd 
vakprogramma verheugen. 
BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart 
2018 van 9 tot 18 uur geopend. 
Meer (actuele) informatie kunt u vinden op www.beauty.de 
of via de BEAUTYhotline +49 (0)211 4560 7602. De beurs is 
uitsluitend voor vakbezoekers toegankelijk die zich vooraf op 
www.beauty.de hebben geregistreerd. Consumenten of mensen 
uit nietgerelateerde branches worden niet toegelaten. 

NATIONALE STARTERSDAG
Opgelet schOlen!

Naar jaarlijkse gewoonte richten wij een nationale 
 startersdag in voor  leerlingen die dit schooljaar hun  studies 
voleinden (6de of 7de jaar).
Deze cursus wordt u gratis aangeboden door besko vzw en 
wordt georganiseerd op 25 april 2018 in Antwerpen en op 
27 april 2018 in Roeselare in de Coach centra. 
Aanvang 9u30 tot 12u30.

Volgende thema’s worden besproken:
•  Het nut en het functioneren van een beroeps vereniging.
•  Wat komt er kijken bij het zelfstandig uitoefenen van het 

beroep?
•  Hoe maak ik mijn instituut of mijn zelfstandige activiteit 

rendabel?
•  Hoe vang ik, als werknemer, aan met mijn eerste job en 

kan ik hiervoor een premie bekomen bij het FBZ.

Inschrijven:
Besko vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem
Tel.: 03 280 80 70 – Fax: 03 281 33 96 – info@besko.be
Aantal deelnemers beperkt tot 200.

Schrijf u tijdig in!
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Webecos Elementary Skincare 
is ontwikkeld om uw huid te 

helpen een toestand van optimale 
gezondheid en vitaliteit te bereiken. 

VRAAG NU EEN GRATIS 
INFORMATIEPAKKET AAN!

1748941 WBC Adv Belgie 7-9 oktober 70x297.indd   1 09-11-17   11:44

Winnaar schoonheids
specialiste van het jaar 

Stephanie Vanlede is met haar schoonheidsinstituut Belle Histoire in 
Sinaai verkozen tot Schoonheidsspecialiste van het jaar.

Zij werd gekozen uit 5 genomineerden voor deze prestigieuze eretitel. 
Een verslag van een bezoek aan haar instituut maakt haar verkiezing 
duidelijk.

Stephanie Vanlede neemt me mee naar de ontvangstruimte voor een 
uitgebreid intake gesprek met een drankje. Ze vraagt me: “Waar kom 
ik voor, wat wil ik, wat verwacht ik?”, het is een stukje bewustmaking 
die maakt dat je nadenkt over de verwachtingen die je hebt als je dit 
instituut binnenstapt… Een eigen kleedruimte met locker in de behan
delruimte geeft de klant de juiste privacy bij het omkleden en garan
deert de nodige hygiëne. Ik kies voor een gezichtsbehandeling met het 
merk Babor, het merk waaraan Stephanie al heel lang met hart en ziel 
verknocht is. De zijdezachte verzorging en het juiste advies bewijzen 
dat ik bij Stephanie aan het juiste adres ben. Belle Histoire is zowel 
een privé wellness ruimte met sauna, infrarood cabine, hamam, jacuzzi, 
binnenzwembad, terras en relaxruimte waar je kunt genieten van een 
hapje en een drankje als een schoonheidsinstituut met doeltreffende 
beautybehandelingen: gezichtsverzorging, huidanalyse, behandeling 
van couperose, behandeling met het Cos Medico M3 toestel, antiaging, 
ontharing, relaxbehandelingen met verzorgende lotions, minerale klei 
en etherische oliën… maar ook voor mooie nagels kun je bij haar een 
afspraak maken. Je kunt er ook terecht voor heerlijke verwenarrange
menten in combinatie met de wellness. Hierbij kies je voor een halve 
dag, een hele dag en een hapje en een drankje… met daarnaast de 
ideale lichaamsbehandelingen, massage of zonnebank. Stephanie doet 
haar werk met toewijding en perfectie en ook heel wat heren vinden de 
weg naar haar instituut. 

