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De beste 
wensen 
voor een 
schitterend 
2018
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Beste schoonheidsspecialist(e), 

Hoe zere vallen z’af de zieke zomerbladen…
Een vleugje melancholie was een van onze gekendste dichters, wanneer hij mijmerde over de herfst, niet vreemd. 
De schoonheidsspecialisten, die Estetika Herfst bezochten, en dat zijn bijna alle Belgische en ook verschillende 
collega’s uit onze buurlanden, denken nu nog met vreugde, misschien ook met enige melancholie, terug aan een 
inspirerende Estetika, waar een nooit geëvenaard aantal luxestanden hun producten, materialen en professionele 
uitrusting aanboden. Het was ook de beurs waar we, onder andere op de BESKO-stand, geconfronteerd werden 
met het spijtige wegvallen van de “vestigingswet” maar ook met de oplossing die BESKO haar leden aanbiedt om 
deze leemte in stijl op te vullen.
Met herwonnen vertrouwen vangen de gekwalificeerde schoonheidsspecialisten, Besko leden, 2018 aan. 
Met de nodige publiciteit ondersteunen wij de licentie en gevelplaat actie die we onze leden aanbieden.
Het wordt een meerwaarde voor uw instituut en zeker een eyecatcher voor passanten. Opnieuw doen we langs 
deze weg beroep op alle onderwijsverstrekkers en verantwoordelijken om met alle middelen de opleidingen, 
zowel theoretisch als praktisch, op een hoog niveau te houden zodat wij de afgestudeerden, met een gerust 
geweten, als volwaardige schoonheidsspecialisten kunnen blijven erkennen. Niemand neemt onze fierheid over de 
schoonheids“specialisten” zijn, af. De toekomst zal uitwijzen dat olie boven drijft en dat (in alle beroepen) 
bekwame mensen door de consument geapprecieerd blijven worden.
Iedereen krijgt genoeg van de alles aanbieder die in werkelijkheid zeer weinig kan en u enkel veel ellende 
bezorgt. “Knoeiers”, de Vlaamse poorten staan misschien voor u open maar de consument zorgt er wel voor dat u 
tegen de poort zal aanlopen.
Ons land, zowel Vlaanderen als gans België, stond bekend voor de degelijkheid van zijn diensten en producten en 
wij allen zorgen ervoor dat het zo zal blijven, ieder op zijn vakgebied, wij voor de beauty sector.
Beste leden, gans het bestuur en ikzelf, wensen u prachtige, warme eindejaarsfeesten. Dat uw inspanningen 
mogen beloond worden en dat 2018 op alle gebied een reusachtig jaar moge worden.

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

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

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
BENELUX

DISTRICOS TRAINING ACADEMY

Shop online 

www.districos.com

BASISOPLEIDING
‘STYLING & PERFECTIE’

Deze opleiding vormt de basis voor alle One 
by One-opleidingen en is de sleutel tot het 
worden van een ware wimperstyliste! U leert 
o.a.:
• Plaatsingstechnieken
• Isoleringstechnieken
• Refill
• Verwijdering
Prijs opleiding: e 165,00*

Voor het volgen van de geavanceerde 
opleidingen ‘Styling & Perfectie’ en ‘Russian 
Volume’ dient u eerst deze basisopleiding 
succesvol beëindigd te hebben, of aantoonbare 
ervaring hebben. 

OPLEIDING 
‘RUSSIAN VOLUME’

U bent ervaren wimperstyliste, maar wil 
zich nog verder onderscheiden van uw 
concurrentie? Dan is er voor u de Russian 
Volume Opleiding. Bij de Russian Volume-
techniek worden meerdere lichte haartjes 
tegelijk op 1 natuurlijke wimper geplaatst. 
Tijdens deze opleiding leert u:
• Verschillende pick-up technieken
• Correct lijmgebruik
• 2D-3D look & 4D-6D look
• After Care voor Russian Volume Lashes
Prijs opleiding: e 245,00* incl. kit t.w.v. 
e 89,00*

OPLEIDING 
‘STYLING & PERFECTIE’

U heeft al praktijkervaring maar u wil uw 
technieken aanscherpen en vaardigheden 
verbeteren? Is het alweer een tijd geleden 
dat u wimpers heeft aangebracht, of is het 
resultaat niet zoals het hoort te zijn? Dan is er 
voor u de opleiding ‘Styling & Perfectie’. 
• Lash Styling: Werken met verschillende 

diktes en krullingen, rekening houdend met 
de oogvorm en stijlvol plaatsen van blauwe 
en bruine wimpers 

• Wimperverlenging met V- en W-lashes (2D- 
en 3D wimperverlenging)  

• Styling van de wenkbrauwen met fab brows!
Prijs opleiding: e 115,00* 

1 2 3

1. Een volle agenda, wimperextensies zijn hot! 
2. Klanten keren maandelijks terug.
3. Last but not least, een hoge omzet.

Word ook lash stylist!
Volg onze 3 scuccesvolle wimperopleidingen en 
word een expert in wimperextensies. 
Schrijf u nu in op www.districos.com of 
telefonisch 015-236683.

3 redenen om 
Lash Stylist te 
worden
“you will love n°3”
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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 een  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 willen ook graag een platform bieden waar men 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

2018
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John Boeckx
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

Uw 
schoonheids- 
verzorging 
in veilige 
handen
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Uw  
visagie en 
make-up 
in veilige 
handen
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Besko-lid
schoonheidsverzorging - voetverzorging 

nagelverzorging - visagie en make-up
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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 145
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8 REDACTIONEEL
Daniël De Backer

De meerwaarde van 
 hydrateren bij antiveroudering

Cruciaal voor de huid
Hydraterende producten overheersen zonder tegen-
spraak wereldwijd het cosmetica-aanbod. Hun aantal 
en doeltreffendheid nemen gestaag toe en de bij-
horende slogans en claims, zoals ’48 uren-hydrata-
tie’, en talloze combinaties met de woorden ‘hydra’, 
‘aqua’ en ‘moist’ getuigen van dauwfrisse creativi-
teit. Ze zijn verkrijgbaar in alle prijscategorieën en 
in tal van texturen, zoals crèmes, gels, tonics en mel-
ken. Hydrateren, of vollediger uitgedrukt, het op peil 
houden van de hydratatiehomeostase, is terecht de 
primaire actie voor de huidverzorging. Voor alle orga-
nismen is de kleine watermolecule cruciaal om nor-
maal te kunnen functioneren en te overleven. Het is 
dan ook verbluffend dat de essentiële bescherming 
tegen vochtverlies wordt gerealiseerd door een huid-
laag van slechts 10 tot 20 micrometer dik: de hoorn-
laag of stratum corneum (SC). Zij beschikt over een 
ingenieus barrièresysteem, dat zelf ook totaal afhan-
kelijk is van voldoende watergehalte. Zonder water 
zouden de hoornlaagcomponenten zelfs volslagen 
nutteloos zijn!

De hydratatiehomeostase wordt bepaald door de 
migratiesnelheid van water uit de diepere huidlagen 
naar de hoornlaag, het watergehalte of relatieve 
vochtigheid van de omgeving en het watervasthou-
dend vermogen van het stratum corneum, dat gekop-
peld is aan het transepidermaal waterverlies (TEWL). 
De hoornlaag realiseert deze homeostase door mid-
del van een vernuftig fysicochemisch proces, waarin 
tal van bestanddelen betrokken zijn, die bij vereen-
voudiging tot twee types kunnen worden herleid: 

hydrofiele substanties, zoals de NMF en lipofiele 
moleculen, met de ceramiden als sleutelbestand-
delen. Alle componenten van dit lipofiel-hydrofiel 
systeem worden continu gesynthetiseerd in een 
meerlagig of multilamellair systeem (fig.1). Bij ouder 
worden gaan niet alleen collageen en hyaluronzuur 
aan functionaliteit inboeten, doch ook de keratinocy-
ten in aantal en differentiatie afnemen, wat de voor-
raad aan homeostasemoleculen doet slinken. Het 
volstaat dus niet om de hoornlaag met humectanten 
voldoende vochtig te houden, maar men dient bijko-
mend ook activerend te werken op de keratinocyten 
die de nodige moleculen produceren voor een goede 
hydratatiehomeostase. Dit waarborgt en stimuleert 
de penetratie en activiteit van anti-aging werkstof-
fen, zoals antioxidantia en collageen- en hyaluron-
aanstimulatoren. 

2. Hoornlaagstructuur en hydratatie
homeostase
De hoornlaag of stratum corneum bestaat uit platte 
zeshoekige cellen, corneocyten genoemd. Deze cel-
len bevatten dicht op elkaar gestapelde keratinefila-
menten, die aan elkaar gekit zijn door het proteïne 
filaggrine. De corneocyten zijn omhuld door een taaie 
celwand van involucrine. Hoornlaagcellen liggen 
gestapeld in 10 tot 30 lagen en zijn onderling ver-
bonden door corneodesmosomen. De corneocyten 
vormen de hydrofiele hoornlaagbarrière. Ze zijn via 
de involucrine hecht verbonden met de intercellulaire 
lipidenlagen, die alterneren met waterlagen (fig. 1). 
De lipiden vormen de lipofiele hoornlaagbarrière. De 
belangrijkste lipiden zijn de ceramiden, in associ-
atie met cholesterol en vetzuren. Van de drie types 
hoornlaaglipiden hebben de ceramiden het groot-
ste waterbindend vermogen. Ceramiden zijn vitale 
moleculen in diverse biologische processen. Zo zijn 
ze o.m. betrokken bij apoptose, waarbij cellen actief 
zelfmoord plegen, zoals bij huidverbranding door 
UVB, en signaaloverdrachten van cel tot cel. De inte-
griteit van de intercellulaire lipidenlagen bepaalt in 
belangrijke mate de hydratatiehomeostase van de 
huid. Bij een droge, eventueel schilferende huid, zijn 
zowel de structuur als de hoeveelheid van de lipiden-
lagen verminderd. 
Doorheen het SC ondergaan de corneocyten continu 
een verticaal gericht rijpingsproces. Iedere stap in dit 

‘Men spreekt altijd over fysieke verzorging, 
maar waar blijft de morele verzorging ? 
Schoonheidszorgen moeten beginnen vanuit 
het hart en de ziel, zo niet hebben cosmetica 
weinig waarde. Goed zijn voor onszelf moet 
steeds gepaard gaan met goed zijn voor de 
anderen.’

