Technische specificaties en
tarieven 2018

Voor alle soorten (bedrukte) pasjes

Al jarenlang een betrouwbare partner
voor giftcards en giftcard verpakkingen

Bestel ze tijdig voor de feestdagen!
Maak uw giftcard extra feestelijk met een giftcard verpakking. Een giftcard is een
cadeau en dit betekent dat de giftcard er feestelijk uit dient te zien. Om ervoor te zorgen
dat uw unieke giftcard er inderdaad feestelijk uit ziet, levert Just Cards ook (luxe)
giftcard verpakkingen. Door gebruik te maken van een unieke giftcard verpakking,
maken wij uw giftcard compleet en is het extra leuk om uw giftcard weg te geven.
Vermeld code JCB2017 bij uw aanvraag en ontvang 10% korting

Kijk op www.justcards.nl/giftcard-verpakkingen
voor ons uitgebreide assortiment.
Telefoonnummer: 058 - 8446391

Just Cards

Giftcards
met luxe verpakking
Creative Cosmetics is een 100% natuurlijke minerale make-uplijn voor alle huidtypes, maar vooral
voor de overgevoelige huid. Creative Cosmetics gebruikt de natuur als inspiratie en werkt met
pure ingrediënten die rechtstreeks uit de aarde komen. Elma Maaskant, eigenaresse van Creative
Cosmetics, vertelt over de samenwerking die zij is aangegaan met Just Cards.

“Creative Cosmetics is in de loop der tijd dusdanig gegroeid,
dat het tijd werd om de verdere aanpak binnen ons bedrijf te
professionaliseren. Zo wilden we onze papieren cadeaubonnen
bijvoorbeeld vervangen door mooie giftcards met een luxe doosje
erbij. Dit ziet er veel mooier uit en mensen vinden het leuker om te
ontvangen en/of cadeau te geven dan een papieren versie. Omdat wij
van een compleet plaatje houden, was de keuze voor een bijpassende
verpakking snel gemaakt. Op het moment dat wij de giftcards
aanschaften, hadden we nog geen systeem dat dit kon verwerken.
Nu wij een nieuw kassasysteem hebben, komen er ook weer nieuwe
giftcards die gescand kunnen worden in onze winkel. In onze webshop
kan de giftcard worden ingevoerd als kortingscode.
Toen we op zoek gingen naar giftcards hebben we meerdere bedrijven
benaderd. Bij Just Cards hadden ze precies wat wij in gedachten
hadden. Het contact verloopt voornamelijk via e-mail en dat gaat altijd
goed en vlot. Ben jij ook op zoek naar een leuke, nieuwe giftcard al dan
niet met een (luxe) verpakking? Neem dan echt
eens contact op met dit bedrijf en vraag
naar de mogelijkheden. Wij zijn zeer
tevreden.”

Just Cards: “Papieren waardebonnen zijn allang verleden tijd. Deze
kunnen maar één keer gebruikt worden en slijten snel. Een plastic
giftcard daarentegen is makkelijk in gebruik, past in elke portemonnee,
kan voor verschillende bedragen gebruikt worden en kan heel mooi
verpakt worden. Onze giftcards worden standaard in offset gedrukt.
Dit is de beste drukkwaliteit. De giftcards kunnen vaste bedragen
bevatten (gedrukt op de giftcard). Ook kan er
een barcode op de giftcard worden geprint
(de barcode heeft dan een bepaalde waarde).
Jouw kassaleverancier kan je ongetwijfeld
vertellen of je huidige kassasysteem hiervoor
«
geschikt is.”
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Platinum
collection

ARGENTINA
SILVER SWIRLS
BLAST OFF BRONZE
SOFT AS SILK
TIGER’S EYE
STELLA D’ORO

Lieven Bauwensstraat 19 | 8200 BRUGGE

abstract.asap-nails.com

ASAP Innovatie

Abstract,
the new kid on the block
Maak kennis met het no-nonsense merk Abstract. Een trendy en vooruitstrevend merk, dat met
veel passie, expertise en knowhow is ontwikkeld door Sofie Devlieger van ASAP Nails & Beauty.
Als een wervelwind gaat het merk Abstract in de nagelbranche tekeer. Hierdoor heeft deze
underdog al grote indruk gemaakt op de meest vooruitstrevende en innovatieve nagelstylisten.

Abstract vaart haar eigen koers, is eigenzinnig en
wordt gemaakt vanuit de behoeften van de vakvrouw
of -man. Bij de ontwikkeling zijn steeds maar
twee vragen belangrijk geweest: Waarom zouden
nagelstylisten de voorkeur geven aan Abstract? En
wat zou voor hen de meerwaarde moeten zijn van de
producten?

BRUSH N’ COLOR

SUMATRA
JAMBI

Snel en efficiënt
In een wereld vol soak-off gels koos Sofie er
doelbewust voor om een ander pad te bewandelen
bij de ontwikkeling van Abstract Brush N’ Color.
Laat je niet misleiden door de verpakking want
‘nothing is what it seems’. Abstract Brush N’ Color
is een klassieke, niet-afweekbare kleurengel in een
nagellakflesje. Het biedt de flexibiliteit van een soakoff gel en de duurzaamheid en kleurvastheid van een
colorgel. Hierdoor is Abstract Brush N’ Color absoluut
een ‘new kid on the block’ in het gellak-landschap.
Naast de toepasbaarheid op kunstnagels kunnen
de Brush N’ Colors ook gebruikt worden als permanente kleur op de
natuurlijke nagel, zonder chipping of peeling. Als je ervan houdt om
de klus snel en efficiënt te klaren, dan zullen de crèmige viscositeit,
de superieure dekkingskracht en het fantastische applicatorborsteltje
je direct overtuigen van het merk. En niet te vergeten de oneindige
designmogelijkheden en de mogelijkheid om deze kleuren uit te
harden onder zowel UV, CCFL, LED als Dual Wave LED.

Gebruiksgemak
Naast de buitengewoon succesvolle Abstract Fiber Power Gels
ontwikkelde ASAP een reeks One Step Cover Up Gels: zes
verschillende gels met diverse toepassingsmogelijkheden. Ze
zijn te gebruiken als colorgel om een prachtige nudetint op de
nagels van klanten te toveren, of
verwerk ze als builder om onder meer
nagelbedverlengingen te maken. De
medium viscositeit en de zelfegaliserende
eigenschappen zorgen ervoor dat
je in een handomdraai een prachtig
resultaat kunt neerzetten. Uit te harden

BINJAI

SUNDA

TOBA

onder zowel UV, CCFL, LED als Dual Wave. Laat je verbazen door het
gebruiksgemak en de resultaten!

Ontdek Abstract tijdens Estetika
ASAP Nails & Beauty presenteert met trots het volledige Abstract
gamma tijdens Estetika in Brussel. Ontdek en ervaar dit merk en
haar vakbekwame distributeurs op stand 211 in paleis 3 (voor het
hoofdpodium) in Brussels Expo en laat je verbazen door de prachtige
designs van Abstract ambassadors Marie Danneels en Froukje
Groenendijk.