Wellness Belle Histoire - Wijnveld 230, 9112 Sinaai 
03 568 86 10 - www.wellness-bellehistoire.be



Belg isch Kampioenschap Nai l  Ar t  2018
Zondag 11 maart 2018, tijdens vakbeurs Estetika in Brussels EXPO, krijg 
je de kans om in tweeënhalf uur jouw mooiste design te maken tijdens 
het Belgisch Kampioenschap Nail Art. De competitie wordt georganiseerd 
door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-IFAS. De inschrijfkosten* 
bedragen € 90,00. Leden van BESKO en abonnees van Nail Design 
Magazine betalen slechts € 45,00. Inschrijven kan via 
www.naildesign-magazine.nl.

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

Twee d iv is ies
Meedoen kan in twee divisies: de beginners- en de gevorderdendivisie. 
Je bent een beginner als je nog nooit eerder hebt meegedaan aan een 
nail art-wedstrijd, of als je nog nooit een podiumplaats hebt behaald. 
Inschrijven in de gevorderdendivisie kan als je eerder hebt meegedaan 
aan een nail art-wedstrijd en een podiumplaats hebt behaald. Heb je 
nog nooit meegedaan aan een wedstrijd, maar denk je dat je bij de 
gevorderden hoort? Dan schrijf je je in voor de gevorderdendivisie.

In ternat iona le deelnemers
Internationale deelnemers (van buiten België) kunnen ook meedoen aan 
de wedstrijd, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen. Ook zijn 
er voor hen geen verschillende divisies. Bij minimaal vijf internationale 
deelnemers wordt er wel een aparte beker beschikbaar gesteld.

Benelux Kampioenschap Ai rbrush 2018
Zondag 11 maart wordt ook het Benelux Kampioenschap Airbrush 
gehouden, georganiseerd door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-
IFAS. Het strijdtoneel is vakbeurs Estetika in Brussels EXPO. Wil jij graag 
jouw kwaliteiten laten zien? Geef je dan op via www.naildesign-magazine.nl. 
Er is zowel een beginners- als een gevorderdencategorie. Je krijgt 
anderhalf uur de tijd om een perfect Airbrush-design te maken. Het 
thema is vrij. Wel kun je natuurlijk extra punten behalen voor het gebruik 
van meerdere technieken. De inschrijfkosten* bedragen € 95,00. Ben je 
abonnee van Nail Design Magazine of lid van BESKO? Dan betaal je maar 
€ 47,50. Iedereen mag meedoen, ongeacht je nationaliteit. Echter: alleen 
deelnemers met de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse nationaliteit 
kunnen winnen. Het reglement en het inschrijff ormulier zijn beschikbaar op 
de website van Nail Design Magazine: www.naildesign-magazine.nl. 

Het BK Nail Art en het Benelux Kampioenschap Airbrush 
worden op dezelfde dag gehouden: zondag 11 maart 
2018. De defi nitieve aanvangstijden volgen op een later 
moment. 

*Alle inschrijfkosten zijn exclusief btw. <<<

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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Winnaar divisie 
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haar model
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Belg isch Kampioenschap Nai l  Ar t  2018
Zondag 11 maart 2018, tijdens vakbeurs Estetika in Brussels EXPO, krijg 
je de kans om in tweeënhalf uur jouw mooiste design te maken tijdens 
het Belgisch Kampioenschap Nail Art. De competitie wordt georganiseerd 
door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-IFAS. De inschrijfkosten* 
bedragen € 90,00. Leden van BESKO en abonnees van Nail Design 
Magazine betalen slechts € 45,00. Inschrijven kan via 
www.naildesign-magazine.nl.

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

Twee d iv is ies
Meedoen kan in twee divisies: de beginners- en de gevorderdendivisie. 
Je bent een beginner als je nog nooit eerder hebt meegedaan aan een 
nail art-wedstrijd, of als je nog nooit een podiumplaats hebt behaald. 
Inschrijven in de gevorderdendivisie kan als je eerder hebt meegedaan 
aan een nail art-wedstrijd en een podiumplaats hebt behaald. Heb je 
nog nooit meegedaan aan een wedstrijd, maar denk je dat je bij de 
gevorderden hoort? Dan schrijf je je in voor de gevorderdendivisie.

In ternat iona le deelnemers
Internationale deelnemers (van buiten België) kunnen ook meedoen aan 
de wedstrijd, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen. Ook zijn 
er voor hen geen verschillende divisies. Bij minimaal vijf internationale 
deelnemers wordt er wel een aparte beker beschikbaar gesteld.