Gabrielle ‘Coco’ Chanel



proces wordt beïnvloed door het hydratatieniveau 
van de hoornlaag en dit geldt zowel voor de diffe-
rentiatie van de corneocyten als voor de aanmaak 
van de lipidenlagen. De hoeveelheid water bedraagt 
65 tot 70 % in de grenszone met de korrellaag (stra-
tum granulosum of SG) en neemt progressief af tot ca 
20 % in de buitenste corneocyten. De celmembranen 
van de keratinocyten bevatten talrijke waterkanalise-
rende proteïnen, die men aquaporines (AQP) noemt. 
AQP hebben een ingewikkelde structuur, bestaande 
uit vier proteïneblokken en een waterkanaal. Ze heb-
ben de vorm van een dubbele trechter, waardoor ze 
watermoleculen doorheen de celmembranen laten 
stromen (fig. 2). Aquaporines komen in alle organen 
voor en zijn o.m. zeer actief in de nieren. In de kera-
tinocyten van de epidermis komt het aquaporine-3 
(AQP3) voor, dat instaat voor de waterstroom door-
heen de opperhuidlagen. Het fungeert niet alleen 
als porie voor het doorlaten van water in de cellen, 
maar transporteert ook glycerol en andere kleine 
moleculen, zoals ureum. Glycerol (glycerine) is een 
lichaamseigen of endogene molecule, die in de huid 
in hoofdzaak ontstaat bij de splitsing of lipolyse van 
lipiden (triglyceriden) in de talgklieren en vervolgens 
via AQP3 doorheen de epidermis wordt geloodst. 
Door haar groot hygroscopisch vermogen is glycerol 
belangrijk voor het behoud van de vloeibaarheid van 
de celmembranen en intracellulaire componenten. 

De hydratatiehomeostase wordt voor 100 % geka-
talyseerd door enzymen, die obligaat water en calci-
umionen (Ca2+) nodig hebben om te kunnen werken. 
Water treedt permanent in wisselwerking met de 
hydrofiele keratinefilamenten en de lipidenlagen 
en speelt een centrale rol in de mechanische eigen-
schappen van de huid. Het heeft een aanzienlijke 
impact op haar zachtheid en soepelheid. Moisturizers 
houden het vochtgehalte op peil en dragen aldus bij 
tot het handhaven of het herstel van de biomecha-
nische eigenschappen van de hoornlaag. Filaggrine 
vertolkt een sleutelrol bij het op peil houden van 
het watergehalte in de hoornlaag en het functione-
ren van haar barrière. Het filaggrine-keratinecomplex 
wordt gevormd in de diepere regionen van de epi-
dermis. Wanneer de corneocyten migreren naar de 
buitenste huidzones, wordt de binding tussen filag-
grine en keratinefilamenten door enzymen verbroken 
en als het watergehalte van de huid voldoende is 
afgenomen, wordt filaggrine op haar beurt ontbon-
den. Ze ontleedt hierbij in aminozuren, die samen 
met andere wateraantrekkende stoffen, zoals lacta-
ten en ureum, de natural moisturizing factor vormen. 
Bij lage relatieve vochtigheidsgraad grijpt er als res-
pons NMF-vorming plaats in de lagere SC-zones. De 
NMF verzorgt dus de interne hydratatie van de cor-
neocyten op het ritme van de filaggrine- ontleding. 

3. Hydraterende werkstoffen met 
 bijhorende antiaging

Het heilzaam effect van hydraterende cosmetica 
wordt uiteraard bepaald door het geheel van alle 
lipofiele en hydrofiele bestanddelen. De hydrate-
rende meerwaarde van één specifiek ingrediënt of
ingrediëntenmix moet blijken uit vergelijkende testen 
met een placeboproduct. In-vitro- en in-vivotesten 
bewezen dat sommige efficiënte hydraterende com-
ponenten ook bijgaande anti-aging werking uitoefe-
nen op diverse huidcellen en moleculen.

Met het oog op het activeren van de lipidensyn-
these in de stratum corneumlagen heeft een onder-
zoekersteam een multilamellair werkend mengsel 
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Ectoïne garandeert 
 langdurige hydratatie en 

huidprotectie

Fig.1. Lamellaire hoornlaagstructuur. ©Wolters-Kluwer

Fig.2. Aquaporine in de celmembraan van een keratinocyt



samengesteld van verschillende soorten ceramiden, 
cholesterol, sfingosine en beheenzuur, dat de huid-
eigen cocktail van SC-lipiden mimeert. Beheenzuur is 
een huidverzachtend vetzuur dat bijzonder compati-
bel is met ceramiden. Het wordt o.m. gewonnen uit 
de olie van de zaden van de Pentaclethra macroloba 
(fig. 3). Het mengsel werd klinisch getest en bleek in 
een concentratie van 5 % het gehalte aan ceramiden 
in de huid opmerkelijk aan te vullen. Het stimuleert 
tevens de genexpressie van epidermale proteïnen 
die bij de hydratatie betrokken zijn, zoals AQP3 en 
filaggrine. Na 4 weken applicatie in een O/W-crème 
bleek het TEWL in de huid merkbaar te zijn afgeno-
men en de huidelasticiteit toegenomen, door her-
structurering van de hoornlaagbarrière en activering 
van het AQP3-systeem. De positieve respons van dit 
ceramidencomplex was bovendien verrassend hoger 
bij proefpersonen ouder dan 50 jaar, wat onweerleg-
baar getuigt van anti-aging!1

Een mengsel van xylitol, anhydroxylitol en xylitolglu-
coside van plantaardige oorsprong koppelt ook mul-
tiactieve hydraterende werking aan antiveroudering, 
wat duidelijk bleek uit genexpressie- en in-vivotes-
ten (fig.4). Deze toonden aan dat een aanbreng in 
3 % concentratie binnen de 24 u het hyaluronzuur 
met 24 % doet toenemen en het aandeel van AQP3 
en NMF met resp. 32 en 66 %. Een toename van de 
keratinocytensynthese met 122 % en een vermeer-
dering van het ceramidengehalte met 139 % leiden 
na 28 dagen dagelijkse applicatie tot een volwaar-
dig gehydrateerde huid met uitgevlakte fijn lijntjes.2

Zoutminnende bacteriën, die in extreme omstandig-
heden leven en permanent blootgesteld zijn aan UV 
en droogte, beschermen zich tegen hun ongunstige 
omgevingsfactoren met behulp van ectoïne (fig. 4). 
Ectoïne (INCI: Ectoin) wordt op industriële schaal 
geproduceerd uit zoutminnende bacteriën in bioreac-
toren. Naast een langdurige hydratatie, door o.m. ver-
sterking van de huidbarrière, oefent ectoïne tal van 
andere anti-aging effecten uit, die via de klassieke 
testen werden bevestigd.3 Het reduceert tevens de 
effecten van ontstekingen en irritaties. Ectoïne werkt 
in op de extracellulaire matrix en bevordert door het 
inhiberen van de schadelijke metalloproteïnasen 
de synthese van collageentypes IV. Ook de elasti-
nevezels ondervinden heilzame invloed van ectoïne. 
Simultaan werkt deze molecule antioxiderend door 
het activeren van het antioxiderend enzym superoxi-
dedismutase (SOD), dat o.m. preventief werkt tegen 
UV-beschadiging. 

Hyaluronaan of hyaluronzuur is alom geprezen voor 
zijn anti-aging bijdragen. Het huidgunstig effect van 
hyaluronaan wordt in hoofdzaak bepaald door de 

molecuulmassa. Hoogmoleculair natriumhyaluronaat 
vormt hygroscopische filmen op de huid, die zowel 
op korte als op lange termijn de waterbindende 
capaciteit van de hoornlaag verhogen en hierdoor 
het transepidermaal waterverlies inperken. Inten-
sieve onderzoekingen wezen uit dat laagmoleculair 
hyaluronaan voldoende diep in de huid dringt en 
geleidelijk biochemisch actief wordt, waardoor het 
niet enkel fungeert als prima moisturizer, maar de 
huid ook elastisch en satijnzacht maakt. Bovendien 
volstaat een concentratie van 0,2 % om na 8 weken 
de rimpeldiepte significant te verminderen. Dit effect 
is het gevolg van het activeren van 40 specifieke 
genen! 
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Fig. 3. Pentaclethra macroloba

Fig. 4. Structuurformule 
van xylitol

Fig. 5. Structuurformule van 
ectoïne
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Hebe met een knipoog…
#Warm
Ook genoten van de warmste 15 en 16de oktober 
ooit hier geregistreerd? Wij in ieder geval wel. We 
waren te gast op de jeneverfeesten in Hasselt en 
dat dit gebeuren heel wat meer is dan de drank 
in de naamvorming nuttigen, kan ik alleen maar 
beamen. Heel de stad bruist van activiteit. Naast 
de obligate jeneverkraampjes heel veel straat-
animatie. De stad kijkt niet op een euro om zijn 
bezoekers te verbazen met acts die in het Cirque 
du Soleil niet zouden misstaan. Grappig, gedurfd, 
speels en vooral amusant. Het laat mij als organi-
sator van de havenfeesten in Emblem watertanden, 
maar zulke budgetten heb ik nu eenmaal niet te 
mijner beschikking. 
De week ervoor waren we te gast op Estetika 
Herfst en hier had ik geen budgetten nodig om 
van de ene verrassing in de andere te vallen. De 
mens is innovatief, zeker op het vlak van cosmetica 
en randverschijnselen. Een uitgebreide impressie 
elders in dit nummer. Ik blijf me elke uitgave van 
deze beurs verbazen. Hoewel er aan het concept 
weinig verandert, blijven Ifas en Besko erin slagen 
het geheel telkens weer een niveau hoger te bren-
gen. The sky is the limit, vermoed ik. 

#Mooi
Met de feestdagen voor de deur, of net achter de 
rug, heeft u het waarschijnlijk wel druk (gehad). 
Het kan alleen maar een goed teken zijn dat de 
mens er mooi wil uitzien voor de feestdagen (en de 
lentedagen, zomerdagen, kortom: elke dag). Men 
meldt mij dat dit voor het ‘sterke’ geslacht (lees: zij 
kunnen makkelijker een pot confituur open krijgen 
zonder hulpmiddelen) ook meer en meer het geval 
is. De mannencosmetica en -verzorgingsproducten 
schijnen een meer prominente rol te krijgen in het 
instituut. Ik kan dat alleen maar toejuichen, maar 
vrees dat het voor mijn leeftijd (bijna pensioenge-

rechtigd) allemaal een beetje te laat komt. Maar 
het zien van leden van het andere geslacht, doet 
me sowieso een stuk jonger lijken, wat me dan 
weer naadloos brengt naar de volgende hashtag. 