Op social media
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van
het merk Abstract? Word dan lid van de Abstract Nail
Products groep op Facebook www.facebook.com/groups/
abstractnailproducts.be
In deze groep kun je ook jouw prachtige werk met Abstract products
met alle leden delen! Op Instagram kun je je berichten taggen met
«
#asapnailsandbeauty en #abstract.
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De leukste workshops

Nieuws!

Nieuwe dis tributeurs
Het laatste nieuws uit de branche
Fees telijke open in gen

Aroma
Cactusvijgolie
Beauty
nieuws

Branche
Christmas-paint

Lilly Nails heeft kunstenares Nikoleta Balogh naar Nederland en België
gehaald voor het geven van workshops in onder andere nail art en
Christmas-paint. Op 30 november zal zij bij Lilly Nails in Baarle-Nassau
zijn en op 1 december is ze te boeken voor een workshop in Purmerend.
Nikoleta Balogh is geboren in Komárno (Slowakije) en woont in Malmö
(Zweden). Dankzij haar motto ‘succesvol zijn’ is ze een zeer succesvol
nagelstyliste in de nagelwereld geworden.
Ze werkt al 10 jaar als nagelstyliste
en ze heeft deelgenomen aan
meer dan vijftig wedstrijden. Eén
van haar grootste successen is
het behalen van de eerste en derde
plaats in Slowaakse acryl nageltechniek,
de eerste plaats in internationale nail art in
Tsjechië en kampioen in Tsjechië in de nail
design categorie acryl nageltechniek. Ook
is ze vaak jurylid geweest voor diverse nail
art wedstrijden.

Saunadag voor lotgenoten

De Beauty-award is weer begonnen

Inmiddels heeft Care Cosmetics 15 cosmeticamerken in hun portfolio die ze uitleveren aan
meer dan 4.000 schoonheidsspecialisten en drogisterijen. Care Cosmetics is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een waar beautypowerhouse; daardoor werd het vorige bedrijfspand
in Dordrecht te klein. Begin augustus werd een prachtig nieuw pand in Barendrecht in
gebruik genomen. De feestelijke grand opening ging gepaard met de lancering van
verschillende noviteiten van hun merken. Benieuwd naar het nieuwe onderkomen? Je bent
van harte welkom voor een bezoekje, ze helpen je graag.

Op woensdag 8 november van 10.30 tot
17.00 uur is er in Brabant Sauna in het
Brabantse Haarsteeg weer een saunadag
voor lotgenoten.

De inschrijvingen voor de beauty-award zijn begonnen. Net als voorgaande jaren
zijn er drie categorieën waarvoor schoonheidsspecialisten zich kunnen aanmelden:
Schoonheidsspecialist van het jaar, Schoonheidssalon van het jaar en Newcomer of the
year. De categorie Schoonheidsspecialist is vanaf dit jaar ingedeeld in vier subcategorieën
in plaats van in drie, waardoor de regio’s beter verdeeld zijn: Noord, Zuid, West en
Midden/Oost. In totaal worden er bij de gala-uitreiking eind april zeven awards uitgereikt.
De publieksprijs is komen te vervallen.
De deelnemers kunnen tot woensdag 15 november 2017 hun inzending insturen. De
vakjury zal zich vervolgens na de deadline buigen over de inzendingen, waarbij gekeken
Als wij zeggen ‘Prickly Pear’ weet jij dan waar dit artikel over gaat? Prickly pear is de Engelse
wordt naar diverse aspecten van ondernemerschap, vakspecialisme en marketing &
communicatie. De beste inzendingen worden beloond met een nominatie voor de Beauty
benaming voor cactusvijg. Het is misschien raar als je er aan denkt; smeren van cactusvijg op je
Awards 2018, welke in januari 2018 bekend worden gemaakt. De uitreiking van de Beauty
Awards zal vervolgens eind april 2017 plaatsvinden tijdens een prachtige gala-avond.
huid. Toch is het zo dat het erg goed werkt als basis in een huidolie. Het gebruik van deze olie
Alle informatie vind je terug op de website www.beauty-award.nl

www.lillynails.nl

Distributeurs gezocht
Heidi Nails & Lijf Beauty Salon is op
zoek naar salons die hun nieuwe merk
Denize Nails & Cosmetics in hun salon
willen verkopen. Het gaat om onder
andere huidverzorgingsproducten,
haarverzorgingsproducten, parfums en

Op woensdag 22 november organiseert Nailbar een Christmas Shopping
Night van 18.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze Christmas Shopping Night
kun je gebruik maken van geweldige acties, zoals een gratis PolyGel
workshop (om 18.00 en 19.45 uur) bij aankoop van een PolyGel Trial Kit
en Gelish 1+1 gratis. Ze zien je graag op de Christmas Shopping Night!

nagelproducten. Monsters zijn op aanvraag
beschikbaar. Voor
meer informatie
kun je contact
opnemen via
e-mail:
info@heidinailslijfbeautysalon.nl.

www.nailbar.nl

Alessandro International komt voor de feestdagen met speciale
kerstverkoopevents vol met leuke acties en demonstraties, zoals
BabyBoomer FX One Hard Gel, Non Sticky Colour & Gloss, Striplac,
nail art voor de feestdagen en nog veel meer. Hiervoor kun je terecht op de
volgende locaties:
* alessandro Academy Brabant op 24 november van 17.00-22.00 uur
* alessandro Academy Westervoort op 26 november van 12.00-18.00 uur
Ga voor meer informatie over opleidingen en workshops naar
www.alessandro-international.com/opleidingen of kijk bij de NailNavigator
achterin deze editie voor de vestigingen van alessandro International.

Een saunabezoek is een fijn uitje. Het is
heerlijk ontspannend, of je nu met iemand
samen gaat of alleen. Na een borstbesparende operatie of een amputatie
kan een bezoek aan de sauna beladen
zijn. Maar het is jammer wanneer je om
deze reden niet meer kunt genieten van
het heilzame effect van een saunabad.
In Brabant Sauna wordt de mogelijkheid
geboden om te genieten met vrouwen die
ook te maken hebben (gehad) met kanker,
je bent dus samen met lotgenoten. Wil je
meer weten van deze dag bezoek dan de
website wwww.brabantsauna.nl.

Care Cosmetics
Oosteinde 1, 2991 LG Barendrecht
088-9966200 | www.carecosmetics.nl

Chris tma s Shoppin g Night

Verkoopeven t

Care Cosmetics nu in Barendrecht

VIP Friday

Sassy & classy

Speciaal voor jou en jouw klanten organiseert Cosinta een VIP – Friday. Nodig niet alleen
je klanten, maar ook de vriendinnen van jouw klanten uit voor deze workshop in het
Cosinta Beauty Inspiration Center. Ze worden in de watten gelegd en gaan ook nog naar
huis met een goed make-up advies! Gegeven door jou of door de top visagisten van
Cosinta! Wil jij meer informatie over een VIP dag bij Cosinta? Bel 010-5243444 of stuur een
e-mail naar verkoop@cosinta.nl.