Benelux Kampioenschap Ai rbrush 2018
Zondag 11 maart wordt ook het Benelux Kampioenschap Airbrush 
gehouden, georganiseerd door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-
IFAS. Het strijdtoneel is vakbeurs Estetika in Brussels EXPO. Wil jij graag 
jouw kwaliteiten laten zien? Geef je dan op via www.naildesign-magazine.nl. 
Er is zowel een beginners- als een gevorderdencategorie. Je krijgt 
anderhalf uur de tijd om een perfect Airbrush-design te maken. Het 
thema is vrij. Wel kun je natuurlijk extra punten behalen voor het gebruik 
van meerdere technieken. De inschrijfkosten* bedragen € 95,00. Ben je 
abonnee van Nail Design Magazine of lid van BESKO? Dan betaal je maar 
€ 47,50. Iedereen mag meedoen, ongeacht je nationaliteit. Echter: alleen 
deelnemers met de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse nationaliteit 
kunnen winnen. Het reglement en het inschrijff ormulier zijn beschikbaar op 
de website van Nail Design Magazine: www.naildesign-magazine.nl. 

Het BK Nail Art en het Benelux Kampioenschap Airbrush 
worden op dezelfde dag gehouden: zondag 11 maart 
2018. De defi nitieve aanvangstijden volgen op een later 
moment. 

*Alle inschrijfkosten zijn exclusief btw. <<<

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!

BMG - advertorial - wedstrijden 1-1.indd   85 20-05-15   09:27

Publiekswinnaar Belgisch Kampioenschap Nail Art - Alina Hoyo 

Winnaar divisie 
beginners; Nikita 
Temmerman met 
haar model

WedstrijdpaginaBMG_2017-v2.indd   1 30-11-17   14:12

SCHRIJF U IN VOOR 
DE MAQUILLAGE

WEDSTRIJD 
ESTETIKA LENTE 2018

PERSOONLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE MAQUILLAGEWEDSTRIJD
TER GELEGENHEID VAN ESTETIKA LENTE 2018

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 BE13434419412139 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 2 maart 2018 
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 Beskoaward
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 10 maart 2018 om 12.00 u.
 Werktijd: bodypainting: 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 nietleden: 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 BE13434419412139 – BIC KREDBEBB

Maquillagewedstrijd
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producten
opleidingen

ONE BY ONE WIMPEREXTENTIONS
LASH LIFT WIMPERLIFTING

RUSSIAN VOLUME

PERFECTIETRAINING ONE BY ONE
OMSCHAKELING TOT LASH LIFT

voor na

‘inspired by all the incredible
women around the world’

1/2_advertentie_2_jackiem_amsterdam.indd   1 5/02/18   10:18

Nog niet? Abonneer je dan nu en 
ontvang de eerste 8 uitgaven van Nail 
Design Magazine én 2 uitgaven van Nail 
Art Magazine voor slechts € 63,00* i.p.v. 
€ 84,50*.

En ben jij lid van Besko? Dan kijg je nog 
eens 25% korting bovenop het actietarief! 
Je betaald dan geen € 47,50* voor het 
eerste jaar, maar slechts € 37,15*. Ook 
daarna krijg je 25% korting** op het dan 
geldende tarief. 

Heb jij al een abonnement op het grootste en dikste 
vaktijdschrift voor nagelstylisten in Nederland en Vlaanderen?!

Wil jij ook altijd op de hoogte zijn van de nieuwste 
ontwikkelingen en trends binnen de beautybranche? 

*    Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief btw en verzendkosten.
**    De korting wordt berekend over het abonnementsbedrag 

exclusief de verzendkostentoeslag.

Abon n emen ten-
voordeel!

Markerkant 10 13D, NL-1316 AA Almere, T +31 (0)36 5256853

www.naildesign-magazine.nl
info@naildesign-magazine.nl

www.naildesign-magazine.be
info@naildesign-magazine.fr

www.beautywellness-magazine.nl
info@ beautywellness-magazine.nl

Het mees t in forma tieve, diks te en leuks te 
vak blad voor hand- en na gel verzorgin g!

Het mees t trendy, sn els t groeiende 
vak blad voor de Beauty Professiona l!

De natuurlijke nagel
Is aceton goed of s lech t voor je na gels?