#MeToo
Hopelijk heeft u de hashtag #metoo de afgelopen 
maanden niet moeten gebruiken. Blijkt dat u één 
van de weinigen bent. Blijkbaar zijn er zeer veel 
vrouwen lastig gevallen door mannen. En komen er 
elke dag daders en slachtoffers bij. Zijnde ééntje 
van het mannelijke geslacht, voel ik me niet aan-
gesproken. Eerbied en respect zijn twee sleutel-
woorden in mijn bestaan, niet alleen voor de vrou-
wen, eveneens voor de mannen. Ik hoop dat het 
wederzijds is. #Ihave is dan ook een hashtag die 
ik niet gebruikt heb. Wie mijn bewonderende blik, 
goedkeurende woorden, gemeende ‘hug’ en tri-
mestriële knipoog (soms realistisch, soms ironisch, 
soms komisch, hopelijk nooit kwetsend) anders 
interpreteerde dan ze bedoeld waren, alvast mijn 
excuses. Ik weet dat mannen nog oergenen bevat-
ten die jacht op vrouwelijk schoon verheerlijken, 
maar dat mag en kan geen excuus zijn voor gedrag 
dat vrouwen, en bij uitbreiding mannen, mag sto-
ren in casu op het gebied van lijfelijke (en gees-
telijke) integriteit. Daarom is het wel goed dat er 
een heleboel vrouwen dit naar buiten brachten met 
de ‘#metoo’. Ik was alvast heel verbaasd over het 
aantal gedupeerden en hoop dat het een kentering 
zal teweeg brengen bij hen die de #Ihave moesten 
gebruiken. Ook in eigen Belgenland zijn er immers 
in de verschillende biotopen van het al dan niet 
openbare leven spijtig genoeg heel wat slachtof-
fers, en dus ook daders, te betreuren. Hopelijk 
brengt 2018 een nieuwe, frisse, deugddoende 
wind die een steuntje in de rug geeft voor iedereen 
die het kan gebruiken. Ik wens het jullie alvast toe, 
met een knipoogje. 

Hopelijk brengt 2018 een nieuwe, frisse, 
deugddoende wind
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Mag mijn werkgever me testen op drugs 
of alcohol?

Uit een onderzoek door Securex blijkt dat 13% van de werknemers 
alcohol gebruikt op een onveilige manier. Daarbij kan ruim 1 op 
100 werknemers minstens 1 maal per maand niet normaal preste-
ren omdat hij/zij onder invloed is. Dit is niet alleen schadelijk voor 
die werknemer, maar brengt in vele gevallen ook spanningen op de 
werkvloer mee. Of collegae moeten (een deel van) het werk overne-
men, of gebruiker wordt een gevaar in de samenwerking. 
Je durft al eens een jointje roken, ’s avonds je te buiten gaan aan 

bingedrinken en soms kan daar ’s mor-
gens nog wel een spoortje van over-
blijven. Ook het gebruik van andere 
middelen die een invloed hebben op het 
bewustzijn en dus de manier veranderen 
waarop de wereld wordt ervaren, neemt 
toe. Het gaat hierbij om psychofarmaca 
(pijnstillende middelen, kalmeermidde-
len, slaapmiddelen, stimulerende midde-

len), snuifmiddelen, illegale drugs (cannabis, LSD, cocaïne, opium, 
heroïne,… ). 
Kan je werkgever je onderwerpen aan een controle en bij positief 
resultaat je ontslaan?

Je werkgever is verplicht te waken over de veiligheid op de werk-
vloer. Uiteraard kan alcohol- of druggebruik de veiligheid op het werk 
bedreigen (denk maar aan de onvaste hand in combinatie met een 
bistouri) en zal het gebruik hiervan op de werkvloer worden verbo-
den. Je werkgever mag dit echter niet onbeperkt controleren. Het is 
een moeilijke oefening tussen veiligheid en privacy. De wet biedt 
hier houvast. 
Het KB van 28 mei 2003 verbiedt werkgevers daarom drugs- of alco-
holtests te organiseren, zelfs met uitdrukkelijke instemming van de 
werknemer of bij vermoeden van misbruik. Een arbeidsgeneesheer 
kan wel een test uitvoeren, maar alleen in het kader van de medische 
keuring, en dan nog mag hij maar enkel aan je werkgever laten weten 
of je al dan niet bekwaam bent voor een bepaalde job. Hij mag geen 
informatie verstrekken over eventueel alcohol- of druggebruik.

In sommige bedrijven is er tussen werkgever en vakbonden wel een 
akkoord over het uitvoeren van alcohol- of drugstests, maar die heb-
ben geen enkele juridische bewijswaarde. (CAO 100 van 1 april 2009)
Het zal bij schoonheidsspecialisten niet vaak voorkomen, maar als 
je toch in opdracht de baan op moet en je werkgever vermoedt mis-
bruik, dan wordt er van die werkgever verwacht dat hij je verbiedt 
achter het stuur plaats te nemen. Indien hij het niet doet en je ver-
oorzaakt een ongeval, dan kan hij beschuldigd worden van schuldig 
verzuim. Eventueel kan hij de politie vorderen om een alcoholtest af 
te nemen. 
Tot slot is dronken zijn geen reden tot ontslag om dwingende/drin-
gende redenen tenzij bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen 
zoals bij herhaling of wegens de aard van de functie. 

Bronnen: http://www.werk.belgie.be • https://www.jobat.be
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Probleem aan de voet: 
Hallux Valgus
Wat is het?
Het is een vergroeiing van de grote teen. Meer 
bepaald het scheef naar binnen groeien over de 
andere tenen. Hallux is Latijn voor grote teen en 
valgus betekent schuin. Het is vaak een genetisch 
bepaalde aandoening (aangeboren en erfelijk) en uit 
zich door een knobbel aan de binnenzijde van de voet. 
Dit noemt men de bunion en deze knobbel kan vrij tot 
erg pijnlijk zijn. Het is niet zozeer de hallux valgus op 
zich die erfelijk is, wel de eventuele afwijking van de 
voet of slapte in de pezen en spieren van de voet die 
dan uiteindelijk tot de aandoening zelf leiden. 
 

De aandoening komt veel meer voor bij vrouwen dan 
bij mannen. Ongeveer 10% van de dames hebben in 
min of meerdere mate last, terwijl dat voor mannen 
maar 1% is. Bij sommige meisjes treedt de afwijking 
al tijdens de groei op (de zogenaamde juveniele 
vorm), bij anderen pas vanaf 30 à 40 jaar of zelfs op 
nog latere leeftijd. 

Symptomen
Zoals hierboven geschreven: een knobbel aan de 
binnenzijde van de voet die pijnlijk kan zijn. De grote 
teen gaat geleidelijk meer en meer schuin staan, in 
de richting van de andere tenen. Klachten als huidir-
ritatie, gewrichtsontsteking en zelfs open wonden 
kunnen het resultaat zijn, vooral bij het dragen van 
stug of smal schoeisel. Als ook de tweede teen in 
het gedrang komt, kan zelfs een hamerteen ontstaan. 

Dikwijls is een doorgezakt voorste voetgewelf ook 
een gevolg en ontstaat er metatarsalgie. Dit is een 
pijn typisch terug te vinden ter hoogte van het uit-
einde van de voetzool, daar waar de tenen beginnen. 
Deze pijn is belasting gebonden en te wijten aan een 
overdruk op die plaats. De voetverzorger kan deze 
eelt verzorgen, maar hij keert steeds terug. 

Ontstekingen van de bunion (bunionitis) volgen 
elkaar sneller en sneller op en er dient een oplossing 
gezocht. 
De voeten raken snel vermoeid en doordat het 
gewricht naar buiten groeit, past de voet vaak niet 
goed in de schoenen en kan naast huidirritatie en 
door overbelasting zelfs een slijmbeursontsteking 
(bursitis) optreden. De slijmbeurs doet dienst als een 
soort smeermiddel en stootkussen. Het is niet veel 
meer dan een holte gevuld met vocht, die spieren en 
botten van elkaar gescheiden houdt. (komt ook voor 
op andere plaatsen in het lichaam zoals elleboog, 
knie, schouder)

Oplossingen niet operatief door de voet
verzorger/pedicure

Als er geen pijnklachten zijn en de voet normaal kan 
gebruikt worden, onderneemt men best geen actie.
Indien er wel pijn wordt gevoeld is de eerste en 
meest gebruikte oplossing het dragen van ruimer 
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Fig. 1. Typische hallux valgus

Fig. 2. Pijnlijke, ontstoken bunion



15REDACTIONEEL
Guy Lehaen

schoeisel of orthopedische schoenen, aangepast aan 
de specifieke voet. Orthopedische techniekers kunnen 
heel modieuze modellen maken die men nog moeilijk 
kan onderscheiden van een standaard comfort schoen. 
Er wordt extra ruimte in voorzien voor de knobbel 
en de schuine grote teen zodat er geen wrijving en 
ontsteking meer optreden. Indien er een doorgezakt 
voetgewelf is met pijn in de voorvoet, kan een steun-
zool deze pijn verhelpen.
Een fysiotherapeut kan oefeningen voorschrijven en 
ook podotherapeutische zolen kunnen eventuele voet-
pijn verlichten.

De voetverzorger pedicure heeft als voornaamste 
taak de pijn te verlichten of te voorkomen. Hiervoor 
heeft hij verschillende hulpmiddelen te zijner beschik-
king. Hij kan een teenspacer (een siliconen plug die 
tussen de grote en de tweede teen wordt gestoken) 
en een nachtapparaatje dat de grote teen recht houdt 
aanbevelen, maar eveneens een aangepaste teenor-
these maken uit siliconen. (via orthoplastie)

Dit doet hij om de stand van de tenen te corrigeren 
of pijnlijke plekken erop te ontlasten. Dit beïnvloedt 
de teenfunctie tijdens de voetafwikkeling op een 
gunstige manier. De orthese bestaat uit een twee-
componenten siliconen. De pedicure maakt de orthese 
direct op de voet zodat een optimale pasvorm is 
gewaarborgd. De orthese voelt zacht en soepel aan 
en kan zonder moeite gedragen worden in goede 
confectieschoenen. 
Om druk te verminderen kan ook vilt gebruikt worden, 
net vóór of rondom de pijnlijke plek. Daarmee wordt 
de druk van de pijnlijke plek naar een gebied er 
omheen verlegd. Dit vilt kan op de huid geplakt 
worden, maar nog makkelijker in de schoen.
Daarnaast kan men vilt ook op een corrigerende 
manier gebruiken en dat kan dan resulteren in een 
standsverbetering van de voet of tenen. Uiteraard 
alleen als er nog correctie van de afwijkende stand 

mogelijk is. Het eerste middenvoetsbeentje kan dan 
bijvoorbeeld naar binnen geduwd worden om de 
knobbel aan de grote teen te verminderen.