Louvain is hét Canadese topmerk in gelpolish. Je hebt de keuze uit
honderden kleuren met een zeer hoge kwaliteit. Een subliem sassy
& classy kleurenpalet! Per 18 oktober 2017 is Magic Bits World
hoofddistributeur voor Nederland en België van dit overzeese merk.
Ben je nieuwsgierig, toe aan kwaliteit en een posh en classy brand?
Bestel ze dan bij Magic Bits World. Bestel je in de maand november,
dan bestel je met 20 procent korting. Leden kunnen bestellen met code
NDML20.
www.magicbitsworld.eu

L’Erbolario in Rotterdam
Sinds 2003 is de eerste L’Erbolario winkel
binnen de Benelux in Breda aan ’t Sas
gevestigd. Reijnders Chen Investments
B.V. is sinds november 2016 de exclusieve
distribiteur Benelux. Ook hebben ze de
L’Erbolario winkel in Breda overgenomen.
Rotterdam was een natuurlijke keuze
om een tweede winkel te openen. Begin
juli 2017 werd dit dan ook werkelijkheid.
Gelegen aan de Oude Binnenweg te
Rotterdam, zal de winkel de lijnen van
fytocosmetica, een toonaangevend merk
in Italië, naar Rotterdam brengen. De
winkel biedt een unieke ervaring voor
klanten, met een uitgebreid assortiment
van meer dan 600 producten, allemaal van
plantaardige oorsprong en stijlvol verpakt
en weergegeven.

Pep je huid op
met cactusvijgolie

is een van de betere opties als het gaat om anti-aging en vermindering van de rimpels. Beauty

Cosinta
Cursus
B&Z inspireert!
Wellness
Magazine zette de cactusvijgolie
voor je op een rijtje.
Wimperlifting
B&Z organiseert een speciaal
in je agenda en meld je telefonisch aan via
De cursus wimperlifting is nieuw bij
event met interessante
076-5418160.
www.bz-cosmetics.nl
Cosinta. Wil jij jouw aanbod uitbreiden
lezingen, nieuwe producten en
Cactusvijg is een vrucht van de cactusboom Opuntia ficus-indica welke geschikt tegen huidveroudering. Daarnaast heeft deze olie een
en je doelgroep verbreden door het
gezelligheid met een hapje en
groeit in de omgeving van Marokko en Mexico. Deze cactusvijgen kun
conditie verbeterende werking op je huid. Na gebruik voelt je huid
aanbieden van wimperlifting? Dat
een drankje; B&Z inspireert!
je eten en zijn het hele jaar door gewoon verkrijgbaar in Nederland.
direct al zachter en soepeler. Bij gebruik voor een langere periode zal
kan met Combinal Wimperlifting van
Een uniek evenement welke op
De cactusvijg is een beetje zoet van smaak, soms wat zuur en lijkt
je merken dat je huid minder diepe rimpels vertoont en je fijne lijntjes
Cosinta! Wimperlifting lift de natuurlijke
dinsdag 10 oktober a.s. in het
een beetje op die van een peer. Het eten van een cactusvijg gaat
aan het vervagen zijn.
wimpers
voor
3 tot
4 weken en maakt
de
met
enige
gebruiksaanwijzing
aangezien
jeprachtige
niet door Zalmhuis
de scherpete Rotterdam
Ook voor het haar is de cactusolie een heel goed verzorgingsmiddel.
wimperkrultang
overbodig.
Het geeft
de heb je
wordt
gegeven.
middag Een paar druppels olie in je haar zorgen voor een prachtige glans,
doorns geprikt
wilt worden.
Gelukkig
van deze
doornsEen
geen
wimpers
een
opwaartse
lift
en
de
wimpers
vol
inspiratie
en
interessante
last wanneer je je waagt aan het smeren van de cactusvijgolie. De olie
gaat droog haar tegen en voorziet het haar van een beschermlaagje.
lijken langer
voller.
voor
sprekers,
presentaties
en de
wordt en
zoals
veelVoordelen
andere oliën
gemaakt door
middel van
een lang en
jouw salon
zijn het
aanbiedenuit
vandeeen
producten.
intensief
arbeidsproces
zaden van denieuwste
cactusboom.
Dit kan Een
ook dag
extra service,
het genereren
van extra
om niet
missen!
Gebruik cactusvijgolie
niet anders,
als je bedenkt
dat je hier te maken
hebttemet
100% Voor
pure iedere
verkoop,
je verkrijgt
bezoeker is er ook een speciale
Pure cactusvijgolie is een luxe product wat over het algemeen in
natuurlijke
olie.hoge verdiensten met
een lage investering en het zorgt voor
verrassing! Blokkeer deze middag
kleine hoeveelheden wordt verwerkt in cosmetica. Wil je een zachte
klantenbinding en met kant op een hoog
en gehydrateerde huid na het douchen? Ga dan voor een douchegel
klantbehoud.
Daarbijvoor
zal jeje
regelmatig
Echt goed
huid
waar de cactusvijgolie in is verwerkt. Heb je last van donkere kringen
terugkerende
Cactusvijgolie is een beetje een vettige olie die zeer geschikt is voor
onder je ogen? Gebruik dan een oogserum waar de olie in is verwerkt
klantenje huid en ook voor je haar. De olie bevat een hele hoge concentratie
en je zult zien dat je donkere kringen vervagen en je huid rondom je
LVL Enhance is wimperlifting van
deerhoogste
krijgen aan
die Vitamine E. Vitamine E is een
ogen
strakker kwaliteit,
zal uitzien.exclusief van Nouveau Lashes &
Beauty. Door het liften van deGebruik
natuurlijke
wimpers
vanaf de wortelDan
in combinatie
het
de wimperlift
krachtige anti-oxidant die er
je de
olie op littekenweefsel?
zal deze hetmet
littekenweefsel
verven van de wimpers creëertverzachten
LVL langere
en verloop
dikker lijkende
wimpers
zonder
het gebruik
opnieuw
voor zorgt dat je huid goed
en na
van tijd zal
je litteken
vervagen.
Doe dit
van mascara, lijm of extensions.
Ideaal
klanten een meer
natuurlijke
willen wordt beschermd tegen
alleen
welals
bij je
littekenweefsel
dat jonger
is dan look
2 jaar,willen.
alleen De
dan heeft
wimperlifting behandeling duurt
slechts 40 minuten,
maar
resultaat
is direct zichtbaar
ondergaan.
beschadigingen. Ook bevat
de behandeling
nog effect.
Wilhet
je een
extra uitgebreide
opkikker
www.cosinta.nl
en blijft zes tot acht weken mooi. Tijdens de Nouveau
LashesDan
LVLkun
Enhance
training leerprima
je
de olie een hoge concentratie
voor je huid?
je de cactusvijgolie
hoe je deze techniek professioneel en veilig uitvoert bij jouw
klanten.met
Meer
aan essentiële vetzuren,
combineren
eeninformatie
arganolie; vind
arganolie
je op www.nouveaulashes.nl.
zoals omega6 en
staat voor ondersteuning bij

