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‘Het mooiste van de vrouw 
    is haar oogopslag’ 

WIMPER-GOEROE SET MOOSAVI 
OVER LASH VOLUME LIFTING

CAPTION
HET NIEUWE NAGELLAKKEN

URBAN NAILS
BEKEND GEWORDEN DOOR HAAR 
NAIL ART ARTIKELEN

SNS NAILS
SNS NAILS STAAT VOOR DE 
GEZONDE NATUURLIJKE NAGEL



Iedereen wil tevreden klanten die met een goed 

gevoel de salon verlaten. Met het nieuwe MATCH 

TO THE PERFECT concept van AMERICAN NAILS 

bieden we een duidelijk concept met exact op 

elkaar afgestemde kleuren. U heeft de keuze uit 

30 trendy kleuren, die uitgebracht worden in 3 

systemen: als gel, nagellak of als gel polish. U 

Zoekt een kleur uit en AMERICAN NAILS biedt 

het bij u passende systeem aan. De professionele 

oplossing voor uw studio en uw klanten.

ZÓ VERWEN JE KLANTEN.

Voor meer informatie over 
de diverse instapmogelijkheden:

HAPARKO COSMETICS

Bekijk onze webwinkel voor meer informatie 
over producten van American Nails:

WWW.WEBSHOPAMERICANNAILS.NL

De Veldoven 57
3342 GR 

Hendrik-Ido-Ambacht

T. +31 (0)78 - 68 166 28
www.haparko.nl

ZÓ VERWEN JE KLANTEN.

MATCH TO 
THE PERFECT

NEW AMERICAN 
NAILS CONCEPT

3 SYSTEMEN – 1 KLEUR.



VOOR U LIGT ALWEER DE DERDE EDITIE VAN NAIL & FASHION. 

Nieuw is Lash Volume Lifting, een behandeling die zorgt voor een prachtige  

natuurlijke oogopslag.  “Dit is een behandeling om de natuurlijke wimpers te 

krullen zonder gebruik van wimperextensions of mascara.

Caption presenteert GO TIME, met Go Time is een tijdwinst mogelijk tot wel  

70%. Een razendsnelle one-step-gel die gegarandeerd niet ten koste gaat van 

kwaliteit, stevigheid of glans! GO TIME maakt Base- en Topgel overbodig.

SNS Nails Nederland. We maken kennis met het revolutionaire “nail dipping  

system”. SNS nails is een totaal nieuw concept en een nieuw applicatie  

systeem. Zowel voor de stylist als de consument een product met vele voordelen.

Irma Hulscher:  Dit stukje creativiteit, de vrijheid die je hierdoor krijgt, zorgt ervoor 

dat je het verschil gaat maken. Waarom valt de een meer op in zijn werk dan de 

ander? Als we een nieuw vak leren zijn we gemotiveerd. 

Beauty Trade Festival is de nieuwe naam voor de najaarsbeurs in Utrecht. Het 

blijft dé plek waar professionals uit o.a. de beauty-, nail- en wellnessbranche 

elkaar ontmoeten en hun in-kopen doen voor de herfst- en winterperiode. Maar 

dan wel in een relaxte, nazomerse festival-sfeer met veel ruimte voor business-

gerelateerde fun en entertainment.  Bezoek onze stand van Nail & Fashion. 

En natuurlijk ons panel: Leg jij je klanten al echt in de watten?

Ben je uitgerust terug van vakantie gekomen? Bruis je van alle nieuwe plannen 

en ideeën. Of heb je juist zin om je klanten nog meer in de watten te leggen?  

In dit panel gaan we samen met onze experts op zoek naar de kansen die er 

voor jou nog liggen

Veel lees plezier 

                          Nail & Fashion  

   Laat je Inspireren 
    door de Nieuwste trends 

             ‘Small opportunities are often the 
            beginning of great achievements’
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PMU Irma Hulscher

NIEUW

- Extra ondersteuning
met Digitaal Interactief

leren.

- Speciale
voorleesmogelijkheid 

bij dyslexie.

De opleidingen 
starten in 

OKTOBER & 
NOVEMBER 2017



Set Moosavi van Perfect Eyelash wordt de wimper-goeroe van ons land genoemd. Keer op keer streeft  

ze naar perfectie. Of het nu gaat om haar salons, trainingen of de producten – zij gaat keer op keer voor 

het beste. Alleen als zij het persoonlijk heeft getest en goedgekeurd, dan wordt het opgenomen in het  

uitgebreide aanbod. Zo is het al langere tijd mogelijk om wimpers te krullen, maar nu is er een  

methode die voldoet aan de strenge eisen en hoge verwachtingen van Moosavi: de Lash Volume Lifting. 

Een gesprek met deze bevlogen onderneemster die alles over heeft voor de perfecte oogopslag.  

“Ogen zeggen immers meer dan duizend woorden.”

‘Het mooiste van de 
     vrouw is haar oogopslag’

Als vertegenwoordiger in de modebranche ontdekt 

Moosavi ruim vijf jaar geleden wimperextensions.  

“Je had in die tijd nog maar een paar adresjes waar je 

terecht kon. Ik moest er een half uur tot drie kwartier 

voor rijden en kwam toen in een klein achteraf salonnetje 

bij iemand thuis. Zij was destijds de grootste. Daar zag 

ik ook wel potentie in; er zat tenslotte geen concurrentie 

bij mij in de buurt. Dus toen de detailhandel minder 

werd en ik op zoek ging naar een nieuwe uitdaging die 

ik vanuit huis kon doen - ik was tenslotte net moeder 

geworden - ben ik voor mezelf gestart. Vrij vlot na de 

geboorte van mijn eerste ben ik een training gaan  

volgen. Dat is inmiddels vijf jaar geleden.”

WIMPERS KRULLEN
Sinds de start van haar bedrijf is de zaak flink gegroeid. 

Van een kleine salon aan huis tot een onderneming 

met zeven salons in Nederland en België, vijftien  

opleidingslocaties, online groothandel en in elke salon 

de mogelijkheid om producten in te kopen. Haar 

nieuwste product is de Lash Volume Lifting. “Zoals je je 

haar kunt krullen, kun je ook je wimpers krullen. Dat 

dat kan is niet nieuw, maar de behandelingen van 

voorheen waren alles behalve prettig. Dan moest je 

namelijk met een klemmetje – een soort krultang – 

WIMPER-GOEROE SET MOOSAVI 
OVER LASH VOLUME LIFTING
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www.perfecteyelash.com

aan de slag. Een heftige, pijnlijke behandeling, die 

slecht was voor de wimpers. Ja, omdat ik altijd een 

fascinatie heb gehad voor mijn wimpers gebruikte 

ik deze pijnlijke methode vroeger ook zelf. Eerst 

mascara op, dan met de krultang aan de slag, de 

wimpers uit elkaar halen en zo zag het er goed uit. 

Dat moet makkelijker kunnen, dacht ik.”

Daarom heeft Moosavi met Perfect Eyelash de 

Lash Volume Lifting gelanceerd; een behandeling 

die zorgt voor een prachtige natuurlijke oogopslag.  

“Dit is een behandeling om de natuurlijke wimpers 

te krullen zonder gebruik van wimperextensions of 

mascara. Zonder gebruik te maken van rollers of 

tangen worden de wimpers meer gelift dan bij een 

reguliere wimperpermanentbehandeling. Wij maken 

bij LVL gebruik van siliconen pads die de wimpers 

vanaf de wortel liften. De vorm blijft minimaal zes tot negen weken behouden. Het unieke 

van deze behandeling is, is dat de siliconen pads geschikt zijn voor elke wimpersoort en 

lengte. Omdat je geen gebruik maakt van een wimperkrultangen of chemische vloei- 

stoffen, zorgt deze behandeling voor een volledige voeding vanaf de haarwortel.”

NIET VERGELIJKEN
Moosavi benadrukt nogmaals. “Deze methode kun je echt niet vergelijken met  

wimperpermanent. “Bij wimperpermanent worden klemmen of rollers gebruikt waardoor 

er snel broze wimpers ontstaan, hierdoor breken de wimperhaartjes af, doordat de  

haarwortel niet genoeg voeding krijgt. De behandeling is pijnlijk. Van de LVL voel je  

niets. De uitstraling van je wimpers is na de LVL-behandeling ook veel natuurlijker;  

zo voelt het ook. Je kunt er gewoon mee douchen, zweten, huilen, zwemmen, slapen  

en ga zo maar door.” 

Inspiratie doet ze op in het buitenland. “Op de beurs in Hong Kong bezoek ik heel  

bewust leveranciers, die zich richten op wimpers en wenkbrauwen. Op het gebied van 

wenkbrauw-styling en -sculpting hebben wij ons de laatste tijd ook verder ontwikkeld. 

Het vult elkaar toch erg mooi aan.” Daar ziet ze ook een kans voor nagelstylistes en k 

appers, die zo ook hun aanbod kunnen uitbreiden.