Speed Volume Style La shes
Oogstyling
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Nail Design M
agazine  |  Nr. 8 decem

ber 2017

Oogstyling

>>> Zo doe je dat: Ys vogel omrin gt door glin s terende rode besjes

De natuurlijke nagel
Is aceton goed of s lech t voor je na gels?

Speed Volume Style La shes
Oogstyling

Ys vogel omrin gt door glin s terende rode besjesYs vogel omrin gt door glin s terende rode besjesYs vogel omrin gt door glin s terende rode besjesYs vogel omrin gt door glin s terende rode besjesYs vogel omrin gt door glin s terende rode besjesYs vogel omrin gt door glin s terende rode besjesYs vogel omrin gt door glin s terende rode besjes
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Tips voor een 
succesvol 2018
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Bedrijfsvoering
Tips voor een 
succesvol 2018
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Weet wat je drinktWeet wat je drinkt
Rode wijn

Nr. 5 novembre 2017
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L’ongle naturel
Des in fection s de la 
p laque de l’on gle 

>>> Design original: un e créa tion hiverna le aux petites pierres ver t de mer.

Les cadeaux d’en treprise
Trucs & astuces 

Des pieds froids
Soin s des pieds cosmétiques

Prenez un abonnement et payez 42,50 
euros au lieu de 58,50 euros ! Profi tez de 
la réduction spéciale !

Action !
Le numéro 1 des revues profession-
nelles pour les soins des mains et 
des ongles ! Volumineuse, informa-
tive et chouette !

Hebe-advertentieBMG_2017.indd   1 30-11-17   13:24
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Groothandel en Opleidingscentrum in nails & beauty



REDACTIONEEL

Pedicure hebben moeten leveren. Daarom worden koelaroma
tica gebruikt om pijnlijke en vermoeide spieren (voe
ten) te verlichten). Geuren bevatten vaak pepermunt, 
eucalyptus en/of komkommer. Sommige salons bieden 
daarnaast ook extra massage. Er wordt dikwijls bij
komende aandacht besteed aan ingegroeide teen
nagels of hardnekkige eeltplekken.

Franse Pedicure: Maakte de laatste jaren nogal 
opgang en verschilt niet zoveel van de klassieke pedi
cure, tenzij de afwerking, zoals gekend van de French 
Manicure. Ook hier krijgt de nagel een witte streep 
aan het uiteinde met eventueel nog een beetje 
gekleurde of doorschijnende nagellak op de rest van 
de nagel. 
 

Gelpedicure: De voetverzorger/ster vervangt de 
klassieke nagellak door gellak. In principe een goed 
idee, want de nagels zullen veel langer mooi blijven. 
Een nadeel is dat gellak moeilijker te verwijderen is, 
eenmaal dat er sleet op komt. (men kan natuurlijk ook 
steeds laten bijwerken). 

Chocolade Pedicure: Wil je je (vrouwelijk) cliënteel 
echt verrassen, kan je deze behandeling eens voor
stellen. Naast het gewone knippen en vijlen wordt 
er gebruik gemaakt van diversie producten op basis 
van chocolade. Afhankelijk van je eigen voorkeur kan 
je starten met een voetbadje in warme chocolade. 
Daarna worden de voeten met chocolade of cactusbor
stel gescrubd. Vervolgens wordt een chocolademas

U dacht waarschijnlijk dat een gewone pedicure, 
eventueel een spapedicure zowat de enige soorten 
pedicure waren die u uw cliënteel kan aanbieden. 
Met een beetje verbeelding kan u echter een hele 
pedicurewereld laten open gaan voor uw geachte 
klanten. We zetten een deel van de mogelijkheden 
op een rijtje, omdat je verbeelding de grens vormt 
van wat er kan. 

Uiteraard beginnen we met de klassieke of ‘normale’ 
pedicure: Wie niet veel op heeft met tierlantijntjes 
kiest voor deze variant. Een warm voetbadje, scrub
bing met een puimsteen of een voetvijl, knippen en 
in vorm brengen van de nagels, achteruitduwen van 
de nagelriem, knippen van de velletjes eventueel nog 
een massage en het lakken en klaar is Kees.