Wimperlifting

linolzuur. Deze
vetzuren zijn
zeer

huidproblemen als eczeem,
«
psoriasis en rosacea.

www.erbolarioshop.nl
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Bedrijfsvoering Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemerschap

in de salon
De grote industrieën en bedrijven houden zich steeds meer in positieve zin bezig met het
milieu en deze verandering zet zich ook steeds meer door naar de kleinere bedrijven. Duurzaam
ondernemen? Dat kan toch helemaal niet in de beautybranche! Natuurlijk wel, want duurzaam
ondernemen is de toekomst voor iedere ondernemer. Consumenten willen immers weten of

voor nieuwe vakgenoten zodat je jouw kennis
kunt delen en de ander een mogelijkheid
biedt om een volwaardig deelnemer in
de maatschappij te worden. Kortom: werk
samen met andere ondernemers! Bundel je
krachten en leer van elkaar. Heb je personeel,

producten duurzaam zijn geproduceerd en welke bedrijven duurzaam ondernemen. Deze
mensen, jouw klanten, houden van een milieubewuste levensstijl waarbij onze aarde, ook op de
langere termijn, leefbaar blijft. Daarom: duurzaam ondernemen in de salon!

zorg dan voor doorgroeimogelijkheden en
kwaliteitsverbetering door het aanbieden van
opleidingen. Betrek hen in het optimaliseren
van jouw salon door te laten weten dat hun
mening telt.

voor wat betreft de dag van de verpleging
in verpleegtehuizen. Kosteloos handen
en voeten verzorgen of tegen een sterk
gereduceerde prijs voor bejaarden of minder
bedeelden in jouw omgeving werken.

Profit

Wees daarnaast betrokken bij projecten in
je omgeving, bijvoorbeeld via netwerken
voor vrouwelijke ondernemers. Jij maakt
contacten en doet tegelijkertijd iets
voor de maatschappij. Zet je in voor de
brancheverenigingen. Promoot daar het
duurzaam ondernemen onder je vakgenoten
en help bij het vinden van steeds meer
mogelijkheden. Vertel er over op social media
en via de vakbladen. Kortom: deel je kennis
en laten we samen respectvol omgaan met de
mensen ons heen, onze planeet en de weg
naar een succesvol en winstgevend bedrijf! «

Hoe vertaal je het maken van winst naar
bedrijfsmaatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen? Winst maken als bedrijf is
belangrijk voor jezelf maar ook voor de
maatschappij. Je bent dan in staat om in
je eigen onderhoud te voorzien en je kunt
ook nog veel meer doen voor de anderen.
Geef bijvoorbeeld standaard een klein
percentage van je winst aan goede doelen
die zich inzetten voor een gelijkwaardige
en eerlijke maatschappij voor iedereen.
Stel behandelingen ter beschikking voor
een maatschappelijk betrokken organisatie.
Hierbij kun je denken aan Pink Ribbon,

Van sap naar soep

en bloemen in je water

Bloemen zet je al lang niet meer alleen in een vaas om er vervolgens naar te gaan kijken.
Bloemblaadjes worden in allerhande producten verwerkt: van verzorgingsproducten tot eten. Dé
trend van dit najaar: niet alleen rozenolie voor je huid, de trend is ook rozen in water. En dan dus
niet om naar te kijken, maar om te drinken! Beauty Wellness Magazine zocht voor je uit wat nog
meer trendy is tijdens de donkere maanden van het jaar.

Tekst: Janneke Brouwer en Henrike Serlier
Sommige herfsttradities verdwijnen natuurlijk
nooit: appels plukken, kastanjes roosteren
en walnoten kraken, terwijl op het vuur de
warme chocolademelk staat te pruttelen. En
natuurlijk de traditionele wandeling in het
bos: de eerste paddenstoelen van het jaar
spotten, genieten van de verandering van
kleur van het bladerdek. Er is niks mis met al
deze herfsttradities, maar…het kan allemaal
wel wat hipper dit najaar.

Planet
We zien deze trend, tegenwoordig een bijna
maatschappelijk verplichte leefwijze, sterk
groeien binnen de beautybranche. Reden
genoeg om in deze rubriek de feiten op een
rijtje te zetten en te laten zien dat je binnen
de schoonheidsverzorging ook heel goed
duurzaam en maatschappelijk verantwoord
kunt ondernemen.

Wat is duurzaam
ondernemerschap?

je zelf doen om groener te ondernemen,
niet alleen nu, maar ook met het oog op de
toekomst? De derde P van Profit lijkt logisch:
als bedrijf is je eerste verantwoordelijkheid
geld verdienen, want anders kun je niet in je
onderhoud voorzien. Er zijn echter manieren
om ook hier volgens de MOV-richtlijnen mee
om te gaan. Maar hoe vertaalt zich dat naar
de praktijk in je salon?

Volgens dit principe houd je rekening met het milieu in al je
handelingen:

People
Veelal heb je een diversiteit aan klanten die
je respecteert voor hun waarden en normen
op het gebied van religie en afkomst. Maar
heb je wel eens aan je klanten gevraagd
wat zij prettig vinden of wat je door een
aanpassing in je werkzaamheden kunt doen
om hen meer op hun gemak te stellen? Je
kunt daarnaast stageplaatsen aanbieden

• Wees zuinig met water, laat de kraan niet nodeloos lopen.
• Gebruik LED-verlichting (dit bespaart je al gauw 20 procent per
jaar).
• Laat verlichting niet branden als dat niet echt nodig is.
• Zet de verwarming lager bij afwezigheid. Gebruik losse
temperatuurknoppen per radiator of een intelligente
warmteregelaar.
• Gebruik voor de inrichting tweedehands meubelen of koop
inrichting die geproduceerd is van gerecycled materiaal.
• Was je textiel op een bespaarprogramma en lagere temperatuur
als dat mogelijk is.
• Gebruik biologische katoenen handdoeken. Bij de productie van
dit katoen wordt geen landbouwgif gebruikt.
• Gebruik biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en houd je
aan de richtlijnen van de fabrikant wat betreft dosering.
• Bezoek de vakbeurzen (hier vind je alles bij elkaar) en ga in
gesprek, of op zoek naar, een productenleverancier die bewust
omgaat met het milieu. Denk aan welk verpakkingsmateriaal
zij gebruiken: bijproducten van gerecycled materiaal, niet
geproduceerd in landen met kinderarbeid en niet getest op
dieren. Stralen zij zelf ook MOV uit?
• Ga carpoolen of gebruik het openbaar vervoer bij het bezoeken
van beurzen, events en trainingen. Benader de locatie over de
mogelijkheden of leg zelf contact via social media.
• Overleggen en problemen oplossen kan prima via FaceTime of
Skype in plaats van de auto te gebruiken.
• Scheid alle afval volgens de normen van je gemeente.
• Lever je chemisch afval in bij de verzamelpunten.
• Gebruik zoveel mogelijk producten die ontwikkeld zijn met
natuurlijke, biologisch afbreekbare ingrediënten.