Vrij nieuw op de markt is de medical taping, die soe-
laas kan brengen. 
De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet 
alleen nodig zijn voor de beweging, maar daarnaast 
ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld bloed- en lym-
fecirculatie en de lichaamstemperatuur. De speciale 
tape die gebruikt wordt is een elastische tapesoort 
die spieren en pezen in hun functie kan ondersteunen, 
zonder daarbij de beweging te beperken. Door aan-
gedane spieren op deze manier te behandelen, wordt 
het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. 

De tape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met 
de menselijke huid. Zodoende voelt men praktisch niet 
dat de tape is aangebracht. Wel merkt men een pijn-
verlichting of zelfs dat de pijn verdwenen is. Een goed 
opgeleide pedicure kan deze perfect aanbrengen. 

Fig. 4. Medical taping

Fig. 3. Siliconen hulpstukken via orthoplastie

Bronnen: 

http://www.azklina.be
http://www.orthopediemortsel.be
http://www.orthopediegeel.be
https://hielspoorinfo.nl
https://nl.wikipedia.org 
http://www.podonumeriqueassocies.com



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:
• Op maandag 19 juni werd de cursus “Schoonheids-
verzorging van kankerpatiënten door schoonheids-
specialisten” gegeven.

• De cursus van maandag 20 november “Van 
schoonheidsspecialiste tot succesvol ondernemer” 
werd geannuleerd wegens ziekte van de lesgeefster.

• Chirstmas “nail time” is coming. 
Op maandag 4 december stelden Els Borré en Carrie 
Ghoos de nieuwe winterse trends voor. Christmas 
design voor iedereen!

Te houden activiteiten: 
• Maandag 22 januari 2018 om 19u30. 
Gelukkig Nieuwjaar, verwenavond!
Het moment waarom schoonheidsspecialisten, na de 
drukke eindejaarsfeesten, zichzelf eens kunnen laten 
verzorgen door de laatstejaarsstudenten van Denise 
Grésiac. Zij bieden u een relaxerende lichaamsmassage 
en een aangename gelaatsverzorging aan.

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: 
Woensdag 27 september werd de cursus “Fruitzuur 
behandeling” gegeven door Mevrouw Heylesonne 
Charlotte. 

• Maandag 16 oktober werd de cursus “Schoon-
heidsverzorging van kankerpatiënten door schoon-
heidsspecialisten” gegeven in Kessel-Lo.

Te houden activiteiten: 
• In Dilbeek:
Woensdag 6 december 2017 van 19.30u tot 22.30u
Maquillage producten
Gegeven door Meneer Fabian Herinckx.
Op een juiste en verantwoorde manier het gebruik van 
maquillage producten kunnen toepassen. 

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

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN CREDITS 
OF PUNTEN 

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

DIRECTE UITBETALING

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

CURSUSSEN VINDEN! 

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

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS

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

AANMELDEN OP DE WEBSITE

Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om zo 
hun  historiek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raadplegen. 
Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be
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De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

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

Gehouden activiteiten:
• Woensdag 27 september werd de cursus “Schoon-
heidsverzorging van kankerpatiënten door schoon-
heidsspecialisten” gegeven in Limburg.

• Donderdag 12 oktober gaf Dr. Jan Gutermüth van de 
VUB de infoavond over dagelijkse huidproblemen waar-
mee de schoonheidsspecialiste te maken kan hebben.    
 

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

Te houden activiteiten:
• Maandag 25 september werd de cursus “Etheri-
sche oliën up-to-date” gehouden.

• Op maandag 13 november leerde u in de cursus 
“Smokey eyes” op een paar uur DE techniek om de 
mooiste smokey eyes te creëren bij jouw klanten.

• Catherine Rijssegem gaf een infomoment over 
Microneedling op woensdag 15 november.

Te houden activiteiten: 
• Woensdag 7 februari 2018 om 19u. 
Medische anti-aging / sensationele behandelingen 
voor rimpels en huidveroudering 
Deze infoavond wordt gegeven door Dr. Kevin Meuris, 
zaakvoerder Dermadok Huidkliniek.

• Maandag 26 februari 2018 om 19u. 
Gezonde voeding – mooiere huid 
Lezing gegeven door diëtiste & herboriste Ann Van Lee.

• Nieuwe freestoestellen voor de (zelfstandige) 
pedicure 
Gegeven door Intermedi, datum zal plaatsvinden in het 
2de trimester van 2018.

• Perfectioneer je acryl! 
Demoavond of workshop door Tabitha Windels, Belgi-
sche kampioene acryl 2016. Datum zal plaatsvinden in 
het 2de trimester van 2018.

• Threading 
Perfectioneer je techniek of kom ontdekken hoe je met 
2 draadjes een complete epilatie kunt uitvoeren. 
Lesgeefster & datum volgen later.

• Treatwell 
Infosessie waarbij de voorwaarden en manier van 
werken wordt uitgelegd door de marketingmanager van 
de firma achter ‘Just eat’.

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

Te houden activiteiten:
• Donderdag 26 oktober ging de cursus “Schoon-
heidsverzorging van kankerpatiënten door schoon-
heidsspecialisten” door in West-Vlaanderen.

• Op maandag 06/11/2017 gaf Karlien Feys, profes-
sionele etalagiste, een praktijkavond over hoe aantrek-
kelijke 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.

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

Voor de meest recente info: 
www.besko.be
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Voor u gelezen in de pers…
To sleep or not to sleep…

“Slaapwel”, een wens die men nogal eens makkelijk 
uitspreekt als iemand naar de slaapkamer vertrekt. 
“Goed geslapen?” een vraag die ’s morgens bij het 
opstaan wordt gesteld. Meer en meer mensen moe-
ten op die laatste vraag negatief antwoorden. Niet 
voor niets dat er tegenwoordig nogal wat onder-
zoek wordt gedaan naar slapeloosheid of insomnia. 

Nieuwe ontdekking: het is erger om te 
denken dat je aan slapeloosheid lijdt 

dan dat je het ziektebeeld echt hebt. 
In een nieuw rapport in Behaviour 
Research and Therapie beschrijft ene 
Kenneth Lichstein dat het belangrijk 
is een onderscheid te maken tussen 
de slaapstoornis enerzijds en zaken 
die het slaapritme kunnen verstoren 
zoals vet eten, alcohol nuttigen of 

sommige medicatie nemen, anderzijds. 
Hij bestudeerde 20 niet nader genoemde 

onderzoeken en concludeerde dat wie denkt 
aan insomnia of slapeloosheid te lijden, daar even-
eens de nadelen van ondervindt. Wie echt aan slape-
loosheid lijdt, maar zichzelf niet deze kwaal toedicht, 
presteert veel beter op gebied van concentratie, 
depressiviteit, huidveroudering, overgewicht. Je mag 
dus wel slecht slapen, maar niet denken dat het 
veroorzaakt wordt door de aandoening. Voilà, meer 
goede raad moet dat niet zijn. J

To selfie or not to selfie…

Ben jij een selfiefan? Of eerder iemand die bijna nooit 
tevreden is met wat je ziet op de foto? De meesten 

van ons behoren tot de tweede groep, net 
zoals de mensen die een geluidsopname 

van zichzelf niet ok vinden. De weten-
schap zou de wetenschap niet zijn als 
ze daar geen onderzoek naar gedaan 
had. In het geval van de foto’s zien 
we twee redenen. De Amerikaans 
psychologen Nicholas Epley en Erin 
Whitchurch vertrokken van de vast-

stelling dat mensen zichzelf (hun 
eigen uiterlijk) als meer aantrekkelijk 

beoordelen dan ze in feite zijn. Dat 
bewezen de twee heren door het ‘morfen’ 

(een soort van fotoshoppen) van foto’s van de 
deelnemers aan het experiment. Deze deelnemers 
duidden gemakkelijker een aantrekkelijk veranderde 
versie van zichzelf aan in een line-up met gezichten 
die hen moesten afleiden dan de originele afbeelding.

Een tweede reden is de spiegel. We zijn zo gewend 
aan ons beeld in de spiegel (het spiegelbeeld dus) 
dat we de realiteit als onrealistisch beschouwen. De 
mens heeft nu eenmaal niet een identieke linker- en 
rechterhelft. Denk maar aan uw ‘goede’ en ‘slechte’ 
kant om foto’s te nemen. Dit noemt met het “mere 
exposure effect”. Datgene wat men het meest ziet, 
vindt men het aantrekkelijkst. Experimenteer maar 
even en neem een foto van je spiegelbeeld. Deze foto 
zal je wel beter bevallen omdat het strookt met wat 
je meestal ziet. Het spiegelbeeld als “mere exposure 
effect” zal hoe langer hoe meer verdwijnen omdat 
de jongeren meer en meer het camerabeeld van de 
gsm gebruiken als spiegelbeeld en daar natuurlijk het 
echte beeld op waarnemen. Dit wordt dan de norm 
voor ‘mere exposure’. Tip: oprecht lachen of zelfs maar 
glimlachen maakt dat u (en anderen) de foto ook 
liever ziet. J

To blow or not to blow…

Omdat het goed verkoopt en plezant leest, neen niet 
de titel hierboven, maar er had moeten staan: “to sex 
or not to seks”. Wat heeft het één met het ander te 
maken? Wel, een studie die gepubliceerd werd in het 
vakblad ‘Journal of Sexual Medicine’, stipuleert dat 
mensen die regelmatig wiet roken tot 20% vaker seks 
hebben dan wie zich helemaal nooit begeeft aan de 
geneugten van een stevige joint. Professor urologie 
Michael Eisenberg heeft er zich 
mee bezig gehouden. Ik weet 
niet aan hoeveel vrouwen 
en mannen hij de vra-
genlijst heeft voorge-
legd, maar vrouwen die 
dagelijks een verbo-
den rokertje opstaken 
hadden in vier weken 
gemiddeld 7,1x een vrij-
partij, terwijl zij die niet 
rookten bleven steken op 6. 
Bij de mannen was het respec-
tievelijk 6,9 keer en 5,6 keer. 
Voor hen die hun seksleven willen opkrikken door 
een reisje naar Maastricht of Amsterdam: de profes-
sor beklemtoont dat er geen causaal verband is. Met 
andere woorden, je zal niet meer seks hebben als 
je wiet rookt. Dan zal de conclusie moeten zijn: mis-
schien heb je nood aan een jointje als je veel seks 
hebt… J



www.estetika.be10 - 11 - 12    | 3   |  2018
BRUSSELS  EXPO 

126448-Adv-210x297.indd   1 22/11/17   09:08



Heel veel nieuwe standhouders op de beurs. Dat was het 
eerste wat me opviel toen de organisatoren mij de lijst 
met deelnemers overhandigden. Samen met de ‘anciens’ 
maakte het dat dit de grootste beurs was qua standhou-
ders in de geschiedenis van Estetika. Een bewijs dat er 
vertrouwen is in Besko als organisator en Ifas als realisa-
tor van de beurs. Wij gingen graag ons licht opsteken bij 
een deel van de nieuwkomers. 