ALTIJD ZELF GETEST
Voordat Perfect Eyelash een product of behandeling op de markt brengt, wordt dit eerst 

uitvoerig getest en met alle medewerkers besproken. “Dat is het voordeel van onze  

organisatie. We werken allemaal met eigen personeel; we besteden niets uit. Natuurlijk 

kost dat meer, maar het komt de kwaliteit echt ten goede. De schakels zijn kort. Ik hoef 

de meiden maar één keer bij elkaar te roepen om bijvoorbeeld een nieuw product onder 

de aandacht te brengen. Dat maakt ook het testen eenvoudiger.”

Alle dames zijn kritisch; ze geeft een voorbeeld. “Zo hebben we bijvoorbeeld semi- 

permanente mascara geprobeerd, maar dat past echt niet bij ons bedrijf. Het wordt heel 

hard en is schadelijk. Zelfde geldt voor klemmetjes en chemische lotions; ze zijn niet 

vriendelijk voor de ogen en erg pijnlijk. We zijn daarom op zoek gegaan naar een  

lotion met keratine, omdat deze het meest gelijkwaardig is aan eigen haar. Keratine  

verbetert de structuur van het haar en is ook nog eens een zacht ingrediënt. Duurt een 

behandeling dan iets langer of is hij duurder; dat is voor ons ondergeschikt aan hoe  

de klant een behandeling ervaart en hoe het eindresultaat er uit ziet. Die twee daar draait 

het om.”

Wil je weten wat Perfect Eyelash voor jou kan betekenen? Bezoek dan:

PERFECT EYELASH [ 03 ]
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‘Klant moet met vertrouwen     
           studio binnenstappen’
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Gaat nieuw systeem van Gelish voor revolutie in nagelbranche zorgen?

Ik adviseer om Nailbar op de voet te volgen 
via onze website en social media

“Groot-Brittannië heeft inmiddels de primeur gehad; nu wordt het product langzaam over Europa uitgerold. Dit 

gebeurt land voor land, omdat men bang is dat de productie anders de vraag niet trekt. Ja, bij Gelish zijn ze net 

als ik erg overtuigd van deze innovatie. “Als het zover is”, benadrukt ze. “Dan kunnen nagelstylistes er ook echt 

niet meer om heen. Ik adviseer ze dus om Nailbar op de voet te volgen via onze website en social media.”

In het panel elders in dit magazine vertelt Betty al meer over de achtergrond van het product. Gelish dat zich 

van oudsher richt op innovatie in de branche, biedt met PolyGel het systeem aan waarmee professionele  

stylistes zich kunnen onderscheiden in een branche die enorm onder druk staat van jonge meiden die ‘het  

vak leren via YouTube’. “Trudy van de hoek kan dit product te zijner tijd dan ook niet bij ons kopen. Het wordt 

alleen verkocht aan professionele nagelstylistes die onze speciale omscholing hebben gevolgd. Zo bieden we 

productbescherming aan de professional; iets dat met acryl en gel al lang niet meer mogelijk is, omdat het 

echt overal te koop is.” 

Wie de nagelbranche wereldwijd in de gaten houdt, heeft de nieuwe introductie van Gelish  

misschien wel al gespot. Gaat het nieuwe PolyGel systeem voor een revolutie in de branche  

zorgen? Betty Petrovic Plantaz, die met haar bedrijf Nailbar de distributie in Nederland gaat  

verzorgen, is er in ieder geval erg enthousiast over. Al blijft ze ook nog een tikkeltje mysterieus…



 [ 13 ]

GELISH  [ 03 ]

Bij de ontwikkeling is enorm gekeken naar de 

consument. “De klant moet met vertrouwen 

de nagelstudio’s in kunnen stappen die met 

PolyGel werken. Onze trainers zijn recent  

getraind door een professional van Gelish die 

speciaal uit Engeland is overgekomen. Zij 

gaan nu met het product aan de slag, zodat 

ze het door en door kennen alvorens wij het 

lanceren. Vervolgens gaan we samen met 

onze distributeurs de trainingen en omscho-

lingen aanbieden door het hele land. Daarbij 

zijn we ook streng. Als je er nog niet klaar voor 

bent om met PolyGel aan de slag te gaan, dan 

kun je het product nog niet aankopen. Een 

goede styliste beheerst dit echter in één dag. 

We denken dat de markt hier echt aan toe is. 

Professionals kunnen nu ook hun verant-

woordelijkheid nemen en laten zien dat ze bij 

de besten in hun vak horen.”

Maar wat is Polygel nu eigenlijk? Uit de woor-

den van Danny Haile, CEO en Founder van  

Gelish, kunnen we namelijk ook nog niet veel 

opmaken. “Totaal anders… zo veel beter. De 

toekomst wordt werkelijkheid met Gelish  

Polygel.” Waarom is dit de toekomst? Waar-

om is het zo’n verademing voor de branche? 

Betty lacht: “In dit geval kun je letterlijk van 

een verademing zorgen. Dit product kun je 

aanbrengen zonder geurtjes. Zo kunnen zelfs 

de meest veeleisende en onderscheidende 

beautysalons nagelverbeteringen aanbieden.”

In dit nieuwe product worden de belangrijkste 

eigenschappen van hard gel en acryl gecom-

bineerd tot een revolutionair alles-in-één 

systeem. In tegenstelling tot acryl, heeft Poly-

Gel geen monomeer nodig. Je hoeft niets te 

TracyLee Bargje

mengen en het product hardt gewoon uit onder de ledlamp. Het geknoei dat je kent van hardgels 

is ook verleden tijd; dit product kun je namelijk snel en eenvoudig aanbrengen zonder dat het 

uitloopt of uithardt. Je kunt er echt de tijd voor nemen; jij bepaalt het tempo – en daarmee dus 

ook de sfeer van de behandeling. Hoe je te werk gaat, is toch een belangrijke reden voor klanten 

om al dan niet nog eens een afspraak te maken. Met de handige tube heb je ook precies zoveel 

als je nodig hebt, waardoor verspilling in de salon ook verleden tijd is.”

Dit product kan aangebracht worden als versteviging op de natuurlijke nagel of gebruikt worden 

om een volledige set nagels op te bouwen. “PolyGel is 23% lichter dan acryl en 16% lichter dan de 

traditionele hard gels, waardoor deze nagels heel natuurlijk aanvoelen zonder afbreuk te doen 

aan de duurzaamheid. Dankzij de maximale hechting van PolyGel zullen deze nagels niet gemak-

kelijk breken, liften of lossen tijdens het dragen, wat opnieuw bijdraagt tot een ongezien draag-

comfort.”

Als je de handleiding ziet, oogt het in ieder geval ook heel eenvoudig. Stap 1 is het knijpen en af-

snijden van het product uit de speciale tube, vervolgens – stap 2 - breng je het aan en modelleer 

je het en als laatste stap – stap 3 - laat je het product uitharden. “Het klinkt misschien eenvoudig, 

maar het is echt een nieuwe manier van werken. Wat dat betreft vinden wij het heel belangrijk dat 

de nagelstyliste precies weet waar ze mee bezig is. Omdat het systeem zo eenvoudig is kunnen 

we de aandacht leggen op wat echt belangrijk is, namelijk het intact houden van de natuurlijke 

nagel en de juiste structuur van de nagel.”

Het product zal verkrijgbaar zijn in zes kleuren. “Je moet dan denken aan verschillende kleur- 

schakeringen; gaande van licht gepigmenteerde tot volle kleuren die ook geschikt zijn voor  

nagelbedverlenging”, besluit Betty, die – en dat kun je aan alles in haar stem horen – enorm  

uitkijkt naar het moment dat ze Nederlandse nagelstylistes echt letterlijk kennis kan laten  

maken met dit product. “Je moet het echt voelen, ervaren. Blijf ons dus volgen om het moment 

van de lancering niet te missen. Het belooft echt een spektakel te worden waar je als professional 

bij moet zijn geweest.” 

Wil jij een seintje krijgen als we gaan lanceren, mail dan je gegevens naar info@gelish.nl.  



 Indigo Nails Gelpolish 
     is absoluut een trend!

Met Indigo Nails Gelpolish ben je drie weken verzekerd van mooi gelakte nagels. De nagel wordt erdoor verstevigd en 

eventueel verlengd, zonder schade aan de natuurlijke nagel te veroorzaken. Gelpolish breng je aan als een lak, maar 

geeft het effect en de duurzaamheid van een kleurgel. Het is een complete salonbehandeling in slechts 30 minuten!