Duurzaam ondernemen wordt ook wel
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) genoemd. Je valt onder deze
noemer als je bewust onderneemt vanuit
het 3P-principe: People (Mensen), Planet
(Wereld) en Profit (Winst). Bij de eerste P van
People gaat het niet alleen om jou, maar
om alle mensen om je heen zoals personeel,
de omgeving of de maatschappij. Bij Planet
berust alles volledig op het milieu. Wat kun

Heb je een onderwerp op het
gebied van ondernemen binnen
jouw branche waar je meer van wilt
weten? Geef het aan ons door via
redactie@naildesign-magazine.nl.
We zoeken het voor je uit en
wie weet komt jouw inbreng de
volgende keer in Nail Design
Magazine te staan!

• Spaar de plastic verpakkingen van jou en je klanten op en lever ze
in bij een plastic container (in sommige gemeenten wordt dit afval
ook opgehaald).
• Schaf milieubesparende apparaten aan en gebruik deze alleen als
het uiterst noodzakelijk is.
• Leer zuinig werken met alle producten die je gebruikt.
• Doe alle inkopen voor het bedrijf in het groot in één keer voor een
langere periode.
• Koop grootverpakkingen als dat kan en vul zelf af in kleinere
verpakkingen die je hergebruikt.
• Stimuleer het navullen van productverpakkingen bij je klanten en
beloon ze hiervoor door een lagere prijs te berekenen.
• Neem zelf tassen mee als je gaat inkopen.
• Gebruik minder de auto voor de zaak: ga lopen of pak de fiets
(nog gezonder ook!) of maak gebruik van het openbaar vervoer
als dat mogelijk is.
• Bestel uitsluitend promotiemateriaal, flyers, visitekaartjes als het
niet anders kan. Ga online promoten, maak een Facebook-groep
aan voor je klanten en stuur nieuwsbrieven per e-mail.
• Gebruik bij cadeauverpakkingen gemakkelijk biologisch
afbreekbaar materiaal.
• Geef geen verpakking als dat niet nodig is, vraag hier ook naar bij
je klant.

Er zijn verschillende fabrikanten die drinkbaar
rozenwater verkopen, vaak is er nog een (fruit)
smaakje aan toegevoegd. Denk bijvoorbeeld
aan de mango-, perzik- of appelwaters van
H2rOse. Ook kun je ervoor kiezen om zelf
rozenwater te maken, door rozenblaadjes
te koken of door rozenwaterextract toe
te voegen aan water. Je moet echter wel
even experimenteren en puzzelen met het
toevoegen van fruit of kruiden om een
prettige smaak te creëren.

De drankjes worden ook veel gebruikt als
hersteldrankjes na het sporten.
Ben je gevallen voor de trendy drankjes?
Dan kies je dit najaar voor cactuswater,
berkenwater, chlorofylwater of…
rozenwater. In rozenwater gaan de oudste
en meest stimulerende gezondheids- en
schoonheidsgeheimen verborgen. In India
en Arabische landen wordt rozenwater van
oudsher gebruikt om mee te koken, als
middeltje om de huid mee te verjongen. Ook
speelt rozenwater vaak een rol bij religieuze
ceremonies.

Ga je voor trendy in de laatste maanden van
het jaar? Dompel je dan onder in de wereld
van water. Water is al jaren dé nummer één
dorstlesser: goed voor huid en haren, geen
calorieën en (in de Westerse wereld althans)
ruim voorhanden en niet duur. Je kunt gaan
voor de goedkoopste variant: water uit de
kraan. Of kies voor een hippere variant:
gebotteld en met een smaakje.
In een eerdere editie meldden
we al dat water aan een revival
bezig is: water-twee-punt-nul.
Kokoswater, cactuswater, je kunt
het zo gek niet bedenken of het
bestaat. Heerlijk dorstlessend!

Aan rozenwater worden verschillende
positieve eigenschappen toegeschreven:
door rozenblaadjes toe te voegen aan jouw
gerechten help je de
darmen te reinigen
en verbeter je jouw
spijsvertering. Verder
zouden rozenblaadjes
zorgen voor een
gezondere huid,
het remmen van
huidveroudering en
het voorkomen van
haarverlies.

Waarschijnlijk kun je zelf - of sterker nog je klanten - wel meer
aanpassingen verzinnen. Tip: maak er een leuke actie van voor
je klanten om te benadrukken dat jouw salon maatschappelijk
verantwoord onderneemt (duurzaam). Deel de actie op social
media!
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Chlorofyl doet wonderen voor de huid
Oh ja, en chlorofylwater? Dat is een nieuwe
trend die is komen overwaaien uit Hollywood.
Wil je de zachte, perfecte huid van Reese
Witherspoon? Dan ga je aan de chlorofyl!
Niet te verwarren overigens met chloroform,
daarmee verdoof je je vijand in een Agatha
Christie-detective.
Chlorofyl of bladgroen is de groene
bladkleurstof van planten die zich in
chloroplasten bevindt. Met behulp hiervan
vangen zij licht op en met de daarvan
vrijgekomen energie zetten ze dit om in
chemische energie die wordt gebruikt
voor fotosynthese. Chlorofyl heeft de
eigenschap de energie van licht, meestal
zonlicht, bruikbaar te kunnen maken voor de
fotosynthese.
Chlorofyl wordt over het algemeen verkocht
als een vloeibaar supplement, maar staat
bekend om de kalkachtige (niet zo lekkere)
smaak. Ook geeft het goedje nogal vlekken.
Niet echt aanlokkelijk dus om te mengen
met een glaasje water. Natuurlijk zijn hier
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Step-by-step oogstyling

Step-by-step oogstyling

Nouveau Lashes

wimperlifting

9 | Volumising Fix verwijderen
Verwijder voorzichtig de Volumising Fix van
de wimpers met de microbrush en de Pro
Lash Tool.

Nouveau Lashes LVL Enhance ‘’Wimperlift’’ is wimperlifting van de hoogste kwaliteit en is
exclusief van Nouveau Lashes & Beauty. LVL staat voor Length, Volume & Lift.
Door het liften van de natuurlijke wimpers vanaf de wortel in combinatie met het verven van de
wimpers creëert LVL langer en dikker lijkende wimpers. Zonder het gebruik van mascara, lijm of
extensions. De speciale wimpertint zorgt voor een mascara-effect, zodat je wimpers perfect zijn
vanaf het moment dat je wakker wordt. Het resultaat blijft 6 tot 8 weken zichtbaar. Kijk stap voor
stap mee hoe het werkt!

4A

4B

4C

4 | Shield bevestigen

11

Bevestig het shield met de bonding gel op het ooglid van de klant. Druk lichtjes aan tot de Bonding Gel gedroogd is.
Let op: Zorg dat er geen wimperharen onder het shield terecht komen.