sQinno verbaasde ons met een geheel nieuw concept 
om meer omzet te genereren. Namelijk door een geavan-
ceerde huidanalyse uit te voeren door middel van foto’s. 
Met behulp van verschillende lichtbronnen worden heel 
wat aandoeningen zichtbaar gemaakt en kan opge-

volgd worden of en hoe een behandeling aanslaat. 
Ook So Magic had een innovatief product voor nagelsty-
listes in de aanbieding. Even geniaal als eenvoudig: een 
plexiglazen “doos” waarin gewerkt wordt en zo een halt 
toeroept aan het ongezonde stof dat vrijkomt als je (kunst)
nagels vijlt. Het is een uitvinding van Silvana Soci, een 
schoonheidsspecialiste die in 2009 haar diploma behaal-
de. Ze is gespecialiseerd in nagels, en wilde een tool die 
haar gezondheid zou beschermen. Het werd de “So Magic”. 
De termen ‘gezondheid’ en ‘natuur’ worden ook nog 
steeds graag gebruikt in combinatie met verzorgingspro-
ducten. Een greep uit de nieuwkomers die voor het eerst 

op Estetika hun producten voorstelden en een combinatie 
maakten met gezondheid en natuur:
• Aqua Organic presenteerde op haar stand producten 

waarin ingrediënten zitten die de kracht en het her-
stellend vermogen van de natuur vertegenwoordigen, 
maar allemaal volgens de norm van EcoCert (biologisch 
certificeringsinstituut). 

•  Ook Cuccio gaat er prat op dat alles bij hen gemaakt 
is op natuurlijke basis van planten-, fruit- en kruiden-
extracten. Bovendien dragen de producten het cruelty 
free-embleem. Eén van hun slogans luidt dan terecht: 
‘Hoe kunnen we iets beter testen dan op onszelf?’

•  Hannah heeft producten ontwikkeld met als missie de 
beschadigde huid weer in balans te brengen. Daarom 

heeft elk product een uitgebalanceerde samenstelling 
bestaande uit huidverwante, hoog gekwalificeerde, 
natuurlijke werkstoffen. 

•  Utsukusy Cosmetics (verdeeld door B-professionals) 
onderzocht planten, water, mineralen, vruchten en 
zelfs giften om ze in dienst te nemen van vrouwelijke 
schoonheid. Buiten producten bieden ze ook rituelen 
aan die een wereld aan sensaties laten ontdekken. 

•  Ishga Organic Skincare gebruikt dan weer zeewier uit 
enkele van de zuiverste wateren in de wereld om een 
serie producten te creëren die het verschil kan maken 
voor de gezondheid en het uiterlijk van de huid. 

•  Lakshmi verdeelt producten geïnspireerd door de 
Ayurvedische geneeskunde, niet getest op dieren, die 
dezelfde ph-waarde hebben als de huid. Kleur, geur, 
conservering worden alle verkregen door natuurlijke 
producten. 

Dermaepil verraste ons met een heel gamma apparaten 
en producten om het ontharen op een andere manier uit 
te voeren, nl. met suiker als basis. Dit procedé is niet 
nieuw, want werd reeds in het Oude Egypte toegepast, 
maar heeft wel heel wat voordelen: geen jeuk of rood-
heid, minder tot geen irritaties, … Daarenboven zorgt 
deze vorm van ontharen ook voor een zachte peeling en 
een huidverbetering. 
Een opvallende figuur, Pieter van Wilder, een opvallende 
stand, Belfida, een opvallende kaart voor de pers, en 
een opvallend verhaal: Gun jezelf 10 minuten per dag 
het “me-candle” ritueel. Om te ontvluchten aan alle stress 
en bezorgdheden, en innerlijke rust te vinden. De tijd 
nemen om jezelf te verwennen met een dagelijks “welzijn 
skinfood ritueel” om lichaam en geest te voeden en de 
batterijen op te laden. De presentatie, de website, het 
verhaal, het zijn zaken die aanspreken en je voelt dat 
er met liefde aan dit product gewerkt werd. Belfida.com
De firma Back Quality Ergonomics uit Den Haag presen-
teerde haar unieke ergonomische stoel (Dynamic) die 
een actieve en passieve zithouding combineert door een 
gepatenteerd schaarmechanisme dat ervoor zorgt dat bij 

het gaan zitten de rugsteun automatisch naar de rug toe-
komt en precieze ondersteuning geeft in de holte van de 
rug. Een verademing bij nek-, schouder- en rugklachten.
Dat technologie nog steeds verder ontwikkeld wordt, 
ook voor de schoonheidsspecialiste, bewijst Bloomedical 
met lasers die zowel medische als cosmetische doelen 
dienen. Voor wie een versnelling hoger wil schakelen…
Ook een technologische nieuwigheid bij Easy Motion 
Skin. Een nieuw draadloos elektro-myo stimulatieappa-
raat dat met behulp van elektrische pulsen de dieplig-
gende spieren stimuleert en probleemgebieden aanpakt. 
Zowel conditie verbeterend als bestrijder van rugpijnen.
Uiteraard pakten ook andere standhouders uit met ver-
bluffende nieuwigheden. Wie de beurs bezocht (en het 
lijkt me dat elke schoonheidsspecialiste dit deed) is 
zeker met een goed gevoel en heel wat nieuwe kennis 
naar huis gegaan. Traditiegetrouw waren er ook een paar 
wedstrijden verbonden aan deze uitgave van Estetika. 
Op zaterdag was er de maquillage- en grimewedstrijd. 
Deze gaf het volgende podium te zien: In de afdeling 
avond- en fantasiemaquillage: eerste prijs Tanicha van 
Hoecke met Black Diamond, tweede prijs Demi Buekens 
met Glitter Queen;
Bij de groep facepainting ging de eerste prijs naar Ina 
Van Campenhout met Ice Queen. De eerste prijs bij de 
bodypainters was voor Julie Piessens met Zodiakteken; 
De speciale prijs van de jury werd uitgereikt aan 
Tracy Pernot met la découverte du nouveau monde par 
Christophe Colomb.
Op zondag waren er de nagelkampioenschappen (een 
uitgebreid verslag elders in dit nummer) en op maandag 
stelden de drie scholen die de demonstratiestand in het 
centrum van hal 1 bevolkten, zich elk op hun eigen manier 
voor op het podium. 
De catering in zaal 3 had een uitgebreide kaart met 
daarop ook heel wat gezonde voeding in de vorm van 
diverse slaatjes. 
Zoals altijd was het een aangenaam, gezellig, mooi, ver-
fijnd en vooral interessant gebeuren. We zijn terug van 
de partij in maart. 20
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Dé leidraad om veiliger en gezonder
in uw instituut te werken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer info bij 
Besko vzw, 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem, 
info@besko.be
Tel. 03 280 80 70
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Ina Van 
Campenhout    

Pernot 
Tracy

Avond- en fantasiemaquillage

Facepainting Bodypainting

Speciale prijs jury

3 1ste prijs

3 1ste prijs

3 2de prijs

3 1ste prijs

Tanicha 
Van Hoecke

Demi 
Buekers   

Julie 
Piessens 

Foto's: Bart Vercammen

Winnaars maquillagewedstrijd 
Estetika Herfst 2017
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One stroke facepainting
De kerstdagen staan nog voor de deur, of 
zijn misschien juist voorbij, maar ik neem 
jullie reeds graag mee naar de wondere 
wereld van Carnaval. Sprookjes, fantasie 
en veel lachende gezichtjes. De reden dat 
ik niet langer wil wachten is dat de tech-
niek die ik jullie zal tonen, toch enige oefe-
ning vereist. En zo hebben Julie nog ruim 
de tijd om aan de slag te gaan zodat het 
carnavalsfeest nog magischer kan worden. 
En deze techniek vergt veel minder tijd.

One stroke of split stroke techniek

De one stroke techniek is komen overwaai-
en uit Amerika en bestaat er al enige tijd. 
One stroke techniek is een alsmaar popu-
lairder, ook in België. Hij wordt gebruikt 
voor heel veel verschillende doeleinden. 
We gebruiken hem in kindergrime, body-
painting, facepainting, nailart, er wor-
den tevens kunstwerken mee gemaakt 
op papier enzovoort. Je kan online heel 
veel voorbeelden, filmpjes en informatie 
over workshops vinden. Ik zal jullie enkele 
eenvoudige toepassingen presenteren in 
de kindergrime die tijdens de carnaval 
periode zeker van pas kunnen komen. 
Voor iemand die enige achtergrond heeft 

hierin is thuisoefening voor deze werkjes 
voldoende. Wil je je echter verdiepen in 
de moeilijkere toepassingen, zoek dan 
enkele voorbeelden in een leuke cursus, 
laat je eigen inspiratie werken, en leef je 
helemaal uit. Er bestaan ook gespeciali-
seerde boeken en heel veel online filmpjes 
voor thuisstudie. Je zal zo zeer snel mooie 
resultaten verkrijgen. De tijd die een kin-
dergrime inneemt wordt nog korter en dat 
kan alleen maar gunstig zijn indien je op 
een schoolfeest, braderij, event,… een 
rij wachtende kindjes voor je stand hebt 
staan.

Hoe werkt het?