Met ruim 200 schitterende Indigo Nails Gelpolish kleuren is er voor elk wat wils.
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WAT IS INDIGO NAILS GELPOLISH? 
Indigo Nails Gelpolish is geen vervanger van lak, acryl of gel. Het geeft een  

natuurlijke look, maar blijft veel langer zitten dan een nagellak. Het wordt  

ook wel een semipermanente nagellak genoemd. De gelpolish wordt dun 

aangebracht op de natuurlijke of kunstnagel en vervolgens uitgehard met 

een UV of Ledlamp. Het resultaat is twee tot vier weken lang prachtige  

nagels, afhankelijk van de groei van de eigen nagel. Indigo Nails Gelpolish is 

een ideaal product voor nagelstudio’s, kapsalons, pedicures en schoon-

heidssalons. Ook om de klantenkring uit te breiden of nieuwe doelgroepen 

aan te boren. In combinatie met de nailart effect poeders van Indigo Nails 

kunt u iedere styling aan. Deze poeders zijn tevens verkrijgbaar in Chrome 

en Mermaid.

Voordelen Indigo Nails Gelpolish:
• “De mooiste kleuren op de markt” volgens onze klanten. 

• Duurzaam, kwaliteit en sensationele grip op de nagel.

• Delicate formule voor de natuurlijke nagel.

• Medium dikke consistentie garandeert een eenvoudige toepassing.

• Gelpolish stroomt niet over de nagelriem, vloeit niet en krimpt niet 

 onder de lamp.

• Hardt in slechts enkele seconden uit onder een Ledlamp

• Schitterende nagels met de schoonheid van hoogglans gels

• Keuze uit meer dan 200 prachtige kleuren.

• Elk seizoen een nieuwe collectie.

“DE MOOISTE 
KLEUREN OP 
DE MARKT!”

PROTEIN BASE
Voorheen was gel of acryl nodig 

om een gebroken of gescheurde 

nagel van een klant te repareren. 

Dat hoeft nu niet meer. Protein 

Base is een multifunctioneel  

product van Indigo Nails. Het geeft 

platte nagels meer bolling en 

zwakke nagels meer stevigheid. 

Het kan tevens gebruikt worden om 

nagels te corrigeren, repareren en 

verlengen. Bovendien is Protein 

Base makkelijk te verwijderen met 

remover.
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Bekijk onze Indigo Gelpolish collectie in de webshop op 

www.indigo-nails.nl of kom langs in onze winkel in  

Franeker.

Om onze dekking en verkrijgbaarheid te vergroten zijn wij 

op zoek naar distributeurs in Nederland. Wilt u uw  

bedrijf uitbreiden met Indigo Nails en Spa producten, 

neem dan contact met ons op om de voorwaarden te  

bespreken.

INDIGO NAILS NEDERLAND
Zilverstraat 13

8801KA Franeker

Telefoon 0616437590

www.indigo-nails.nl

Facebook Indigo Nails Nederland

“Het geeft een 
natuurlijke look 
maar blijft veel 

langer zitten dan 
een nagellak”

INDIGO NAILS NEDERLAND  |  Zilverstraat 13  |  8801KA Franeker  |  Telefoon 0616437590  |  www.indigo-nails.nl  |  Facebook Indigo Nails Nederland



Maak kennis met 
   SNS Nails Nederland
DE NAGELSTYLISTES WACHTEN AL JAREN OP EEN DAADWERKELIJKE VERNIEUWING EN INNOVATIE OP 

HET GEBIED VAN NAGELVERLENING EN VERSTEVIGING. DE TRENDS VOLGEN ELKAAR IN EEN RAP TEMPO 

OP. VAN NATUURLIJKE RONDINGEN TOT DUIDELIJKE PUNTEN. IEDER SEIZOEN KUNNEN WE WEER  

SMULLEN VAN DE NIEUWSTE KLEUREN. TOCH BLEEF HET SYSTEEM VAN VERSTEVIGEN ONVERANDERD.
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De Amerikaanse ontwikkelaar van SNS Nails stelde zichzelf de vraag: Waarom 

moeten we kiezen tussen mooi of gezond? Waarom niet beide? Met dit doel is 

SNS ontwikkeld. Tot op heden moesten we maar genoegen nemen met de  

diverse nadelen van ‘kunst’nagels, blijvende schade van het nagelbed, dunne 

breekbare nagels, chemische geuren in de salon, of klanten die minuten lang 

met hun handen onder de UV-lamp moesten zitten.

SNS NAILS IS DE OPLOSSING! GEEN NADELEN MEER!
We maken kennis met het revolutionaire “nail dipping system”. SNS Nails is een 

totaal nieuw concept en een nieuw applicatie systeem. Zowel voor de stylist als 

de consument een product met vele voordelen.

Het systeem is kort uitgelegd een opbouw van diverse verstevigende  

lak soorten welke worden gehard en verstevigd door de nagel in  

een beschermende en gekleurde poeder te dippen. Het vereist een  

specifieke aanbreng techniek van de lak en de daarbij behorende poeder 

om het gewenste resultaat te bereiken. 

Renate Wevers is de importeur en eigenaresse van SNS Nails in  

Nederland. Renate heeft zeer ruime ervaring als nagel-styliste en won 

in het verleden diverse prijzen. De cursussen worden gegeven in een 

ruim pand in Hilversum. Het is makkelijk bereikbaar met openbaar 

vervoer en er zijn gratis parkeerplaatsen beschikbaar. De cursus  

bestaat uit 3 dagen. De eerste 2 dagen bestaan uit theorie en praktijk. 

De 3e dag is na ongeveer een maand en laat je zien dat je een  

gecertificeerd SNS Nailstylist bent. Je kunt direct aan de slag met SNS 

Nails in jou salon. De 3 daagse cursus is inclusief start/basis-pakket, 

map les informatie, koffie/thee en lunch. Inschrijven voor de cursus kan 

via de website www.snsnailsnederland.nl

Er zijn zoveel positieve bijkomstigheden wanneer je met SNS Nails werkt 

in de salon. Boven aan staat natuurlijk dat het product geurloos is, en de 

natuurlijke nagel niet beschadigd. Ook het feit dat de klant niet meer 

hoeft te wachten tot dat de nagels droog zijn. En “on top of it all” er is 

een keuze is uit ruim 400 kleuren. 

De nagelstylisten die dit jaar de cursus met succes hebben voltooid  

ervaren dat het aanbreng systeem voor de ervaren nagelstylist goed te 

leren is. Door de snelle applicatie en de hechtingskracht van het product 

kun je efficiënt werken. Een van de eerste cursisten van Renate gaf aan 

dat ze haar klantenbestand aanzienlijk heeft zien groeien en dus ook de 

omzet. Aangezien de werkwijze efficiënt is kun je meerdere klanten op 

een dag in plannen, en je vaste klanten kunnen langer van de set  

genieten. Dat geeft extra ruimte in de agenda om nieuwe klanten te 

verwelkomen.
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Het team van SNS Nails Nederland verteld je graag wat 

specifiek voor jou salon de voordelen zijn en je omzet te 

laten groeien. Tijdens Beauty Trade Festival 2017 is het 

team van SNS nails vertegenwoordigd die je graag te woord 

staat.

SNS NAILS STAAT VOOR DE GEZONDE 
NATUURLIJKE NAGEL
De consument behoud de natuurlijke gezonde nagel. De lak 

en de poeder zijn verrijkt met Vitamine A, E, D3, B5 en  

Calcium. Deze vitamines bevorderen de natuurlijke groei 

van de nagel. De stijlen die je kunt creëren met SNS Nails 

zijn ontelbaar. Door creatief om te gaan met de ruim  

400 kleuren kun je alles maken naar wens van de klant. 

French Manicure is nog steeds trending. We zien veel vaker 

een creatieve vorm hiervan door 2 verschillende kleuren te 

gebruiken in plaats van het traditionele naturel en wit. Door 

bijvoorbeeld de nageltip een opvallende kleur te geven. 

SNS Nails biedt een speciaal French Box aan, in de box zit 

onder andere een applicatie systeem voor de perfecte 

french dip nageltip. De kleurcollectie wordt regelmatig  

uitgebreid op dit moment is er een keuze uit diverse  

kleuren met glans garantie, ook zijn er matte tinten ver-

krijgbaar. De glitter collectie bestaat uit ruim 20 tinten.

De kleuren zijn onder verdeeld in collecties 
met vrolijke namen zoals onder andere:
- Designer Series

- Diva Collection

- Cleopatra Collection

- The Nudes

- Summer Collection

Nog een keer op een rijtje alle voordelen van 
het gebruik van SNS:
- Geurloos

- Beschadigd de eigen nagel niet

- Sterk

- Flexibel

- Natuurlijk gevoel

- Gezond voor het nagelbed

- Glans Garantie

SNS Nails is dit jaar nieuw op de markt in Nederland, in 

Amerika heeft het systeem al duizenden tevreden klanten 

en nagelstylisten. Reden genoeg om zelf kennis te maken 

met SNS Nails Nederland.