11 | Tint aanbrengen

7

5 | Wimpers op het Shield
aanbrengen

9

Breng bonding gel aan op het oppervlakte
van het shield. Gebruik de Pro Lash Tool om
vervolgens alle wimperharen recht en netjes
aan het shield te bevestigen.

7 | Lifting Balm verwijderen

10 | Tint mixen

Als de inwerktijd voorbij is, dan verwijder
je met een microbrush en de Pro Lash Tool
voorzichtig de lifting balm van de wimpers.

Kleur de wimpers met de speciale Nouveau
Lashes Tint voor extra diepte volume en kleur.
Mix de kleur volgens de gebruiksaanwijzing.

Breng de tint aan over de gehele
wimperharen. Doe dit van wortel tot aan de
top. Laat de tint 4 - 5 minuten intrekken.

8 | Volumising Fix aanbrengen
1 | Reinigen en afplakken

2 | Kammen

Reinig voorzichtig de ogen van de klant.
Verwijder alle sporen van make-up rondom
het oog, met de Nouveau Lashes Gel Makeup Remover. Na het verwijderen van de makeup verwijder je vetten van de wimpers met de
Nouveau Lashes Proteïne Remover Pads.
Plak vervolgens de onderste wimpers af met
de Under Eye Pads. Zorg ervoor dat alle
wimpers afgeplakt zijn.

Kam de wimpers door en zorg dat alle
wimpers recht liggen en niet kruislinks.

Breng de Volumising Fix aan op dezelfde
manier als de Lifting Balm. Vanaf de wortel
tot halverwege de wimperharen. Vermijd
hierbij ook de waterlijn. De inwerktijd van de
Volumising Fix is de helft van de tijd die je
gekozen hebt voor de Lifting Balm.

5A

3
6A

3 | Schild “shield” plaatsen

«

2
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6 | Breng Lifting Balm aan

5B
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Breng Lifting Balm aan vanaf de wortel tot
halverwege de wimpers. Hierbij vermijdt je
de waterlijn van het oog.
Afhankelijk van de wimpers van de klant kies
je de juiste inwerktijd van de Lifting Balm.
Dit kan 8, 10 of 12 minuten zijn.

12

12 | Tint verwijderen
6B

8

10

Verwijder de tint van de wimpers met de Pro
Lash Tool en de microbrush.

«

1

Analyseer de wimpers van de klant en kies
de geschikte maat van het shield. Je hebt
de keuze uit small, medium & large. Trim het
shield hierna op maat naar de oogvorm van
de klant.
Alles over het kiezen van de juiste shields leer
je tijdens trainingsdagen.
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Hospitality Beïnvloeding

Nieuwe BTW regels

Wat zegt jouw website
over jou en je bedrijf?

op komst

Vanaf januari 2018 gaan er nieuwe regels gelden voor de BTW in verband met kostbare diensten.
De behandeling hiervan gaat aansluiten bij de huidige regeling voor investeringsgoederen.

•
•

verwachtingspatronen van je (potentiële) klanten. In deze tijd kun je niet meer zonder een

Tot nu toe was het zo dat de BTW aftrek over diensten in het jaar waarin de dienst werd

•

website. Mensen zoeken op internet naar producten en diensten. Als je klanten wilt krijgen,

afgenomen definitief was. Vanaf januari is dat niet meer het geval en zijn deze zogenaamde

De volgende pagina’s zijn een mooie aanvulling:
Blog: een doeltreffende manier om te laten zien waarom ze bij jou
klant moeten worden
Pagina met reviews van tevreden klanten
Fotoalbum met relevante foto’s van jou en je bedrijf in actie

•

openingstijden, meer informatie over je aanbod en nog veel meer. In dit artikel gaat Beauty

Beauty Wellness Magazine zocht deze nieuwe regels voor je uit.

•

Wellness Magazine in op de diverse eisen waar een website aan moet voldoen in de huidige

Alle andere informatie, zoals bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden en
veel gestelde vragen, kun je het beste onderaan de pagina bij overige
linkjes plaatsen.

belevingseconomie.

In het jaar waarin de kosten worden gemaakt trek je alle BTW af die in
rekening is gebracht. Dit geldt alleen voor het gedeelte waar met BTW
belaste prestaties tegenover staan. Bij het later in gebruik nemen van
de dienst, geldt dit jaar van ingebruikname als jaar 1.
In het geval van diensten die samenhangen met onroerende zaken,
kijk je in jaar twee tot en met negen naar het gebruik in die jaren. Als
er meer dan 10% wijziging ontstaat ten opzichte van het eerste jaar,

Met een website ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar
voor (potentiële) klanten. Je mag eigenlijk stellen dat je als bedrijf niet
meer serieus genomen wordt als je geen website hebt. De website is
ook van groot belang als het gaat om gevonden kunnen worden op
Google (of een andere zoekmachine).

Wat kun je doen om goed gevonden te worden in
Google?
Het algoritme van Google bepaalt voor een groot deel het aantal
bezoekers dat jouw website gaat bezoeken. Een algoritme is een
wiskundig stappenplan dat computers in staat stelt om informatie te
sorteren, te vinden en te versturen. Het is dan ook belangrijk dat je
website “goede vriendjes” is met Google.
Hieronder vind je enkele tips die hieraan bijdragen;
1. Maak je website met een systeem dat het voor zoekmachines
gemakkelijk maakt om je te vinden. Een van de meest populaire
systemen om een website mee te bouwen op dit moment is
Wordpress. Wordpress kun je gratis downloaden. En als je een klein
beetje handig bent, maak je met behulp van een template (gratis of
betaald) als snel een goede website.
2. Maak je website responsive. Dit betekent dat je website er ook goed
uit moet zien op een mobiel apparaat en niet moet veranderen in
een onbegrijpelijke chaos. Je website zal, als hij responsive is, zich
automatisch aanpassen aan mobiele apparaten. Google beloont je
in dit geval ook met meer zichtbaarheid.
3. Zorg er voor dat je in de titel van je pagina de belangrijkste
keywords gebruikt waarop je gevonden wilt worden. Houd dit kort,
dat wil zeggen maximaal 55 tekens.
4. Zorg dat je met je bedrijf aanwezig bent op Facebook. Resultaten
in zoekmachines worden voor een groot deel beïnvloed door
Facebook. Veel likes op je Facebooksite ziet Google als een bewijs
van kwaliteit.
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Kies kleuren die bij jou passen. Als je veel foto’s op je website wilt
plaatsen, kies dan voor rustigere kleuren, zodat de foto’s mooi
uitkomen.
Houd bij het kiezen van de kleuren ook rekening met de leesbaarheid
van je tekst. De meeste mensen lezen nog steeds het liefst een
donkere tekst op een lichte ondergrond.
Gebruik maximaal 5 bij elkaar passende kleuren door je hele website.
Kies één van de kleuren die je gebruikt voor knoppen waarop je
bezoekers kunnen klikken. Op die manier zijn ze goed herkenbaar over
de hele website.
Er zijn handige websites die je kunnen helpen bij het kiezen van
kleuren; bijvoorbeeld www.coolors.co.
Kleuren hebben een
grote invloed op hoe
de bezoeker jouw
website ervaart. Er zijn
veel studies gedaan
naar het gebruik
van kleuren en waar
ze symbool voor
staan. Groen staat
bijvoorbeeld voor rust,
natuur, duurzaamheid
en groei. Hier zijn
gedetailleerde
overzichten van, welke
je op internet kunt
vinden.