De one stroke verven zijn op waterbasis. 
Je kan ze bij heel veel verschillende merken 
vinden maar let er wel op dat de verven 
die ingevoerd worden, conform zijn met de 
richtlijnen van de FOD volksgezondheid.
Men biedt kant en klare doosjes aan 
waar verschillende kleuren waterverf naast 
elkaar zijn geplaatst. Op deze manier kan 
je in één enkele beweging je spons of 
penseel laden met verschillende kleuren. 
Dit maakt dat je niet meer elke kleur afzon-
derlijk naast elkaar moet zetten om daarna 

de kleuren uit te schaduwen. Je doet dit in 
one stroke of in één penseelstreek. Heel 
belangrijk is dat je je penseel aan twee 
kanten van verf voorziet. Door je penseel 
of spons op verschillende manieren te 
bewegen, krijg je een prachtig kleurenspel 
in minder dan een minuut. Het enige waar 
je bij aanvang moet op letten is hoe je je 
penseel neerzet om de juiste kleuren naast 
elkaar te brengen. Als je bv. De lichte tin-
ten aan de binnenkant wil hebben, moet 
je hier even bij stilstaan wanneer je het 
spiegelbeeld op het gelaat wil plaatsen.
Als je je hoofdvorm hebt neergezet met je 
one stroke techniek, werk je je kindergrime 
verder af met gewone penselen, sponsjes, 
sjabloontjes, steentjes, waterverf en glit-
ters en klaar is kees.

Ballerina

Bij dit werkje heb ik gekozen voor een 
kleurenpalet van wit tot lichtroze. Ik ben 
begonnen in het midden van het gezicht 
met een brede druppelvorm. Deze heb 
ik aangebracht met een redelijk breed 
one stroke penseel dat je beweegt door 
het penseel eerst recht op het gelaat te 
plaatsen en daarna plat te leggen om 
vervolgens terug verticaal te eindigen. De 
kleinere druppels heb ik met een doorsnee 
nummer 10 en nummer 8 plat penseel aan-
gebracht. Je gebruikt hierbij de druppel-
techniek zoals je het meestal doet maar nu 
met het laden van de verschillende kleuren. 
De volgende stap is het aanbrengen van, 
in dit geval, witte accenten om je werk te 
ondersteunen.
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effect te geven. Op sommige plaatsten 
werd het zwart uitgeschaduwd voor een 
mooier effect. Meer structuur werd verwe-
zenlijkt met zwarte verf en een kant-en-
klaar sjabloon.
Tot slot nog hoorntjes en een mondje om 
het geheel af te werken.
Er bestaan heel veel penselen die geschikt 
zijn voor de one stroke techniek. Wel moet 
je een bepaalde breedte hebben om min-
stens twee verschillende kleuren te kunnen 
laden Je kan met platte penselen werken, 
van nummer 8 tot zeer breed (bodypan-
ting) maar ook met een kattentong kan je 
een heel mooi effect realiseren. Er bestaan 
speciale bloemenpenselen om je mee uit 
te leven en sponsjes in verschillende vor-
men op penseel om gemakkelijk een mooi 
resultaat te bekomen.
De klassieke grimespons kan je blijven 
gebruiken om de one stroke techniek toe 
te passen maar er wordt ook vaak gebruik 
gemaakt van druppelvormige sponsen, 
deze maken het tekenen van bloempatro-
nen, vlinders,…enz. nog veel makkelijker.

Op de foto’s kunnen jullie stap voor stap 
zien hoe de werkjes werden opgebouwd. 
Hopelijk hebben jullie zin gekregen om er 
ook aan te beginnen, veel plezier ermee 
en ik wens jullie fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2018 vol creativiteit en make-
up plezier! 

Door middel van kleine kant en klare sja-
bloontjes werden de details aangebracht 
en het geheel werd afgewerkt met zilveren 
glitters.
Vergeet ook de lippen en de mooie roze 
wangetjes niet want daar zijn alle meisjes 
gek op.

Draak

Hier heb ik gekozen voor een geelgroen 
kleurenpalet, maar ook oranjerode tinten 
zouden perfect zijn voor een draak, het 
hangt er gewoon vanaf welke kleuren het 
kind verkiest.
Hier werd gestart met kegelvormige figu-
ren in het midden van het voorhoofd, 
opnieuw gebruikte ik het brede penseel 
om dit effect te verkrijgen. Het penseel 
werd verticaal op het gelaat geplaatst, om 
vervolgens een banaanvormige beweging 
te maken en terug verticaal naar beneden 
te gaan in een punt. Dit werd drie maal 
herhaald om het voorhoofd in te kleuren.
Vervolgens werden de ogen ingekleurd, 
hier kan je het penseel plat gebruiken 
om zo een breder oppervlak ineens in 
te kleuren, naar het einde toe werd het 
penseel dan verticaal gebruikt wederom 

in een banaanvormige beweging, om zo 
terug te gaan naar de ooghoek. Nog een 
extra penseelstreek op het oog en klaar, 
je basis is af.
Vervolgens werden zwarte omlijningen 
aangebracht om het werk meer kracht en 

Foto's: Bart Vercammen



Hoogdag van de 
Beauty & Wellness sector
Hij is (nog) niet opgenomen in de officiële feestkalender 
van Vlaanderen maar donderdag 16 november 2017 mag 
ongetwijfeld bestempeld worden als dé hoogdag voor 
de Vlaamse Beauty & Wellness Sector. Niet minder dan 
255 feestelijk uitgedoste gasten deelden die avond in 
het prachtige kader van de Antwerpse Stadsfeestzaal in 
de feestvreugde. De gouden ornamenten van dit histo-
risch pand vervaagden in het niets bij de uitreiking van 
de prestigieuze eretitels van ‘Schoonheidsspecialiste en 
Schoonheidssalon van het jaar 2018’.

Gedurfd en geslaagd

Voor initiatiefnemer Ronny Van Cutsem van Sonar media 
& Pr was de organisatie van deze feestavond niet enkel 
een gok en een sprong in het onbekende, maar tevens 
een lang gekoesterde droom om voor deze hem vertrouw-
de sector een nieuwe boost en een toekomstgericht elan 
te creëren. Na een voorbereiding van bijna twee jaar 
is hij erin geslaagd om, met de steun van Besko, de 
Beroepsvereniging voor Schoonheidsspecialisten, tal 
van prominente partners & sponsors en met een legertje 
enthousiaste medewerkers een event te organiseren 
dat qua stijl en inhoud ongetwijfeld een onuitwisbare 
stempel heeft gedrukt op het collectief geheugen van de 
Vlaamse Beauty & Wellness Sector.

Kwaliteit door competitie

De uitreiking van de fel gegeerde trofee voor 
‘Schoonheidsspecialiste & Schoonheidssalon van het 
jaar’ vormde het absolute hoogtepunt van deze feest-
avond. Na een maandenlang professioneel uitgevoerd 
traject duidde de deskundige jury uiteindelijk 5 genomi-
neerden aan in beide categorieën.

Voor de categorie “Schoonheidsspecialiste van het jaar” 
waren de genomineerden:
1° Carmen Duchateau van “Perfect Skin” uit Diepenbeek
2° Tinneke Pouilliers van “Dag & Dauw” uit Asse
3°  Stephanie Vanlede van “Wellness Belle Histoire” uit 

Sinaai
4° Nathalie Dedier van “Due Face & Body” uit Roeselare
5° Els Tielemans van “Piccobello” uit Langdorp

Voor de categorie “Schoonheidssalon van het jaar” 
waren de genomineerden:
1° Maartje van Loon van “Apprenza” uit Poppel
2° Dorine Vierstraete van “Sense of beauty” uit Kortrijk
3° Evelien Meerschman van “Sentido” uit Ninove
4° Ann Segers van “Palazzo Benessere” uit Leopoldsburg
5°  Sophie Maes van “Instituut Anne-Sophie” uit 

Lendelede

Na een strenge en rechtvaardige selectie mocht een 
emotioneel ontroerde Stephanie Vanlede van Wellness 
Belle Histoire uit Sinaai (O-V) de welverdiende titel van 
‘Schoonheidsspecialiste van het jaar 2018’ met trillende 
handen in ontvangst nemen. Dorine Verstraete van Sense 
of Beauty uit Kortrijk (W-Vl) kaapte, onder luide vreugde-
kreten van de met haar mee naar Antwerpen afgereisde 
schare vurige supporters, de titel van ‘Schoonheidssalon 
van het jaar 2018’ weg. Beide titels staan symbool voor 

duizenden hardwerkende vrouwen en mannen die met 
hun gedrevenheid, vakkennis, discipline en inzet ervoor 
zorgen dat ontelbare klanten mooier, beter, zelfverzekerd 
en supergelukkig hun schoonheidssalon verlaten.

Culinaire hoogmis
Bij een plechtige prijsuitreiking hoort, naar Vlaams/
bourgondische traditie uiteraard ook een uitgebreide 
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feestmaaltijd. Na een overvloedige receptie bij de ontvangst werden de gasten, onder 
de begeleiding van de ‘cheerleaders’ van de wervelende cabaretgroep ’t Schoon Vertier 
op ritmische muziek begeleid naar de voorbehouden plaatsen waar ze mochten genieten 
van een uitgebreid feestbanket dat werd ingezet met een rijkelijk buffet van koude vis- en 
vleesbereidingen, gevolgd door een ruime keuze aan warme gerechten en een gevarieerd 
desserten buffet. De Vlaamse actrice en zangeres Truus Druyts zorgde tussendoor voor 
de nodige animatie en ontpopte zich in haar gastrol als een vurige ambassadrice van de 
Vlaamse wellness-industrie. 

Nieuw consumentenmagazine

Als uit een hoorn van overvloed werd tijdens deze feestavond ook nog een gloednieuw 
magazine boven de doopvont gehouden. Met ‘Belbeauty Magazine’ gelinkt aan de web-
site belbeauty.be wil Ronny Van Cutsem een continue band smeden tussen alle actoren en 
geïnteresseerden uit de Vlaamse wellness-sector en hen informeren over de laatste stand 
van zaken en alles wat reilt en zeilt in deze steeds in belangrijkheid toenemende succes-
branche. Na de overtuigende ‘Special - Schoonheidsspecialiste & Schoonheidsspecialiste 
van het jaar 2018’ wordt deze nieuwe publicatie zonder twijfel een uniek tijdschrift dat via 
de schoonheidssalons en wellnesscentra in Vlaanderen zal verspreid worden. 