SNS Nails staat voor de 
gezonde natuurlijke nagel



Het nieuwe 
           nagellakken
Caption maakt alle bestaande lakken en gellakken overbodig. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, 

maar Caption heeft het allemaal: makkelijk thuis aan te brengen, binnen enkele seconden touch-dry  

en met de look van een gel zónder lamp. De lak kan tot wel 9 dagen blijven zitten en is binnen enkele 

seconden weer te verwijderen met polish remover.
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CAPTION is een award-winning en hightech nagellakmerk 

ontwikkeld door de broers Greg en Habib Salo – oprichters en 

eigenaren van het bekende Amerikaanse Young Nails Inc. Zij 

ontwikkelden de unieke LacQ3-technologie (een drievoudige 

laag van duale polymeren met vulkanisch gesteente en  

plantaardige plastificeerders), die intense pigmentatie en de 

hoogglansfinish van een gel met een ongekend snelle  

droogtijd weet te combineren. In eerste instantie is CAPTION 

ontwikkeld voor de professionele markt en voldoet daarom 

aan de hoogste kwaliteitseisen. De CAPTION kleurencollectie 

bestaat uit een assortiment van meer dan 120 kleuren en  

18 topeffects. 

CAPTION STAPPENPLAN
Start de CAPTION manicure met de CAPTION Base Coat, deze lak maakt je 

nagels tevens sterker en gezonder. Breng vervolgens een kleur uit de  

collectie aan. Door de hoge pigmentatie geeft één kleurlaag 100% dekking. 

Het uniek vormgegeven kwastje zorgt ervoor dat je extra snel en strak kunt 

lakken.

De CAPTION Top Coat fungeert als een sealer, waardoor de lak wordt  

verzegeld en extra snel droogt. De drie lagen zijn binnen enkele minuten 

touch dry. Dit gaat in slechts enkele minuten over op de look van een  

gellak, zónder het gebruik van een UV lamp of andere hulpmiddelen.



CAPTION [ 03 ]

 [ 19 ]

EMMY KLOS
Het brein achter Caption Benelux is Emmy Klos. Nail pro  
en beauty-onderneemster Emmy Klos is al sinds 1993  
zelfstandig onderneemster in de beautybranche en startte 
haar bedrijf SalonCosmetics 20 jaar geleden vanuit een  
behoefte om haar hoge standaard van kwaliteit en service 
door te geven aan andere professionals.

SalonCosmetics is importeur van salonproducten voor professio-

nals én een hoogstaand opleidingscentrum voor manicure en na-

gelstyling. Met haar jarenlange ervaring en passie voor alles wat met 

nagels te maken heeft weet ze de beste merken uit de branche aan 

zich te binden, zoals o.a. CAPTION.

Emmy: “Na mijn eerste kennismaking met Caption was ik werkelijk 

flabbergasted. Elke vrouw kent het wel; snel nog even de nagels lak-

ken voor het slapen gaan en wakker worden met een afdruk van de 

lakens in het eerst zo mooie resultaat. Met CAPTION is dit verleden 

tijd! Ik zag direct dat elke vrouw dit product op het (nacht-)kastje 

wilde hebben staan! CAPTION is het eerste reële alternatief voor gel-

lak, mede door de lange draagtijd en belangrijker nog; de veiligheid 

voor de natuurlijke nagel. De vele reacties en positieve ervaringen op 

social media, en ook die van de beautypers en vele BN’ers en trouwe 

gebruikers spreken voor zich.”

“Verslaafd aan de 
lakjes van Caption”
                                                                       Romy Monteiro



EEN IDEAAL HUWELIJK: CAPTION EN GO TIME
Als de draagtijd van Caption niet voldoende is dan is er 
ook nog Go Time. Ook Go Time is gebaseerd op de 
LacQ3 technologie en wordt supersnel aangebracht 
(binnen 10 minuten). Go Time houdt 14+ dagen.  Omdat 
er voor elke Go Time kleur een exacte kopiekleur  
in Caption nagellak verkrijgbaar is, kan de klant zelf –
geheel onzichtbaar- de nagels bijwerken. Bij een  
beschadiging van de Gellaque set hoef je dus niet  
direct naar de salon, maar volstaat het aantippen met 
Caption, eventueel te sealen met topcoat. Belangrijk 
om te weten dat dit alleen met Caption lukt, omdat 
Caption lak een ultra-hoge pigmentatie heeft. Dit 
geeft de mooie gelfinish waardoor je geen verschil 
ziet als je Go Time nagels bijwerkt.

∂  TOT 70% TIJDWINST IN DE SALON
∂  GEEN BASE- EN TOPGEL en tóch
∂  14+ DAGEN PERFECTE NAGELS
∂  FLEXIBEL EN DUN MAAR TOCH ZEER STERK
∂  ONWEERSTAANBARE BLIJVENDE HOOGGLANS
∂  GESCHIKT VOOR LED ÉN UV
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“Je kunt je nagels nu zelfs lakken 
voordat je naar bed gaat, ideaal!”

                                                          Astrid Joosten (bij Linda’s zomerweek)



www.caption.nl
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Strong Women Award 
The Strong Women Award is een jaarlijks exclusief event, met 

als doelstelling om vrouwen die tegen de wind in blijven staan 

en het hart op de juiste plaats hebben in het zonnetje te zetten. 

Caption is trots partner te zijn van dit prachtige initiatief.  

Op maandag 27 maart 2017 was de uitreiking van The Strong 

Women Award. Paralympisch snowboarder Bibian Mental is dit 

jaar de winnaar van de Award.

Salons
Caption aankopen bij u in de buurt?  

Of een professionele behandeling met 

Conversion of Go Time Gel Laque?  

Bekijk dan op onze site bij welke  

salons u terecht kunt!

“Wat een geweldige nagellak is Caption!”
                                    Leontien Borsato
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Verdeler(s) gezocht voor België en Luxemburg
Voor België en Luxemburg zijn wij op zoek naar zelfstandige verdelers voor ‘BL Blink Lashes’.

‘BL Blink Lashes Korea’ is opgericht in 2003 en actief in ruim 75 landen. Het toonaangevende en innovatieve Blink biedt een 

totaalpakket van kwalitatief hoogwaardige producten met betrekking tot wimperextensions. De import en distributie wordt in 

de Benelux exclusief verzorgd door ‘Blink by Wishlashes’.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U PER E-MAIL OF TELEFONISCH CONTACT MET ONS OPNEMEN.
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BLINK LASHES [ 03 ]

BLINK BY WISHLASHES | WISHLASHES AND BROWS
Laan van Middenburg 48 | 2275 CD Voorburg Nederland

T: +31 (0) 70 73 70 128 | E: info@wishlashes.nl
www.wishlashes.nl



Lilly Nails 
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Bij Lilly Nails vindt u alles wat 
u nodig heeft voor uw salon

In 2008 is Lilly Nails opgericht door Maud Sannes. Haar missie: 

mensen helpen er goed uit te zien en zich goed te voelen.

In 2012 is Maria Mellert erbij gekomen om kwalitatief hoog-

staande opleidingen aan te kunnen blijven bieden. En met 

resultaat: in Zweden is Lilly Nails hiermee al meerdere malen 

in de prijzen gevallen.

In Nederland worden alle Lilly Nails opleidingen op exact  

dezelfde manier gegeven waardoor we de hoge kwaliteit 

kunnen waarborgen. Onze studenten kunnen altijd op ons 

terugvallen wanneer ze ergens tegen aanlopen.

Bij Lilly Nails vindt u alles wat u nodig heeft voor uw salon.

TWEE TOPPERS VAN HET LILLY NAILS TEAM
Micaela Wallgren is de product developer van Lilly Nails.  

Zij is zeer actief in het wedstrijdcircuit en heeft inmiddels 

meerdere prijzen op haar naam staan. Micaela is onder  

andere winnares van de Nails Olympic Show Polen 2016 en 

het Zweedse kampioenschap Gel Master 2016.

Fotografie: Ron Rutgers

Lilly Nails is een nieuwe speler in de Benelux op het gebied van nagel & wimperproducten. 
Het Zweedse merk levert kwaliteitsproducten aan gecertifieerde of KvK geregistreerde  
nagelstylisten en wimperstylisten

Fotografie: Ron Rutgers
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Micaela reist de wereld over voor het geven van trainingen 

en workshops. Inmiddels is zij alweer tweemaal in Nederland 

en België geweest voor het geven van diverse workshops.

Solin Sadek is een grootheid op Instagram, zo groot dat 

zelfs Rihanna kwam langs om haar nagels te laten doen 

door Solin tijdens haar worldtour. 

Micaela en Solin zijn te volgen op Instagram:

https://www.instagram.com/solinsnaglar/

https://www.instagram.com/sveanaglar/

 

Lilly Nails onderscheidt zich ten opzichte van andere  

merken door een zeer hoge klantgerichtheid en service aan 

te bieden. Producten aan te bieden van een zeer hoge  

kwaliteit voor een zeer betaalbare prijs.

Wij bieden een scala aan producten o.a., Gel, Acryl en  

uiteraard onze geweldige Gel Polish kleuren. Onze Gel en 

Acryl zitten in een geweldige verpakking die je salon direct 

een zeer professionele uitstraling geeft., het oog wil  

tenslotte ook wat.

NIEUWE PRODUCTEN
7 nieuwe kleuren gel polish: Heavy Metal, Vanilla Fudge, 

Cotton Candy, Mint Green, Golden Green & Fuchsia.