Iets luxueuzer wordt het met de Spa Pedicure: Deze 
verheft de gewone uitvoering in vele opzichten. Er kan 
gebruik gemaakt worden van etherische oliën in het 
voetbad, een exfoliërende scrub om overtolligheden 

te verwijderen, een warme handdoekwrap en zelfs 
een paraffinebadje behoren tot de mogelijkheden. 
Daarenboven worden deze spapedicures over het 
algemeen gegeven in een ontspannende omgeving 
(denk aan rustgevende muziek, aangepaste belich
ting) dan een typische pedicureomgeving in het 
salon. Pedicure wordt een belevenis.
 
Sportpedicure: Ook wel atletische voetverzorging 
genoemd: een voetverzorging die sterk aanleunt bij 
de klassieke, maar er wordt vooral aandacht besteed 
aan het feit dat de voeten een ongewone inspanning 
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ker aangebracht op de voeten. Wanneer het mas
ker wordt afgenomen worden de voeten nogmaals 
gemasseerd met een moisturizer van botercrème met 
… veel chocolade. Cacao zorgt voor een natuurlijke 
hydratatie en doet dienst als krachtig antioxidant. 
Uiteraard gaat deze vorm van voetverzorging gepaard 
met een traktatie van chocoladesnoepjes of zelfs een 
chocolademartini (verschillende recepten zijn online 
te vinden) zodat alles naar chocolade ruikt. Bijna de 
hemel op aarde voor de “addicts” (verslaafden). 
 
Margarita Pedicure: Je voeten verdienen het ook 
om te feesten en de eigenaar mag er ook wat ple
zier aan beleven. Daarom is de margarita pedicure 
uitgevonden. Zoals al de anderen bevat het de ingre
diënten van een normale pedicure, maar ook een 
limoenvoetbad, een zoutscrubbing, een massageolie 
van limoen en limoengeurende bevochtiger. Je kan je 
cliënt extra verwennen met een shotje tequilla.
 

Stone Pedicure: Dit is minder een pedicure en meer 
een voetmassage die begint met een klassiek warm 
voetbadje maar dan gevolgd wordt door een variëteit 
van essentiële oliën die in de voet worden gewreven 
met behulp van hot stones. Het is een aangename 
ervaring die de been en voetspieren verzacht, maar 
het geeft niet altijd het effect dat men verkrijgt met 
de huidscrub van de klassieke pedicure. 
 

Fish pedicure: Wordt minder toegepast tegenwoor
dig (o.a. negatief advies van gezondheidsraad), 
waarbij de verwijdering van dode huid niet door 
de puimsteen of voetvijl van de pedicure gebeurt, 
maar door de garra rufa visjes (ook wel doktersvisjes 
genoemd). De rest van de behandeling zit vervat in 
de klassieke pedicure. 
 
Melk en honing pedicure: Is moeilijker te vinden, 
maar als je hem vindt, is het wel de moeite waard. 
Men begint met een warm melkbadje waarna er een 
suikerscrubbing volgt en een honingmasker. Sommige 
pedicures die dit soort behandeling geven, voorzien 
ook een paraffinewas behandeling. Het is een behan
deling die de huid extra zacht maakt door haar scrub
bende en vocht inbrengende eigenschappen. 

Wijnpedicure: Wie vroeger in de 
Franse wijngaarden druiven ging 
plukken en daarna voetsgewijs ging 
pletten, heeft het misschien erva
ren. Wijn zit vol van verjongende 
antioxidanten die de voet ver
zachten en laten herleven. Daarom 
beginnen deze pedicures met een 
voetbadje in wijn, gevolgd door 
de normale pedicurebehandeling. 
Niets belet echter een glaasje wijn 
te serveren bij deze behandeling. 
 
Shangai Pedicure: Om te eindigen en alleen voor 
de fun, want je gaat deze, zoals de naam het zegt, 
alleen vinden in Shanghai, meer bepaald in het Hong 
Kong Mandarin Oriental Hotel. Er wordt gebruik 
gemaakt van de traditionele Chinese geneeskunst 
samen met vlijmscherpe scalpels om uw voeten terug 
zacht en aantrekkelijk te maken. Een duur proces, 
maar er wordt gezegd dat het de beste pedicure ter 
wereld is voor hen die ingegroeide teennagels, buni
ons (hallux valgus) of andere voetproblemen willen 
opgelost zien. 



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

L E T T H E
  

D O  T H E
TA L K I N G
Voor iedereen expressieve en sprekende ogen op elk moment 

van de dag.