5. Als je een blog schrijft of een tekst “over mij”, zorg dan dat de tekst
minimaal 250 woorden bevat. Grotere teksten krijgen een hogere
ranking in Google.
6. Een website is nooit af. De tijd dat je een website maakte en je er
dan jaren niets meer aan hoefde te doen, ligt ver achter ons. Zorg er
voor dat je regelmatig nieuwe content (tekst en plaatjes) aanbiedt,
zeker op je homepage. De frequentie en de hoeveelheid tekst zijn
bepalend voor je ranking. Aanvullende content in de vorm van
video’s en grafieken verhogen je vindbaarheid nog eens extra.
7. Gebruik een schrijftaal die goed is te begrijpen door een breed
publiek en zorg er voor dat de tekst geen spelfouten heeft.
8. Zorg dat je website goede en duidelijke informatie geeft. Als
Google ziet dat bezoekers lang op je pagina blijven, dan levert dat
ook weer extra zichtbaarheid op. Als bezoekers snel wegklikken,
werkt dit negatief.
9. Google beloont je ook bij het vermelden van je KvK nummer bij je
contactgegevens.
10. Houd de menustructuur binnen je website eenvoudig. Je bezoeker
kan dan sneller de gezochte informatie vinden en Google dus ook!

Content van je
website
Content betekent
letterlijk vertaald
‘inhoud’. Deze term
wordt vooral veel
gebruikt in de online
marketing. De content
van je website is de
informatie die je
wilt delen met de
bezoekers van je
website. Content
kan bestaan uit
tekst, foto’s, video’s,
geluidsfragmenten en
nog veel meer.

De bovengenoemde acties kun je zelf uitvoeren binnen je website
en leveren daardoor al goede resultaten op. Er zijn nog veel meer
activiteiten mogelijk om beter vindbaar te zijn op Google. Veel hiervan
vragen meer technische kennis en zijn vaak te moeilijk om zonder
professionele hulp uit te voeren.

Menu opbouw van je website
Maak niet teveel menu items en kies ook niet voor teveel
“vertakkingen”. Teveel keuze leidt tot een onoverzichtelijke website
waardoor je klant moeilijk iets kan vinden. De volgende menu items
zijn een goede basis:

«

Hoe werkt de herziening?

Kies de juiste kleuren voor je website

Home: Waar gaat deze website over
Over mij: stel jezelf voor
Aanbod van je dienst en/of product
Contactpagina

•

moet je op internet aanwezig zijn met een website. Mensen zoeken naar contactgegevens,

investeringsdiensten onderhevig aan correctie. Dit betekent dat ze ‘gevolgd’ moeten worden.

De nieuwe regels zijn alleen van toepassing op kostbare diensten
waar je op afschrijft. Dit zijn diensten die voor langere tijd binnen het
bedrijf gebruikt worden. Hierbij wordt voor de tijd van ‘volgen’ en
dus mogelijke correcties onderscheid gemaakt tussen diensten die
samenhangen met onroerend zaken; zoals verbouwingsdiensten en
andere diensten.
Diensten die samenhangen met onroerend goed moeten na het jaar
van ingebruikname gedurende negen jaar gevolgd worden, voor
andere diensten is dat gedurende vier jaar.

•

Een website is ook weer één van de middelen om in te zetten bij het beïnvloeden van de
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Voeding & beweging

slimme leveranciers die ons consumenten
behulpzaam zijn: er zijn verschillende
drinkbare varianten te koop die door
toevoeging van fruit- of groentesmaakjes een
stuk lekkerder smaken. Het is overigens wel
aan te raden om het drankje te nuttigen met
behulp van een rietje, zo voorkom je namelijk
de vorming van extra tandsteen.

Het najaar is bij uitstek het seizoen om te
zorgen voor extra warmte. Buiten is het guur,
binnen is het behaaglijk: kaarsjes, warme
kleuren in het interieur, een extra dekentje
en zachte kussens. Maar ook als het gaat
om eten en drinken kun je zorgen voor extra
warmte en comfort. In jouw salon wil je
het graag prettig maken voor jouw gasten.
Schrap daarom in het najaar de sapjes van het
menu en vervang ze door… heerlijke soepen.
Warm of koud, dat maakt in de trend van dit
najaar niet uit. Soep is namelijk het nieuwe
sap!
Kies voor ingrediënten van het seizoen.
Denk hierbij aan pompoen, aubergine of
pastinaak. Maar ook spruitjes en prei lenen

Moodmatcher Metallic

Herfst/winter bij Malu Wilz

Bijzondere lipsticks

Cosinta komt met de MOODmatchers
Metallic lipcolors. Deze lipcolors zijn
ideaal voor het aanbrengen van een extra
‘shimmer’ dimensie! De MOODmatchers
blijven 6 uur zitten en ze zijn zowel los als in
een mooie display verkrijgbaar! » 1
www.cosinta.nl

De introductie van de nieuwe modekleuren
herfst/winter 2017-2018 is een feit. Elegant,
stijlvol, ongedwongen en tijdloos. Met de
gelimiteerde Eternal Elegance Collectie
van Malu Wilz Beauté creëert iedereen
in een handomdraai een geraffineerde,
zelfbewuste look en is ook verkrijgbaar
in een display. Deze display is een nieuw
type display en zal 3 tot 4 seizoenen
gebruikt worden met steeds een andere
inzet. Ben je benieuwd naar de gehele
najaarscollectie? » 3
www.haparko.nl

Kies je favoriete lipstick en breng wat extra
kleur in leven. Met een keuze uit totaal 25
kleuren lipsticks in 3 verschillende texturen
van Paul and Joe make-up zit er zeker ook
een kleur voor jou bij; transparant, natuurlijk
en full coverage. De lippenstift zorgt er
voor dat je lippen weer gaan stralen. » 4
www.paulandjoemakeup.be

Daily Essential Vitamin Mist

Warm van binnen

zich uitstekend voor een heerlijke warme of
koude soep. Je kunt kiezen uit kant-en-klare
varianten uit de supermarkt of van hippe
merken zoals Mucho Gazpacho of Züpa
Noma. Beide leveranciers verpakken de
soepjes in leuk uitziende flesjes. Dit staat ook
leuk in de vitrine of koelkast.

internet biedt over het algemeen veel keuze
uit voorbeelden van lekkere soepen en
originele manieren van presenteren. Wat nog
een voordeel is: een goede klaargemaakte
groentesoep vult een stuk beter dan een
sapje.