Rock Glittergel Collection, de musthave voor iedere nagelsalon, een strijkgel 

waarmee de mogelijkheden werkelijk eindeloos zijn. Je kunt hem bijvoorbeeld 

gebruiken als glitter over een gel polish of er een french mee zetten. 

Magic Gels zijn verkrijgbaar in 8 kleuren voor een hele gave simmering over 

ieder kleur en over de babyboom french. 

De Nederlandse agent voor Lilly Nails is Peggy Pieters. November 2015 kwam 

zij in contact met Lilly Nails en vanaf mei 2016 is Peggy officieel importeur en 

agent van Lilly Nails in de Benelux. De winkel en het opleidingscentrum van 

Peggy zijn gevestigd in Purmerend, hier kun je terecht voor vragen over alle 

producten van Lilly Nails. 

De opleidingen worden in Purmerend en in Terheijden (naast Breda) gegeven 

en starten een aantal keer per jaar. Op deze manier kun je ten alle tijden  

instromen.

September 2016 zijn er 2 distribiteurs bijgekomen, Wilma Peeters van Future 

Nails in Terheijden, www.futurenails-terheijden.nl en Helene van Beelen van 

Nail’d by me, www.naildbyme.nl Katwijk aan Zee. 

Nu kun je op drie locaties komen testen hoe de producten werken en wat de 

mogelijkheden zijn met de producten. Je mag altijd langskomen, maar maak 

hiervoor een afspraak zodat we tijd voor je vrij kunnen maken om eventuele 

vragen te beantwoorden en uitleg over de producten te geven. Hier zijn  

uiteraard geen kosten aan verbonden.

 WIL JE MEER WETEN OVER LILLY NAILS? 
 Lilly Nails Benelux | van IJsendijkstraat 407b | 1442 LB Purmerend

 0299 76 92 25 | info@lillynails.nl | www.lillynails.nl

vlnr. Wilma Peeters, Peggy Pieters, Helene van Beelen,  

Micaela Wallgren en  Maud Sannes
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WWW.URBANNAILS.BE
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URBAN NAILS IS EEN POPULAIR NAGELMERK DAT  

BEKEND IS GEWORDEN DOOR HAAR NAIL ART  

ARTIKELEN. ZE STAAN VOORAL BEKEND VANWEGE 

DE VELE KLEUREN FOLIE, PIGMENTEN EN GLITTERS. 

MAAR WIST U OOK DAT ZE DE LIJNEN STEEDS  

VERDER AAN HET UITBREIDEN ZIJN MET BASIS 

PRODUCTEN ZOALS GEL EN ACRYL? 

BE JEWELED IS HET GEL POLISH MERK VAN URBAN 

NAILS. ER ZIJN ONDERTUSSEN AL MEER DAN  

100 VERSCHILLENDE KLEUREN EN ER BLIJVEN ER 

STEEDS BIJKOMEN.

Mijn naam is Rob Rediers, 20 jaar oud en ik werk als graphische designer, docent en nagelstylist bij Urban Nails BVBA.  
Daarbuiten heb ik mijn eigen nagelstudio in bijberoep in Lummen (België). Nagels is altijd een grote passie van mij geweest. 
Alles wat glitterde sprak mij van kleins af aan al aan. Het is dus vanzelfsprekend dat ik helemaal los ga op klanten die mij de  
kans geven.

Ik ben de enige jongen in het Urban Nails team maar ik kan goed mijn mannetje staan tussen de vrouwen. De beurzen vind ik 
helemaal geweldig! Zeker om alle vrolijke gezichten van de klanten te zien en te helpen met al hun vragen.
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Urban Nails 

Nails created by Rob Rediers

rob rediers, nagelstylist
en docent bij urban nails 
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     Color Flash Mascara
Gekleurde mascara met volume-effect
Zomer, zon, lange avonden en warme nachten en, niet te vergeten, festivals: daar passen kleurige looks 

bij. De nieuwe Color Flash Mascara biedt veel mogelijkheden voor een zomerse styling. Jong en oud,  

iedereen kan profiteren van het zomerse effect van deze nieuwe look.

De COLOR FLASH MASCARA kan als volume 

mascara voor het complete oog, maar ook als 

highlight voor de wimperuiteinden gebruikt 

worden. Direct na het aanbrengen van het 

eerste laagje geeft de mascara een prachtig 

effect met een optimale houdbaarheid.  Met 

verzorgende Carnauba-Wax – de wimpers blijven 

hierdoor flexibel. Door de heldere kleuren 

worden de ogen prachtig in de spotlights  

gezet. Dermatologisch getest. Geschikt voor 

gevoelige ogen. 

Smaragdgroen | Deze mascara past het beste bij donkerbruin, hazelnootbruin, honingbruin, 

fris blauw, donker blauw of groene ogen. 

Royalblauw | Blauwe mascara is mooi bij donkerbruine- en groene ogen. Gebruik bij Blauwe 

ogen de blauwe mascara - hierdoor lijken de ogen nog blauwer. Ook bij groene ogen kan 

blauw gebruikt worden. 

Lila | Deze mascara kan door alle kleuren ogen gedragen worden. 

Wit | De zomerse blikvanger! Wit opent de ogen en geeft een frisse wakkere blik.   

BIJ HAZELNOOTBRUINE OGEN KAN IEDERE KLEUR GEBRUIKT WORDEN. 

Haparko Cosmetics | De Veldoven 57 | 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht | 078-6816628 | www.haparko.nl | www.webshopmaluwilz.nl

Extra Tip 
VOOR EEN MODIEUZE DUO LOOK KUNNEN DE WIMPERS MET 2 KLEUREN AANGEZET 
WORDEN OF DE BOVEN EN ONDER WIMPERS IN VERSCHILLENDE KLEUREN AAN- 
ZETTEN. VOOR EEN HEEL BIJZONDERE GELEGENHEID KAN DE COLOR FLASH MASCARA 
OOK OP DE WENKBRAUWEN AANGEBRACHT WORDEN.
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Lotte van der Zee “Miss Teen of the World “
Fotografie: Studio Silhoutte Zwijndrecht | Make - up artist: Jessica Sierveld 





DE AWARD-WINNING 
NATURAL TANNING 
SPRAY
�  Eenvoudig zelf aan te brengen

�  Droogt snel en zonder vlekken

�  Tot 5 dagen een vakantiekleur

�  Geschikt voor alle huidtypes en het gehele lichaam

�  Één flacon is tot 60 keer te gebruiken voor gezicht 

 en décolleté (1 jaar met één flacon)

�  Geeft een puur en egaal resultaat, dus géén 

 worteleffect

�  Natuurlijke en voedende ingrediënten, waaronder 

 Aloë Vera en Ginkgo 

�  Dermatologisch getest en vrij van parabenen

Bezoek onze stand, standnummer 1.D.030 
tijdens de Beauty Trade Festival en profiteer 
van onze speciale beursactie! 

WWW.MARCINBANE.COM
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OP 14, 15 EN 16 OKTOBER STAAT EVENEMENTENHAL VENRAY WEER IN HET TEKEN VAN BEAUTY TIJDENS  

VAKBEURS UITERLIJKE VERZORGING. TIJDENS DÉ INKOOPBEURS VOOR ZUID-NEDERLAND ZIJN ER VOOR 

IEDERE BEAUTYPROFESSIONAL GRATIS WORKSHOPS, DEMO’S, TRAININGEN EN LEZINGEN BIJ TE WONEN. 

KORTOM, ALS BEAUTYPROFESSIONAL WIL JE DEZE VAKBEURS NIET MISSEN!
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Vakbeurs Uiterlijke Verzorging is een complete beurs 

voor schoonheidsspecialisten, visagisten, masseurs, 

nagelstylisten en pedicures. Het is dé inkoopbeurs voor 

Zuid-Nederland. In een gastvrije ambiance ontmoeten 

beautyprofesisonals gerenommeerde fabrikanten, groot- 

handelaren en leveranciers. Tijd en aandacht voor de 

bezoeker zijn op deze beurs het uitgangspunt. Drie dagen 

lang staat een veelzijdig aanbod van exposanten klaar 

om bezoekers te informeren over de (nieuwste)  

producten & oplossingen, de laatste trends en noviteiten 

in hun branche.

DIVERSITEIT & BELEVING OP DE BEURSVLOER
Net als in 2016 is er deze editie voor iedere branche 

een ruim aanbod op de beursvloer. Bezoekers uit de vijf 

beautybranches kunnen terecht voor het inkopen van 

alle denkbare werkmaterialen. “In 2016 was er voor iedere 

branche een eigen programma wat door bezoekers 

complete beurs voor visagisten, 
schoonheidsspecialisten, masseurs, 

nagelstylisten en pedicures
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zeer enthousiast werd ontvangen. Er waren presentaties en demonstraties  

waardoor er veel beleving was op de beursvloer”, vertelt Giny Hurink namens de 

beursorganisatie. “Ook deze editie zal er weer volop beleving zijn. Voor iedere  

beautyprofessional zijn er gratis workshops, demo’s, lezingen, presentaties of 

trainingen te volgen. Wij bieden kennis & inspiratie voor iedere professional”,  

aldus Hurink. 