Perfect Eyelash, één van de snelstgroeiende bedrijven in de 
branche samen met exclusief hoofdverdeler voor België “Asap 
Nails & Beauty“ is reeds geruime tijd een perfect huwelijk.

Een sterk duo die altijd garant staat voor kwaliteit, knowhow, 
constante innovatie en dit allemaal met een lange termijn visie.

Perfect Eyelash is de specialist in wimper- en wenkbrauw-
extensions en in behandelingen met natuurlijke wimpers alsook 
wenkbrauwen. Denk aan Lash Volume Lift, het trendy Perfect 
Brow HD Sculpting en vanaf eind maart ook de Microblading in 
eigen beheer. 

Als ASAP Nails & Beauty zijn we trots op de samenwerking met 
Perfect Eyelash. Ook onze klanten willen een perfecte look en 
vragen het allerbeste wat er is en dat kunnen we met Perfect 
Eyelash aanbieden. Dat ze bij de beste horen is duidelijk te zien 
aan de groei van de naambekendheid door onder meer de vele 
internationale gerenommeerde prijzen die ze de afgelopen 
jaren verkregen.  

Bezoek onze webshop: perfecteyelash.asap-nails.com

DE KRACHT VAN DRIE

Pijnloze 
Laserontharing

•  Geschikt voor alle huidtinten

•  Het hele jaar door behandelen, ook in de zomer

• Snelle behandeling

• Bewezen veiligheid

www.sopranoplatinum.be

De Soprano ICE Platinum is het eerste en

enige laserontharingssysteem dat drie

gol�engten (755nm | 810nm | 1064nm)

combineert in één handstuk

T +32 (0)472 85 99 98 (Tom)

E info@bloomedical.com

Bezoek onze stand BlooMEDical/
Soprano Lasers tijdens Estetika 10-11-12 maart 2018
Bezoek onze stand BlooMEDical/
Soprano Lasers tijdens Estetika 10-11-12 maart 2018



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 informeren wat  voor uw zaak kan betekenen.



‘Inschrijven als deelnemer 2019: tot 30 maart 2018’
 Voorwaarden en inschrijvingen enkel via www.schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be

Winnaars schoonheidssalon &  
schoonheidsspecialiste van het jaar 2018

Winnaars Dorine Vierstraete van Sense of beauty uit Kortrijk en 
Stephanie Vanlede van Wellness Belle Histoire uit Sinaai

Fotografi e: MindSphotography

‘Word jij de ambassadrice voor onze sector?’

Hoofdsponsor : Diamond Sponsor : 

Gold Sponsor  :

Silver Sponsors :

Powered by : 

powered by www.beautybizz.be

AdvA4_SSPVHJ_feb2018_1.indd   1 5/02/18   14:04
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officiële verdeler
voor België

Beschermt en herstelt »

Verwijdert huidirritatie »

Verzacht en maakt de huid 
van de voeten en benen 
terug elastisch »

natuurlijke 
alpenkruiden:

lanoline

goudsbloem

sint-janskruidolie

methylsalicylaat

NEW:
SIXTUS 
PROTECTIVE 
BALM

www.intermedi.be > Sixtus

Inhoud: 100 ml

Prijs: € 8
Publieksprijs: €16

+ btw

natuurlijke 
alpenkruiden:

lanoline

goudsbloem

sint-janskruidolie

methylsalicylaat

NEW:
SIXTUS 
PROTECTIVE 
BALM

Inhoud: 100 ml

Prijs: € 8
Publieksprijs: 