Voor de laatste stand van zaken – raadpleeg de website 
www.schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be 
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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
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Sense of Beauty
“Sense of Beauty” van harte proficiat als 
winnaar van “De schoonheidssalon van 
het jaar”.
Onder de bezielende leiding van Dorine 
Vierstraete, met al ruim 33 jaar ervaring 
in de schoonheidssector, heeft het vol-
ledige team de eerste prijs behaald en 
mag zich een jaar lang “De schoonheids-
salon van het jaar” noemen.
In de mooi ingerichte schoonheidssalon 
worden veel verschillende behandelingen 
door goed opgeleide schoonheidsspecia-
listes uitgevoerd. “Sense of Beauty” dom-
pelt haar klanten onder in een gevoel 
van luxueuze verwennerij. Het instituut is 
prachtig en ingenieus ingericht en biedt 
ook de mogelijkheid tegelijkertijd met 
vriendinnen een behandeling te krijgen.
De Mystery Guest die op bezoek is 
geweest was vol lof over de behandeling 
en de ontvangst en nazorg. “Sense of 
Beauty” is in de loop van de jaren een 
begrip in Kortrijk geworden en heeft een 
grote vaste klantenkring opgebouwd.
Om “Schoonheidssalon van het jaar” te 
worden moest er aan veel voorwaarden 
voldaan worden.
Belangrijke items waren de goede orga-
nisatie, perfecte opleiding van het perso-
neel, goede reclame maken en opvolging 
van de klanten. Bovendien een goede 
diagnose wat resulteert in de juiste 
behandelingen met de juiste produkten. 
Tevens is de rentabiliteit van de salon 
ook heel belangrijk. Aan al die criteria 
heeft Dorine Vierstraete met “Sense of 
Beauty” ruimschoots voldaan. 
BESKO en HEBE wensen haar en haar 
team veel succes in het komende jaar 
en hopen dat de verworven titel hiertoe 
extra kan bijdragen. 

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

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

webshop: www.correctivecosmetics.be

AUTHENTICITY

EFFICACITY

EXPERTISE

HARVESTER
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Expert in mariene 
verzorgingen.

•
Hoge en doeltreffende 

concentraties aan 
actieve werkstoffen voor 
uitzonderlijke resultaten.

•
Combineert authentieke 

producten met exclusieve 
behandelingsrituëlen 

voor lichaam en gelaat.
•

Exclusief voor 
schoonheidssalons, 

Spa’s en Thalassocentra.

Thalion zet zijn hele 
kennis en ervaring in 
ten voordele van U!
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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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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
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Bedrijfsvoering
Tips voor een 
succesvol 2018
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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 !
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Wedstr i jden Brusse l
Op zondag 8 oktober worden het Benelux Kampioenschap Soak Off  en 
het Belgisch Kampioenschap French Manicure gehouden in de EXPO te 
Brussel tijdens Estetika Herfst. Beide wedstrijden worden georganiseerd 
door Beauty Publishing Group BV in samenwerking met BESKO en 
IJV-IFAS. Bij het Belgisch Kampioenschap French Manicure zullen 
bij voldoende deelnemers de gel- en acrylwedstrijden apart worden 
gehouden, zowel in de beginners- als in de gevorderdencategorie. 
Daarnaast kunnen ook internationale deelnemers van buiten België 
meedoen aan de wedstrijd. Bij een minimum van vijf internationale 
deelnemers wordt er een aparte beker voor de beste internationale 
deelnemer ter beschikking gesteld. Per wedstrijd kunnen maximaal 35 
deelnemers zich inschrijven, zorg dus dat je er bij bent! Deze wedstrijd 
telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dit houdt in 
dat de punten die door een teamlid van een wedstrijdteam worden 
behaald tijdens deze wedstrijd, meetellen voor de totaalscore van 
het desbetreff ende wedstrijdteam. Als je lid bent van BESKO of een 
abonnement hebt op Nail Design 
Magazine bedraagt het inschrijfgeld 
€ 47,50. Voor anderen bedraagt 
het inschrijfgeld € 95,00. Je kunt je 
inschrijven via de website van Nail 
Design Magazine 
www.naildesign-magazine.nl. 

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

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

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

Wedstrijden Es tetika

Schrijf je in!
Daag jezelf uit!

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

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

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

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

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

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

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

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

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

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

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

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

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

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

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

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

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

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

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

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

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

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

mee en schrijf je in!

De winnende nagels van het Benelux 

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

mee en schrijf je in!
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Een record aantal deelnemers bij de Soak-off  wedstrijd van vorig jaar
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Uitslagen nagel-
wedstrijden Estetika
Belgisch Kampioenschap French Manicure en Benelux 
Kampioenschap Soak Off
Tijdens Estetika Herfst in de EXPO te Brussel werden op zondag 8 
oktober door Nail Design Magazine in samenwerking met BESKO en 
IJV-IFAS het Belgisch Kampioenschap French Manicure en het Benelux 
Kampioenschap Soak Off georganiseerd.

Belgisch Kampioenschap French Manicure
Omdat er dit jaar voldoende deelnemers bij deze wedstrijd aanwe-
zig waren, werden de wedstrijden voor gel en acryl in een aparte 
categorie gehouden. In de categorie internationaal (iedereen die 
geen Belgisch ingezetene is) was er door de de meer dan vijf inter-
nationale deelnemers ook een aparte beker te winnen…

Winnaars French Manicure Winnaars French Manicure
Acryl 2017 Gel 2017
1 Odgerel Jamsran 1 Laetitia Leone
2 Shirley Messeaen 2 Ivana Prokic
3 Liesbeth Jansen 3 Marlies Adam

French Manicure Best International: Debbie Hehanussa

Benelux Soakoff Polish
Voor de Benelux Soak-off Polish wedstrijd was de opdracht het aan-
brengen van een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), 
volgens een professioneel systeem naar keuze. Traditionele nagel-
lak is uiteraard niet toegestaan. De nagels van één hand dienen 
een effen rode kleur te krijgen. De nagels van de andere hand 
dienen een traditionele French manicure te krijgen, met wit op de 
vrije rand en roze-tinten op de nagelplaat. Deelnemers hadden dit 
jaar in tegenstelling tot andere jaren drie kwartier de tijd om deze 
opdracht te voltooien. Met het kwartier extra kon er meer aandacht 
gegeven worden aan de finishing touch.

Winnaars:
1 Sanne Lodder
2 Monika Pawlowska
3 Karen de Bondt
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Nieuws uit de bedrijven

PERFECT HANDWERK EN INTERESSANTE SHOWS
Parallel met de BEAUTY DÜSSELDORF vinden 
telkens op 10 en 11 maart 2018 de TOP 
HAIR en de make-up artist design show 
plaats. Met de combinatie van de drie vak-
beurzen biedt Düsseldorf een uniek aanbod 
voor   professionele schoonheidssalons met 
meer dan 2.000 exposanten en merken. 
 Bijkomende informatie op 
www.top-hair-international.com 
en www.make-up-artist-show.com. 

BEAUTY DÜSSELDORF 2018 
De Beurshallen Düsseldorf veranderen 
van 9 tot 11 maart 2018 in het groot-
ste Beauty-instituut ter wereld. Op 
een oppervlakte van 66.000 vierkante 
meter presenteren 1.500 exposanten 
en merken uit 30 landen het volledige 
spectrum aan producten, toepassingen 
en diensten van de branches “Cosme-
tica”, “Nagels”, “Voeten”, “Wellness en 
spa”. 55.000 vakbezoekers brengen 
elk jaar een bezoekje aan de vakbeurs 
en informeren naar het uitgebreide aanbod. 
Alle informatie over de vakbeurs en over het vakprogramma is te vinden op 
www.beauty-duesseldorf.com

WERKEN OP ZONDAG 24 EN 31 DECEMBER
In het Paritair Comité 314 zijn de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties 
het volgende overeengekomen: 
Bij uitzondering mag er op deze zondagen gewerkt worden door het personeel, mits de 
gewerkte uren binnen de 7 dagen eropvolgend voor 100% gecompenseerd worden. 
Op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer (schriftelijk bevestigen) mag het gecom-
penseerd worden binnen het kwartaal. Het personeel wordt voor de zondagen gewoon 
betaald en de compensatieuren worden ook gewoon doorbetaald. 
Er mag op die zondagen niet later gewerkt worden dan 18 uur.

FLEXIBILITEIT OP DE WERKVLOER
Er is de laatste tijd veel te doen over de arbeidsflexibiliteit. Er is sprake van flexi-jobs 
voor mensen die al werken en er is sprake van in de toekomst belastingvrij bijverdie-
nen voor personen die 4/5 werken of gepensioneerden. Welk belang heeft dit voor 
de schoonheidssector. De onderhandelingen moeten hierover nog beginnen maar wij 
vragen aan alle instituten/salons die met personeel werken hoe voor hen de flexibiliteit 
kan worden ingevuld. Ieder instituut heeft drukke dagen en minder drukke dagen. 
Hoe regelt u dat met uw personeel of zijn er zaken die volgens u beter zouden kunnen?
Wij zullen onze leden hierover electronisch bevragen maar ook niet leden kunnen hun 
verlangens aan ons laten weten zodat wij deze bij de onderhandelingen in het PC314 
ter sprake kunnen brengen. 
Stuur een mail naar info@besko.be met als onderwerp: Flexibiliteit

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

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

webshop: www.correctivecosmetics.be

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



Wimpers, de kader 
van de spiegel van de ziel

Er leeft wat op het gebied van wimpers en wenkbrau-
wen. Wie de gespecialiseerde pers er op nakijkt (of 
op de beurs Estetika was) kan er niet meer omheen. 
Wimpers en wenkbrauwen zijn een hot item. In dit 
nummer maken we de vergelijking tussen wimper-
extensions en de wimperlifting. 

Wimperextensions of de wimperverlenging bestaan al 
een hele poos maar ze krijgen geduchte concurrentie. 

1. Wimperextensions
 
Wat is het?

Bij wimperextensions worden losse wimpertjes aan 
je eigen wimpers gekleefd met sterke huidlijm. Zo 
krijg je een vollere, langere en eventueel ook meer 
gekrulde reeks wimpers.

Hoe gaat men tewerk? 

1. Een sessie om een set te plaatsen duurt tussen de 
één à twee uur. (bijwerking de helft)

2. De onderste wimpers worden afgeplakt met tape 
(om ze niet te verkleven met de bovenste).

3. Er worden 60 tot 80 extra wimpers per oog bij 
geplaatst.

4. De lijm kan wat prikken, maar dat gevoel ebt vrij 
snel weg.

Wimperverlenging heeft ook een techniek waarbij 
men meerdere (zeer fijne) individuele wimpers tege-
lijk op de natuurlijke wimpers plaatst (Russian of XD 
Volumetechniek waarbij de X voor 2 tot 6 stuks per 
wimper kan staan). Ten slotte is er ook de verlenging 
Easy Volume met de V- en W-lashes. De techniek 
is eenvoudiger dan de Russian Volumetechniek. De 
haartjes zijn aan de basis met elkaar verbonden zon-
der knoop en lopen uit in de genoemde V of W vorm. 