ALLES VOOR DE NAGELSTYLISTE
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging is de plek bij uitstek voor nagelstylistes die hun 

salon naar een hoger niveau willen tillen. Drie dagen lang is er een dagvullend 

programma. Tijdens de diverse workshops wordt ingegaan op de laatste trends  

en de nieuwste technieken. Op de stand van verscheidene exposanten kunnen  

bezoekers producten uitproberen. Daarnaast vinden er op zondag nagelwedstrijden 

plaats. 

TWEE GRATIS E-TICKETS KUNT U AANVRAGEN MET DE REGISTRATIE-
CODE 8170002231 OP WWW.EVENEMENTENHAL.NL/UV-VE

ALLES VOOR DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Schoonheidsspecialistes vinden op de beursvloer volop mogelijkheden om hun 

salon activiteiten uit te breiden. Zo zijn er massage demonstaties van diverse 

technieken verzorgd door Magneet Massage en Kathleen Kay Cosmetics.  

Bellabaci verzorgt op haar stand daarnaast demo’s van cupping massage, een 

oude Chinese massagetechniek. Verder zijn er open trainingen op het gebied  

van huidverzorging en –verbetering.

GRATIS BEZOEKEN?
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Venray vindt plaats op 14, 15 en 16 oktober  

in Evenementenhal Venray. De beursvloer is tijdens beursdagen geopend van  

10.00 – 17.00 uur. Meer informatie www.vakbeursuiterlijkeverzorging.nl
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WIJ ZOEKEN 
PARTNERS DIE ONZE 

ENERGETIX PRODUCTEN 
WILLEN OPNEMEN IN 
HUN SALON OF DOOR  

PERSOONLIJKE 
VERKOOP 
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AL VELE JAREN WORDEN MAGNETEN GEBRUIKT OM  
HET GEVOEL VAN WELZIJN TE BEVORDEREN

Magneetkracht is inzetbaar bij verschillende 
klachten. Magneten zijn geen geneesmiddel, 
maar kunnen zeker bijdragen aan uw lichamelijke 
welzijn.

Energetix is een Duits bedrijf dat zich verdiept 
heeft in de werking van magneetkracht en een 
sieradenlijn met magneten heeft ontwikkeld. 
Energetix sieraden zijn stijlvol en bieden u  
bovendien de kracht van magneten.

Geinspireerd door de laatste mode-/lifestyle 
trends biedt Energetix ieder jaar een nieuwe, 
gevarieerde, stijlvolle collectie sieraden voor 
mens en dier. Activehouse is een zelfstandig 
Energetix importeur en biedt u alle garantie en  
uitstekende service.

Miljoenen klanten over de gehele wereld 
dragen Energetix sieraden en vele vinden 
door de magneetwerking een nieuw  
levensgeluk en dagelijkse energie. Deze 
combinatie maakt magneetsieraden van 
Energetix uniek.

GARANTIE
Ervaar de werking en kwaliteit van onze  
producten door deze zelf te proberen. Wij 
geven altijd 30 dagen uitprobeergarantie.

Nieuwsgierig?
Bekijk alle producten op de website  
www.energetix.tv/activehouse of neem  
telefonisch contact op via (0180)390299 
of (06) 25033507

ENERGETIX  [ 03 ]

Magneetsieraden
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BiBi’s Nail Design, Gastelseweg 144 F-G , 4705 RB Roosendaal (NL)
T +31 165 85 60 30   www.bibisnaildesign.com

• Extremely strong

• Ideal to create thin nails

• Optimal adhesion

• Easy application - self-leveling gels

• No heat generation during curing

• Medium and thick viscosity gels

• Non yellowing

• Easy to file

• High shine

• UV / LED curable

• Hypo-allergenic formula

• Usable on forms to extend

• Odorless
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Waarom valt de een meer op in zijn werk dan de ander? Als we een nieuw vak leren zijn we gemotiveerd.  

We kijken uit naar de lessen en zijn in gedachten al druk aan het werk om het nieuw geleerde in de praktijk 

te brengen. Tijdens de opleiding zijn er veel leuke momenten, je merkt dat je groeit maar wellicht zijn  

er ook mindere momenten. Iets valt toch tegen of is lastiger te leren dan je dacht. 

Maak jij het verschil?

“Dit stukje 
creativiteit, de vrijheid 
die je hierdo or krijgt, 

zorgt ervo or dat 
je het verschil gaat 

maken.” 
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Interesse en doorzettingsvermogen zijn twee be-

langrijke eigenschappen, maar ook flexibiliteit, je 

open stellen voor nieuwe zaken of net even meer 

inzet tonen en oefenen dan een ander.

In ons vak is creativiteit een eigenschap die je  

óók iets verder helpt. We kunnen allemaal leren 

knippen, verven of een mooie make-up aanbrengen. 

Maar iemand die creatief is, durft iets speels in  

te zetten, ziet net een andere oplossing met nét  

die twist die het verschil maakt.

Zo ook in het vak permanente make-up. Tijdens de 

Basisopleiding leer je prachtige eyeliners te zetten. 

Mooie strakke eyeliners of met een zachte schaduw. 

Een eyeliner met een wing of juist alleen heel  

IRMA HULSCHER  [ 03 ]

natuurlijk tussen de wimpers. Ook wenkbrauwen behoren uiteraard tot de baisisopleiding. 

Momenteel zijn de ombre wenkbrauwen een echte hit. Van heel zachte kleuren bij de  

aanzet tot een mooie strakkere vorm aan het uiteinde. De 3-D hairstrokestechniek is niet 

meer weg te denken; je pigmenteert natuurlijke haartjes, zodat de wenkbrauw er mooi  

vol en natuurlijk uitziet.

Wij proberen in onze lessen het stukje creativiteit extra te ontwikkelen door heel bijzondere 

tekenlessen. Oefeningen die de rechterkant van je hersenen stimuleert. Je leert je ooghand 

coördinatie te ontwikkelen en te verfijnen. Wat je merkt is dat je beter gaat waarnemen.  

Je gaat leren kijken als een artiest. Je ziet opeens mogelijkheden die je eerst niet zag en 

staat versteld van wat je tekent. Veel horen wij de reactie: ‘Dat ik dat heb getekend, ik kan 

het bijna niet geloven! ‘

Dit stukje creativiteit, de vrijheid die je hierdoor krijgt, zorgt ervoor dat je het verschil gaat 

maken. 

Als je geïnteresseerd bent in het vak permanente make-up nodigen wij je uit om eens naar 

een van onze informatie middagen te komen. Wij vertellen je graag alles over de mogelijk-

heden en tonen je met trots ons pand: de moderne leslokalen en de salons waar de stages 

worden gelopen. We starten 4-5 keer per jaar met een nieuwe groep. De basisopleiding 

duurt een half jaar. Daarna kan je je altijd nog specialiseren in lipbehandelingen of  

medische pigmentaties.

Wil jij het verschil maken? Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Vraag de brochure aan of 

meld je aan voor een informatiemiddag. We kijken uit naar je komst en vertellen graag  

met enthousiasme over dit fantastische creatieve vak! Je kan natuurlijk ook eerst kijken 

op onze website: www.academievoorpmu.nl

O P E R E T T E W E G  3 1  A L M E R E   |   W W W. A C A D E M I E V O O R P M U . N L



VOLG ONS  #BTF17

Het leukste 
en hipste 

beautyevent voor 
professionals

Line-up 
VAN INTERESSANTE 
SPREKERS, DIVERSE 

OPTREDENS, UITEENLOPENDE 
DEMO’S, UITREIKING 

MAKE-UP AWARD AND 
MORE…

Prepare yourself 
FOR A NEW

BEAUTY SEASON

16,17 & 18 SEPT. 2017
JAARBEURS UTRECHT

www.beautytradefestival.nl

MET DEZE REGISTRATIECODE ONTVANG JE IN DE 
VOORVERKOOP KORTING OP DE TOEGANGSPRIJS.

NP522SMKOOP NU JE TICKETS OP 
BEAUTYTRADEFESTIVAL.NL
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Ben je uitgerust terug van vakantie gekomen? Bruis je van alle nieuwe plannen en ideeën.  

Of heb je juist zin om je klanten nog meer in de watten te leggen? In dit panel gaan we samen 

met onze experts op zoek naar de kansen die er voor jou nog liggen. Laat je inspireren door 

Delphine Duisters van WWBD, Patricia Engels van VIP Naildesign, Patty van Soelen van Bransus 

Cosmetics, Betty Petrovic Plantaz van Nailbar en Renata Versteeg D’Olivio van Deconails.