1/2_advertentie_sixtus_protective_balm.indd   1 12/01/18   14:41

PERSONENZORG VOORJAAR 2018
KORTE OPLEIDINGEN

Opleiding Ses-
sies

Tijd-
stip Startdatum Lesplaats

VERZORGING & STYLING

Spraytanning 1 NM   ma 05 mrt '18 Kortrijk

Wimperextentions One by One - level 1 2 AV   di 06 mrt '18 Brugge

Wimperextentions One by One - level 2 2 AV   di 20 mrt '18 Kortrijk

Sugar waxing level 1 2 AV   ma 16 apr '18 Kortrijk

Wimperlifting 1 AV   di 17 apr '18 Brugge

Personal shopper en garderobe planning 3 AV   do 19 apr '18 Kortrijk

Wimperlifting 1 AV   di 24 apr '18 Kortrijk

Wimperverlenging 1 AV   di 08 mei '18 Kortrijk

Natuurlijke cosmetica op basis van kruiden 2 AV   wo 23 mei '18 Kortrijk

Wimperverlenging 1 AV   di 05 jun '18 Brugge

PEDICURE & VOETVERZORGING

De ingegroeide nagel in al zijn facetten 3 AV   ma 12 mrt '18 Veurne

Nagelaandoeningen en behandelmethoden 2 AV   do 15 mrt '18 Kortrijk

Orthesiologie 3 AV   do 19 apr '18 Brugge

Freestechnieken in de voetverzorging 2 AV   ma 07 mei '18 Veurne

Snijtechnieken van eelt en likdoorns 2 AV   do 24 mei '18 Kortrijk

Infoavond oncologische voetzorg 1 AV   do 07 jun '18 Kortrijk

Voetzorg & Oncologie 2 DAG  vr 08 jun '18 Kortrijk

MASSAGE & RELAXATIE

Stoelmassage 5 VM za 03 mrt '18 Brugge

Detox massage 3 AV   ma 12 mrt '18 Brugge

Masseren met materiaal 3 AV   di 13 mrt '18 Brugge

Werken met klankschalen - Basis 4 DAG  vr 16 mrt '18 Brugge

Table Thai Stretch 6 AV   ma 16 apr '18 Brugge

Bracci Massage 3 AV   wo 18 apr '18 Oostende

Body Adjustment 2 AV   do 19 apr '18 Roeselare

Werken met klankschalen - Massage 6 DAG  za 21 apr '18 Brugge

Shiatsumassage - initiatie 8 AV   wo 25 apr '18 Brugge

Aromatische massage-olie 3 AV   ma 30 apr '18 Kortrijk

Chinese massagetechnieken voor hoofd, 
gezicht, nek en schouders 5 AV   do 03 mei '18 Kortrijk

Hot stone massage 4 VM   di 08 mei '18 Kortrijk

Masseren met materiaal 3 AV   wo 16 mei '18 Kortrijk

Zwangerschapsmassage 4 AV   do 17 mei '18 Roeselare

Kruidenstempelmassage 5 AV   ma 28 mei '18 Brugge

KUNSTNAGELSTYLING

Soak off Polish Structure 1 AV   do 01 mrt '18 Brugge

Manicure van de toekomst 1 AV   di 06 mrt '18 Ieper

Gelish design level 2 1 AV   di 13 mrt '18 Kortrijk

Gelish design level 3 1 AV   di 20 mrt '18 Brugge

Nail art: Airbrush Basic 2 AV   do 22 mrt '18 Kortrijk

Manicure van de toekomst 1 AV   ma 16 apr '18 Brugge

Nail art - Basic 2 AV   do 19 apr '18 Roeselare

Gelkunstnagels perfectietraining 5 AV   ma 23 apr '18 Brugge

IBX Nail System 1 AV   do 26 apr '18 Kortrijk

Party en wedding nails 2 AV   di 08 mei '18 Brugge

Nail Art: inlay 1 AV   ma 04 jun '18 Roeselare

INFO: bel Tom Demeyere via 078 35 653 of mail tom.demeyere@syntrawest.be

Check onze website  
www.syntrawest.be 

met de steun van

Syntra West vzw is ISO 9001:2015 gecertificeerd
v.u. J. De Neve, Spoorwegstr. 14 te 8200 Brugge. 
Met de steun van:
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‘Inschrijven als deelnemer 2019: tot 30 maart 2018’
 Voorwaarden en inschrijvingen enkel via www.schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be

Winnaars schoonheidssalon &  
schoonheidsspecialiste van het jaar 2018

Winnaars Dorine Vierstraete van Sense of beauty uit Kortrijk en 
Stephanie Vanlede van Wellness Belle Histoire uit Sinaai

Fotografi e: MindSphotography

‘Word jij de ambassadrice voor onze sector?’

Hoofdsponsor : Diamond Sponsor : 

Gold Sponsor  :

Silver Sponsors :

Powered by : 

powered by www.beautybizz.be
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Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Flor Alpaertstraat 4, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
–  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 
Flor Alpaertstraat 4, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - 
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 - Mevr. I. Topff
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 146
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.

Elke verzorging is een reis...
Wanneer vertrek jij?

www.sol-esta.be
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www.carepersonalbeauty.be
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