Of je gaat zelf aan het kokkerellen. Ben je
op zoek naar inspiratie? Even zoeken op

Vind je soep serveren teveel gedoe of past
het gewoon niet in jouw salon of bij jouw
klanten? Je kunt ook trendy zijn zonder
groots uit te pakken. In plaats van een koekje
serveer je bijvoorbeeld iets anders bij de
koffie of thee. Schandalig grote, extravagante
delicatessen zijn helemaal uit. In het najaar
van 2017 mag het allemaal wel wat kleiner
en fijner. Mini is het toverwoord van deze
herfst en winter. Lekkernijen die eigenlijk zo in
een poppenhuis passen: mini-eclairs, kleine
bagelballetjes, lilliputter zoete sandwiches of
baby donuts.
Je maakt ze zelf of koopt ze bij een goede
banketbakker of patisserie. En natuurlijk elke
dag vers, diepvriessoesjes en –tompouchen
uit de supermarkt kunnen écht niet meer. Die
bewaar je maar voor de verjaardag van oma.
Want alhoewel we niet voor schandalig groot
en extravagant gaan, moet het ook weer niet
té kneuterig en goedkoop-Hollands zijn. Het
maakt verder eigenlijk niet uit wát je serveert,
als het maar lekker pietepeuterig klein én
zoet is. En uiteraard in grote hoeveelheden.
Want van die kleine eclairs of felgekleurde
macarons mag je er natuurlijk gewoon twee
«
(of drie, of acht!)

Klein maar fijn

Zoals bij vele bekend veroorzaakt
UV-straling vroegtijdige veroudering.
Onderzoek wijst echter uit dat we
binnenshuis en op kantoor bloot staan aan
een voor de huid wellicht nóg
schadelijkere vorm van straling: die van
onze smartphone, tablet, televisie en
computerscherm.
Daily Essential Vitamin Mist is speciaal
ontwikkeld ter bescherming tegen al
deze onzichtbare, maar schadelijke
straling en stofdeeltjes. Essentieel,
aangezien we er elke dag opnieuw aan
worden blootgesteld. Als je je vervolgens
bedenkt dat 80% van de huidveroudering
wordt veroorzaakt door dit soort externe
agressoren en dus voorkomen kan
worden, dan is Daily Essential Vitamin
Mist net zo onmisbaar als dagelijkse
zonbescherming! » 2
www.alpha-h.nl
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1

PreCleanse Balm

2

Een mozaïek van blush en
compact poeder

Nederland (+31)

Nederland (+31)
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Drenthe

ASAP Nails komt met iets nieuws;
Abstract Brush N’ Color. Abstract Brush
N’ Color is een niet-afweekbare gellak,
die de duurzaamheid en kleurvastheid
garandeert van een klassieke color gel
met de flexibiliteit van een Soak Off Gel.
Deze gellak kan gebruikt worden als semipermanente nagellak op de natuurlijke
nagel of gecombineerd worden met een
traditionele gel of acryl.
Ben jij benieuwd geworden naar het
fenomeen Abstract Brush N’ Color?
Kijk dan voor meer informatie op de
website. » 5
www.asap-nails.com

Germaine de Capuccini komt met vier
multifunctionele gelaatspoeders in één
doosje: delicate blush en verfijnd poeder
dat oplicht en zorgt voor een gebruinde
teint.
De poeders zijn een combinatie van mat
en parelmoer met een poeder-crème
textuur. Het gebruik van deze poeders
geeft een zeer natuurlijk resultaat. Ze zijn
rijk aan nuances en ondertonen. De kleuren
kunnen afzonderlijk gebruikt worden om
verschillende kenmerken van het gelaat
te highlighten of je kiest er voor om de
4 kleuren te combineren om een healthy
look te creëren. De poeders bevatten een
extract van de bloem van de kamille, dat
verzachtende eigenschappen heeft. » 6
www.saisons.be

Waar moet je zijn?
Nederland (+31)

P&B Cosmetix
Zie Noord-Holland

Waar
moet je zijn?
Nederland (+31)
Drenthe

Noord-Brabant

Drenthe

Limburg

Drenthe

Limburg

Limburg

15 | Doorkammen

Verwijder de Bonding Gel en de restanten van de tint van de wimpers met moisturizing serum
die je met strokende bewegingen over de wimperhaartjes aanbrengt. De wimperharen zullen
hierdoor losraken van het shield.

Kam de haartjes door en zorg ervoor dat de
haartjes door het kammen uit elkaar gaan
staan.
Let op: Forceer niets bij het kammen.

Zeeland
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Voor velen duurt het reinigen van het
gezicht slechts 20 seconden. Die paar
seconden hebben eigenlijk weinig invloed
op make-up, dode huidcellen en ander
opgehoopt vuil. Het vuil dat achterblijft
op het gezicht zorgt ervoor dat de huid
dof, droog of ruw wordt. Ook neemt
de kans op een gevoelige huid en zelfs
huidveroudering toe. Hét geheim om de
huidkwaliteit te verbeteren is eigenlijk
vrij simpel: een effectieve en dagelijkse
reiniging.
Met de nieuwe PreCleanse Balm van
Dermalogica is een professioneel schone
huid voor iedereen binnen handbereik.
De conditionerende balsem verwijdert
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14 | Verwijder het shield
Verwijder het shield van het ooglid door met
een schone microbrush met moisturizing
serum het shield van het ooglid te
verwijderen.
22 | Beauty Wellness
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16 | Under Eye Pads verwijderen
Span de huid van de klant en verwijder de Under Eye Pads.

«

Geef de klant een spiegel en laat
haar het resultaat bewonderen!
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Noord-Holland
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Oplage en verspreiding
Beauty Wellness Magazine wordt in een oplage van
5.500 stuks verspreid onder professionals in de uiterlijke
verzorgingsbranche in Nederland (4.500) en Vlaanderen
(1.000). De zorgvuldig geselecteerde adressenbestanden
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Beauty Wellness Magazine is het onafhankelijke glossy vaktijdschrift voor professionals in
de beautybranche. Het magazine verschijnt zes maal per jaar en biedt een overkoepelende
visie op de ontwikkelingen binnen het totale vakgebied. De formule bestaat uit een
Portret
Cosinta 2.0
uitgebalanceerde mix aan inspirerende artikelen en focust op (inter)nationale trends,
boeiende achtergrondverhalen en interessante reportages. Human interest, lifestyle en
trends nemen een prominente rol in binnen het magazine, naast brancheontwikkelingen, de
nieuwste producten, stap voor stap-technieken en handige tips over het gebruik van beauty
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tools in de salon. Praktische tips en adviezen ten behoeve van marketing en fiscale zaken
geven de zelfstandige vakspecialist ideeën en handvaten om de eigen onderneming beter
te kunnen voeren. Beauty Wellness Magazine richt zich op professionals in de beautybranche
en heeft de intentie de doelgroep een totaalbeeld van de markt te tonen door een
overkoepelend aanbod aan onderwerpen aan te reiken. Schoonheidsverzorging, wellness en visagie vormen daarbij
de pijlers van dit glossy vaktijdschrift. Uitgangspunt is het geven van antwoord en inzicht in de vorm van heldere,
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