Leg jij je klanten 
           al echt in de watten? 
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“Heb jij deze zomer ook heel wat teennagels van een kleurtje voorzien? Opmerkelijk toch dat klanten 

in de zomer op eens hun tenen hebben ontdekt. In de winter zitten die tenen er ook hoor… Ik denk 

dan altijd ‘of scheer je je benen in de winter ook niet?’ Verzorging is mijns inziens niet alleen zomers 

een must, maar ook in de winter. Waarom zouden we onze teennagels in de winter niet verzorgen? 

Ik begrijp dat echt niet. Ik ben namelijk groot gebracht met het feit dat ik niet eens een sok met een 

gat er in aan mocht, want je zou maar eens met spoed naar het ziekenhuis moeten. 

 

Wil je extra omzet pakken, vraag dan aan je klant of ze haar teennagels in dezelfde kleur gelakt wil 

hebben. Je bent dan toch al met de gellak in de weer. Zelf prefereer ik een donkere kleur  

op mijn tenen, maar voor ieder wat wils. French vind ik persoonlijk ‘out of time’ voor de tenen. Voor 

nagels heb ik dat ook nooit wat gevonden. Dat is volgens mij wel algemeen bekend van mij.

Ik gebruik in mijn salon ook de nail-art van Quida op de tenen. Lekker snel en makkelijk. Een beetje 

zwarte lijnen erdoor en je hebt een super art. De klant heeft zo spectaculaire nagels waar ze  

absoluut complimenten op gaat krijgen als ze open schoenen of slippers draagt. Met art behaal  

je absoluut meer omzet, zowel op de handen als voeten. 

Wat de producten van Quida betreft, ben ik steeds weer verbaasd over de mogelijkheden. Zeker de 

gellak is één van de ondergewaardeerde paradepaardjes van Quida. Dit product mag echt veel meer 

onder de aandacht worden gebracht van professionals. Veel mensen denken vaak ‘voor deze prijs 

zal het wel prut zijn’, maar dat kan ik absoluut tegenspreken. Qua prijs en kwaliteit kan hier geen 

ander merk tegenop. Professionals die het merk niet aanschaffen, omdat ze het te goedkoop 

vinden – en dus twijfelen aan de kwaliteit - begrijp ik niet. Waarom zou je meer betalen en 

je marge flink naar beneden halen? Doe je dat alleen, omdat je dan kan zeggen dat je 

met merk A werkt? 

Nu ben ik persoonlijk van mening dat het niet alleen om het product draait; nog 

belangrijker is wat je er mee doet. Als je de basiskennis niet hebt, dan zal de nagel 

ook niet goed blijven zitten als je dat dure A-merk gebruikt. Beschik je wel over de 

vakkennis en neem je je werk serieus, dan deel je – als je het product zelf hebt 

ervaren – mijn mening over Quida. Ik wil echt niets anders meer dan de gellakken 

van deze producent. 

Nagelstyliste Renata Versteeg D’Olivio zit al meer dan twintig jaar in het  

vak. Recent heeft ze het merk Quida van producent Deconails ontdekt.  

Als ambassadeur én ervaringsdeskundige deelt zij in deze editie van het panel 

haar visie over het huidige aanbod op de markt.

  ‘Waarom zouden we 
onze teennagels in 
    winter niet verzorgen?’ 
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WWW.DECONAILS.NL
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‘Verwen je klanten met 
 een ware SPA-belevenis’

“Willen we niet allemaal verzorgde handen en voeten? Dan is een heerlijke SPA Manicure of Pedicure behandeling écht een 

must in je salon. Dit is dé manier om extra omzet te genereren; het is namelijk interessant voor je bestaande klanten die hun 

behandeling mogelijk willen uitbreiden én een kans om nieuwe klanten te trekken. Combineer het met een gellak-behandeling 

– die is tenslotte ook nog steeds helemaal hot – en je biedt de klant echt een belevenis aan. Het verwennen van de klant, de 

geur van de SPA producten en het uiteindelijke resultaat…  Ik weet zeker dat jouw klanten de volgende keer weer terug zullen 

komen!   

Heb je nog geen ervaring met het geven van een SPA behandeling? No-worries! Hier bij Beauty Company hebben  

wij verschillende SPA merken in ons assortiment, zoals Astonishing Spa, BCL SPA of Bare Luxury van Morgan Taylor. Alle drie 

de merken hebben een compleet Manicure / Pedicure assortiment waar je jouw klanten heerlijk mee kunt verwennen. Ook zijn 

hier workshops aan gekoppeld.

Zo’n aanvulling op je aanbod kun je gepaard laten gaan met een leuke actie. Geef bijvoorbeeld een introductiekorting aan 

nieuwe klanten. Maar denk ook aan je bestaande klanten! Denk bijvoorbeeld aan een x aantal afspraken, waarna ze een  

bepaalde korting op de eerstvolgende behandeling krijgen. Dit zijn geen speciale aanbiedingen, maar het zijn wel triggers die 

de klant kan overhalen om voor jou te kiezen en aan je te binden. Spontane acties zijn ook altijd leuk, je kunt hierbij inspelen 

op het weer, seizoen of een bepaalde periode. Onze Astonishing Spa, BCL SPA en Bare Luxury van Morgan Taylor lijnen hebben 

alle drie leuke kleine pakketjes voor thuisgebruik. Ideaal om deze producten bij een behandeling te verkopen. Zo kan de klant 

de beleving bij jou ook mee naar huis nemen. Wie wordt immers niet blij van die heerlijke SPA geuren in de badkamer?

Wil je graag een merk dat 100% natuurlijke ingrediënten bevat, kies dan voor BCL SPA. Deze complete SPA Manicure /  

Pedicure-lijn heeft verschillende geuren, inhoudsmaten en naast de producten heeft het ook hele leuke give-a-ways voor 

thuisgebruik. Door het brede assortiment is er voor ieder wat wils. Kies de geur Spearmint & Vanilla voor een frisse beleving, 

Pitaya Dragon Fruit voor een zomerse beleving of Manderin & Mango voor een meer tijdloze beleving. Keus genoeg en dit is 

nog niet alles! Ook een breed assortiment van gellak kleurtjes kunnen niet ontbreken in de salon. Bij Beauty Company hebben 

wij een groot gellak assortiment van verschillende merken zoals Gelish (Hand & Nail Harmony), Colour Gloss (Artistic Nail 

Design), Gelosophy (Astonishing Nails), NailPerfect Soak Off Gel Polish, ibd JustGel of EzFlow TruGel. Ik weet zeker dat er de 

kleurtjes bij zitten die jij graag zou willen aankopen of die jouw klanten zouden willen.

Voor meer informatie met betrekking tot onze SPA producten en bijbehorende workshops, neem contact op met de afdeling 

opleidingen: 040 – 254 75 11 / opleidingen@beautycompany.nl.”

Delphine Duisters is als Creatief Concept Developer werkzaam bij WWBD 

Group. Onder deze overkoepelende organisatie vallen de bedrijven, Beauty  

Company, Beauty Factory, Duvado Beauty Systems en Provecho Beauty. WWBD 

Group is gevestigd in Veldhoven en importeert inmiddels meer dan 42 merken, ze hebben 

meerdere eigen merken en produceren een groot aantal Private Labels voor derden,  

nationaal en internationaal. Daarvoor werken ze nauw samen met de meest deskundige en ervaren 

laboratoria op het gebied van gel polishes, gels, acryls en andere professionele nagelproducten. 

Inmiddels wordt er geleverd aan meer dan 77 landen. Delphine bedenkt en realiseert creatieve, 

vernieuwende concepten en volgt de ontwikkelingen en trends op de voet.

WWW.WWBDGROUP.COM
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“Wij hebben recent PolyGel gelanceerd. In een eerdere uitgave heb ik al aangegeven dat dit écht een 

spraakmakend systeem is dat voor revolutie in de branche gaat zorgen. Daar ben ik nog steeds van 

overtuigd; zeker nu de eerste beautyprofessionals hun ervaringen ook met ons hebben gedeeld. Ze 

vinden het echt heerlijk. De klant ervaart echt het verschil; de Gelish PolyGel is geurloos, dus er 

hangen geen onaangename geuren in de salon. 

Voor de stylist is het daarnaast fijn werken, omdat het bij alle omstandigheden kan. Als het opeens 

heel heet is in de salon, dan wordt acryl meteen te hard. En ook met gel kun je geen kant meer op. 

De Gelish PolyGel kun je ook als het méér dan dertig graden is, gewoon eenvoudig opbrengen.  

Mochten we een strenge winter krijgen, waardoor het wat frisser in de salon blijft; ook dat is geen 

probleem als je met dit systeem werkt. Acryl is in dat geval niet hard te krijgen en gel veel te stug. 

PolyGel doet precies wat  jij wilt, wanneer jij het wilt. 