Wat belooft men?

• Extra volle en lange wimpers.
• Natuurlijke uitstraling.
• Resultaat dat 6 tot 8 weken blijft (als de natuurlijke 

wimper uitvalt, valt de extensie mee uit), hoewel je 
ze om de drie weken moet laten bijwerken om een 
volledig resultaat te behouden.

Pijnloze laserontharing

• Bewezen veiligheid
• Alle huidtypen
• Het hele jaar door behandelen

 
 

Meer informatie kunt u vinden op 

onze website: www.sopranolasers.be

Uw Distributeur:

www.bloomedical.com 

Tom Michiels

T +32(0)3 887.29.22

Wimperextensions
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• Lengte, dikte en kleur kunnen aangepast worden 
naar uw wensen.

• Praktisch gewichtloos.
• Men kan ermee zwemmen, douchen, naar de 

sauna,…
• Je kan ze uit elkaar kammen met een wimperborstel-

tje.

Wat krijgt men? 

• Datgene wat men belooft. Mensen die het hebben 
laten zetten zijn ervoor verkocht en willen het vol-
gende keer weer laten doen. Weghalen moet ook 
door een schoonheidsspecialiste gebeuren, maar 
gaat vrij snel. 

• Vermijd mascara, manuele of elektrische krultang, 
oogcrèmes op de wimper…

Conclusie: 
Een mooi resultaat, maar niet echt goedkoop (u kunt 
rond de 90 euro voor de eerste behandeling vragen, 
de helft hiervan voor de nabehandeling). Duurder dan 
wimperlifting dus (temeer dat men regelmatig moet 
laten onderhouden). Easy Volume en Russian techniek 
zijn wel wat goedkoper omdat er minder tijd moet 
besteed worden aan het aanbrengen. 

2. Wimperlifting 
 
Wat is het?

Wimperlifting is een behandeling van de eigen 
wimpers, zonder valse wimpers aan te brengen. De 
wimpers worden gelift door siliconen pads. Door deze 
pads kan elk wimperhaartje behandeld worden. Zowel 
korte als lange. 

Hoe gaat men tewerk? 

1. De wimpers worden gereinigd. (ze moeten écht 
zuiver zijn)

2. Een siliconen schild wordt aangebracht op het 
bovenste ooglid, dan wordt een soort lijm op het 
schild gebracht (bonding gel) en worden de wimpers 
in de juiste vorm geborsteld (de vorm van het schild).

3. Op die manier kunnen ze gemakkelijk behandeld 
worden met producten, afhankelijk van de produ-
cent, die na een tijd inwerken een liftend effect 
hebben. Verschillende namen zijn: lifting balm, set-
ting lotion, moisturizing serum, voedende olie… 
die elk hun eigen inwerktijd hebben.

Wat belooft men? 

• Resultaat zichtbaar tot 3 maanden
• Mascara/ wimperkrultang overbodig
• Voelt licht en natuurlijk aan
• Oogopzicht vergroot

• Niet schadelijk
• Bestendig tegen water, douchen, zweten, tranen, 

zwemmen en slapen

Wat krijgt men?

Mensen die het probeerden zijn lovend. Ze halen vol-
gende voordelen aan: 
• Een relaxerende ervaring
• Compleet pijnloos
• Effect blijft zeker een paar weken
• Wimpers die netjes op een rij staan met een impo-

sante krul 
• Voor herhaling vatbaar.
• Iets moeilijker om eyeliner aan te brengen. 

Nadeel 

• Toch geen goedkope behandeling

Conclusie: 
Voor klanten die wat geld willen uitgeven (rond de 
75 euro), een goede investering. Zeker voor feeste-
lijke gelegenheden (huwelijk etc.). Goedkoper dan 
wimperextensions, maar de extensions geven toch 
een ‘voller’ effect. 

Bronnen: 
Districos nv. (www.districos.be) 
http://sydneyeyelashextensions.com
https://www.thelashdesignory.com 
https://www.buzzfeed.com 

Wimperlifting

Vóór

Na



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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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 BE13-4344-1941-2139 t.n.v. B.V. BESKO
Inschrijvingsformulier terug sturen naar: SECRETARIAAT B.V. BESKO,  
BELPAIRESTRAAT 6, 2600 BERCHEM – Fax 03 281 33 96

Wilt u meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan  onderstaand 
inschrijvingsformulier in en stuur het uiterlijk  tegen 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 Besko-award
Bovendien is er een speciale prijs van de Jury.
Dit zijn de categorieën waarvoor je je kunt inschrijven:
a) avond- en fantasiemaquillage 
b) facepainting (min. 70 % v.h. gelaat beschilderd) 
c) bodypainting en grime
Schrijf je snel in, want het totale aantal deelnemers is beperkt.

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

b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
 c. bodypainting en grime 
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 10 maart 2018 om 12.00 u.
 Werktijd: body-painting: 2.30 u. / anderen: 2 u.
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht. 

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

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

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

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

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

Maquillagewedstrijd
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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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Udo Springer, de nieuwe CEO bij alessandro                    
International, kent de cosmetica industrie. Hij was 
manager bij L’Oréal in Polen, Zwitserland, Duitsland 
en Benelux.

Wat was de eerste indruk van deze 
nieuwe sector voor u?
Wel, eigenlijk is deze sector niet echt 
nieuw voor mij. Dankzij mijn 30 
jaar lange ‘beauty carrière’ ken ik de     
sector al lange tijd.

Wat trekt u het meest aan in uw 
nieuwe job?
Als Managing Director zie ik veel 
potentieel in de toekomst van alessan-
dro. Het internationaal bekend Duits 
cosmeticamerk is innoverend en biedt 
enorme mogelijkheden dankzij de ei-
gen productontwikkeling en de distri-
butiekanalen. Voor mij persoonlijk ligt 
de focus ook steeds op de relaties tus-
sen mensen: het draait allemaal rond 
service, training, contact en feedback 
- rond de interactie tussen alessandro, 
verkooppartners en consumenten.

Waarvoor staat het merk                          
alessandro International? 
alessandro International staat traditi-
oneel voor creatieve innovaties voor 
mooie nagels. Toen Silvia Troska het 
bedrijf oprichtte in 1989, bracht zij re-
volutionaire gels op de markt die geen 
zuren bevatten in een mooie diversi-
teit aan kleuren die alessandro Inter-
national tot vandaag nog steeds kent. 
alessandro is een topmerk bij profes-
sionals en toont hoe een merk suc-
cesvol kan groeien met innovaties en 

verschillende verkoopkanalen. Om te 
kunnen voldoen aan de eisen van de 
groeiende markt, worden spectaculai-
re productinnovaties en diensten afge-
stemd op de professional en de consu-
ment. De missie “Beautiful nails for 
everyone” inspireert niet alleen be-
staande partners en klanten, maar ook 
de aanstormende nailmania generaties 
dankzij de trendy High Nail Couture.

Wat is volgens u de belangrijkste 
trend waar alessandro rekening 
mee zal moeten houden? 
In dit tijdperk van globalisering en 
digitalisering is het belangrijk om een 
focus te hebben en duidelijke kern-
competenties voorop te stellen. Con-
sumenten zijn aandachtiger en kopen 
enkel een authentiek en geloofwaar-
dig verhaal. In dit opzicht heeft ales-
sandro een duidelijk voordeel dankzij 
de historiek van het merk, de gekende 
kwaliteit en het leiderschap op de 
markt. Sleutelbegrippen zoals veilig-
heid, levensstijl, geschiktheid, diver-
siteit en fascinatie zijn beslissend bij 
het presenteren van nieuwe en moder-
ne producten. Deze ambitieuze doel-
stellingen dienen als richtlijnen voor 
het uitbreiden van nieuwe productca-
tegoriën met succesvolle innovaties. 
Tegelijkertijd moet verkoop in het 
salon en online verkoop met elkaar 
op een consistente manier verbonden 
zijn. Traditionele verkoop zal altijd 
belangrijk zijn omwille van de bele-
ving en het individueel klantenadvies. 
Maar toch zal de communicatie met 
betrekking tot globale emoties, life-
style topics en trends enkel via online 
media verlopen.
Ons doel is de consument te verras-
sen, te inspireren en te overtuigen op 
lange termijn.

Wat zijn de uitdagingen voor de 
toekomst? 
De grootste uitdaging is het markt-
voordeel dat alessandro op de Duits-
talige markt heeft te beschermen en 
uit te breiden. Om dit te doen, moet 
het potentieel van het merk geëxploi-
teerd en vermenigvuldigd worden op 
international niveau. Om het aantal 
nagelstudios, schoonheidsinstituten 
en consumenten te verhogen, wordt er 
continue gewerkt aan innovatie omdat 
de vraag uiteindelijk afhangt van het 
aanbod.  Het is ook belangrijk de aan-
trekkelijkheid en de dienstverlening 
van de nagelstudio te verhogen zodat 
de nailmania naar de volgende gene-
ratie kan overgebracht worden.

Aan welke innovaties wordt mo-
menteel gewerkt die van invloed 
zijn op de nagelstyliste?
Als ik je dat vertel, zou het geen ‘in-
novatie’ meer zijn. Laat het wel dui-
delijk zijn dat we enkele spectaculaire 
innovaties plannen op de markt van 
de kleuren (beter en sneller) en enkele 
belangrijke herlanceringen in sculp-
ting (eenvoudiger en veiliger).

alessandro International wordt in       
België exclusief verdeeld door Neolabo 
(www.neolabo.be)

Interview met Udo Springer
Udo Springer is de nieuwe man aan het hoofd van alessandro 
International. In zijn nieuwe rol wenst hij zich te 
richten op een sterkere focus op innovatie en dienstverlening.

Interview Udo Springer.indd   1 1/12/2017   11:30:43
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INTERNATIONALE  
TOONAANGEVENDE BEURS 
VOOR COSMETICA, NAIL,  
VOETVERZORGING,  
WELLNESS EN SPA

www.beauty-duesseldorf.com
Hotline: +49 211 4560-7602

9 –18 uur
9-11.03.2018
Düsseldorf, Duitsland

Voor meer informatie:

Fairwise BVBA 

Hubert Frère-Orbanlaan 213 _ B-9000 Gent

T: 09 245 01 68 _ F: 09 245 01 69

info@fairwise.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 145
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.

Brume Parfumée
Geparfumeerde Mist
LICHAAM • HAAR • TEXTIEL

Iedere geur neemt je mee op reis...

www.sol-esta.be
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