Maar het product heeft meer voordelen. Het is namelijk veel lichter dan traditionele systemen. Iets 

wat je klant direct merkt. Omdat het gemiddeld twintig procent lichter is, voelt het voor de klant 

haast alsof er niets op haar nagels zit. Daarnaast biedt het product superieure hechting zonder 

lifting of loslaten. Het vijlsel van PolyGel is dertig procent zwaarder dan dat van andere producten, 

zodat het direct neerslaat op tafel en niet in de lucht terecht komt. Met de handige tube kan  

daarnaast een precieze hoeveelheid van de geld worden afgemeten, waarmee verspilling wordt 

voorkomen. 

Het volgen van training is noodzakelijk voor het werken met Polygel. We hebben in deze gedacht aan 

het belang van de consument, waar met PolyGel wordt gewerkt ben je verzekerd van een gedegen 

styliste. Alleen gediplomeerde specialisten mogen deze behandelingen namelijk aanbieden.  

Het product is echt voorbehouden aan gecertificeerde, KvK-geregistreerde beautyprofessionals. 

Voor de nagelbranche is dat redelijk nieuw, maar in de schoonheidsbranche is dit heel gebruikelijk. 

Het product is verkrijgbaar in zes kleuren. Gaande van licht gepigmenteerde tot volle kleuren die ook 

geschikt zijn voor nagelbedverlenging.”

Betty Petrovic Plantaz opende in 2010 haar deuren van Nailbar. Na jaren- 

lange ervaring als internationaal docent, jurylid en hoofd opleidingen voor  

gerenommeerde bedrijven, wilde zij graag zelf een merk in Nederland  

distribueren. Dit gebeurde in 2012 als exclusief distributeur voor Gelish/Hand 

& Nail Harmony voor Nederland. Dit merk staat niet alleen voor kwalitatief 

hoogwaardige producten, maar vooral voor innovatie in de branche.

WWW.NAILBAR.NL

‘Gelish PolyGel doet 
   precies wat jij wilt, 
wanneer jij het wilt’ 
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WWW.BCNAILS.NL

‘Orly heeft perfecte 
    oplossing voor teennagels’

“Bij ORLY – het Amerikaanse merk dat maar liefst 43 jaar bestaat – draait het allemaal om natuurlijke nagel- 

verzorging. Alle producten zijn gericht op het herstellen, versterken en of verfraaien van de natuurlijke nagel.  

Niet alleen voor de handen, maar ook voor de voeten. 

Bij teennagels is het tenslotte niet altijd mogelijk om een gelpolish te gebruiken, bijvoorbeeld door schimmels. 

Gelukkig heeft ORLY hier voor ook de perfecte oplossing, namelijk de Breathables. De Breathable is vier-in-één: 

base, kleur, topcoat én versterkend door de toegevoegde vitamines. De naam heeft dit product te danken aan 

het feit dat deze nagellak zuurstof doorlaten is. Hiervoor heeft ORLY gebruik gemaakt van de technologie die bij 

contactlenzen wordt gebruikt. Dit is op dit moment echt in opkomst. Nagelstylistes die het nog niet kennen, 

moeten zich hier absoluut eens verder in verdiepen. Dit gaat het helemaal worden.” Momenteel is deze lijn  

verkrijgbaar in achttien verschillende kleuren én binnenkort wordt dit aantal maar liefst verdubbeld. 

Door het lakken van teennagels ook aan te bieden, heb je kans om je omzet te vergroten. Denk je nu ‘leuk Patty, 

maar ik moet echt niets van iemand anders zijn voeten hebben’ dan begrijp ik dat ook. Denk er dan eens over na 

om in samenspraak met een pedicure een behandeling aan te bieden. Dus dat de klant eerst naar de pedicure 

gaat en aansluitend bij jou terecht kan – met schone, verzorgde voeten – voor een mooie gel, acryl of gelpolish. 

Met name die laatste is ideaal voor teennagels. 

Vaak zie je namelijk dat teennagels die met gewone nagellak zijn gelakt toch erg dof worden, bijvoorbeeld  

doordat je in de zomer met je voeten door het zand hebt gelopen. Dit kun je met de GELFX van Orly 

voorkomen. Die blijft – met zijn prachtige, duurzame en hoogglanzende topcoat – echt heel  

mooi zitten. De GELFX is het enige met vitamine verrijkte Gelpolish systeem dat ervoor  

zorgt dat de natuurlijk nagel beschermd en gevoed wordt tijdens het dragen ervan. 

GELFX hebben we in méér dan honderdtwintig kleuren en wordt vier keer per jaar  

aangevuld met een tijdelijke seizoenscollectie. 

Nu we het over collecties hebben; de herfstcollectie ‘Velvet Dream’ is echt een 

topper. Deze collectie is heel gevarieerd qua kleur, maar ook qua finishes.  

Velvet Kaleidoscope is bijvoorbeeld opgebouwd uit meerdere kleuren en afhankelijk 

van de lichtinval overheerst de ene keer het goud en de andere keer het donker- 

roze. Dit geeft de nagellak iets mysterieus. En zo bevat de lijn nog vijf andere  

bijzondere tinten. Ja, dankzij deze collectie krijg je zelfs zin in het najaar. 

Patty van Soelen heeft jarenlang gewerkt als nagelstyliste en is nu Manager Nail  

Products bij BC Nails. Dit is een snel groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in de  

distributie van nagelproducten. Voor nagelstylisten, manicures en pedicures hebben 

zij alles in huis voor de natuurlijke nagel, hand- en voetverzorging, maar ook kunst- 

nagelsystemen. BC Nails verzorgt workshops en heeft een compleet opleidingsaanbod 

voor professionals én voor beginners die graag een professional willen worden.  

Patty is onder andere brandmanager van het welbekende Amerikaanse merk ORLY,  

de natuurlijke nagelspecialist. 
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‘Laat kleuren voor 
         zichzelf spreken’

“We hebben de afgelopen tijd veel pastel, en heldere frisse kleuren gezien. Een mooi gelakte nagel  

is aantrekkelijk. Niet alleen voor de vrouw, maar ook mannen vinden dit prachtig. Of het nu om een  

natuurlijke look gaat, een eenvoudige versiering of een prachtige nailart – de keuzes zijn eindeloos. 

Onze tip: maak het niet té druk. Laat de kleuren voor zichzelf spreken. Wees daarnaast creatief in hoe 

je jouw salon onder de aandacht brengt. Zorg dat deze acties altijd bij jouw en je salon passen. 

Ook wij onderscheiden ons bij VIP Naildesign. Dat doen we met de sublieme kwaliteit van onze  

producten. We zorgen daarnaast dat we altijd vernieuwend zijn, zodat jij als nagelstyliste met onze 

producten jouw klanten steeds weer iets nieuws kan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan onze BEAUTY 

Line. Hierbij draait het puur om professionele producten van zeer hoge kwaliteit. Ik durf te stellen dat 

we het in Europa niet zo goed gewend zijn. Dankzij BEAUTY Line gaat je meer én langer plezier geven als 

nagelstyliste. Dit is dus een mooie aanvulling op het hoogwaardige assortiment dat we al aanbieden. 

We hebben niet alleen de kwaliteit van onze producten hoog in het vaandel. We vinden het ook  

belangrijk dat we voldoende ondersteuning kunnen aanbieden. Zo verzorgt ons team lessen en work-

shops. Zo kom je alles te weten over onze nieuwe producten en kun je je technieken en trends eigen 

maken en vervolgens toepassen in de salon. Alle opleidingen worden gegeven door een docent die  

volgens de normen van VIP Naildesign is opgeleid. Door de zorgvuldige samenstelling van de  

opleidingen ben je verzekerd van een kwaliteitsopleiding. Een goede basis is immers het begin van  

een succesvolle carrière. 

Wat opleidingen en workshops betreft ben je bij ons aan het juiste adres voor bekende opleidingen als 

Nagelstyliste Acryl, Gel, Allround of Master. Een mooie aanvulling – ook voor kappers, schoonheids- 

specialistes en andere beautyprofessionals interessant – is de Manicure opleiding. Kijk je naar de  

workshops dan blijven we ons ook ontwikkelen. Zo hebben we nu een programma dat bedoeld is voor 

jongeren in de leeftijd vanaf veertien jaar. Zij kunnen op deze manier kennis maken met het beroep  

van nagelstyliste. 

Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Dat betekent dat er maximaal vier cursisten deel nemen 

aan een opleiding of workshop. Zo krijgt iedereen de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft om 

het vak goed te kunnen leren. Maar ook na de voltooiing van de opleiding staan we klaar voor onze 

klanten. Wij helpen jou met de start van een goedlopende salon en ondersteunen je bij problemen en 

vragen.”

Patricia Engels is sinds 1 mei vorig jaar eigenaar van VIP Naildesign. In de  

branche is ze geen onbekende; ze werkt al zestien jaar als nagelstyliste en was 

nu toe aan een nieuwe uitdaging in haar carrière. Een kans die ze kreeg met  

de overname van VIP Naildesign. Dit bedrijf beschikt niet alleen over een mooi 

assortiment aan producten, maar er is ook een goed pakket aan lesmateriaal 

beschikbaar. 

WWW.VIPNAILDESIGN.NL








