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‘Zorgen dat de klant altijd 
getriggerd blijft’
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Sterke 
partner

Waarom partner Worden?
�� Al 25 jaar een betrouwbare leverancier van Malu Wilz.
�� Innovatieve – en trendy producten.
�� Verzorgende decoratieve producten.
�� Goede prijs/kwaliteit verhouding.
�� Flexibele instap mogelijkheden, geen omzetverplichting.
�� Optimale productpresentatie met aantrekkelijke display’s.
�� Omvangrijke marketingondersteuning.

Voor meer informatie over de diverse instapmogelijkheden:

HAPARKO COSMETICS
De Veldoven 57  |  3342 GR  Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 (0)78 - 68 166 28  |  www.haparko.nl

Bekijk onze webwinkel voor meer informatie over producten van Malu Wilz:

WWW.WEBSHOPMALUWILZ.NL

Nieuwe display in de basiscollectie.        Instap met kleine investering mogelijk.



Er zijn op dit moment zoveel mogelijkheden, waardoor je je klant nog 

beter van dienst kunt zijn. Denk dan niet alleen aan nieuwe trends en 

innovaties, maar ook aan opties op het gebied van scholing of verdere 

uitbreiding van de salon. Er liggen zoveel kansen, waarmee je de  

concurrentie net een stap voor kunt blijven. Wij brengen ze met dit  

magazine in kaart. Jou met ieder nummer van Hair & Fashion inspireren, 

is ons motto! Voor deze editie duiken we in de wereld van trends. Wat 

is er dit najaar helemaal hot? Moet je ze eigenlijk wel allemaal willen 

volgen? Ontdek het in dit nummer, waarin we onder andere een bezoek 

brengen aan Haparko Cosmetics BV. Dit bedrijf is al 26 jaar een

begrip in de beautybranche!

Ook zijn we aanwezig op de Hair X-perience 25 en 26 Juni, Evenemen-

ten hal te Gorinchem. 

Natuurlijk gaan we voor Hair & Fashion 2 ook op zoek naar de nieuwste 

trends en innovaties. Dat doen we onder andere op het Beauty Trade 

Festival te Utrecht. Hier kun je op 16, 17 en 18 september ook  

kennismaken met ons. Zien we je daar?

Veel leesplezier

‘Hairstylists bring out the beauty in you’
 [ 03 ]

Foto: Hermie Boumans

      Laat je inspireren door de 
nieuwste trends en ontwikkelingen

Nieuw: Hair & Fashion

DE EERSTE EDITIE VAN HET VAKBLAD NAIL & FASHION LIGT NU VOOR JE. WELKOM! MET DEZE UITGAVE  

WILLEN WE JOU ALS BEAUTYPROFESSIONAL INSPIREREN. 
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▪ Obsession M Sofa

obsession Backwash

Unique backwash decorated with Swarovski® crystals
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Fotografie: Studio Sylhouette Zwijndrecht

Model: Lotte van der Zee 

Make-up artist: Jessica Siereveld
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“Ik ben in deze branche opgegroeid. Ken werkelijk alle ins en outs van de branche. Daarnaast werken we al die jaren 

al met het Duitse cosmeticamerk Malu Wilz. Ik denk dat er weinig merken op de markt zijn, die al zolang dezelfde 

vertegenwoordiger hebben. Dit bewijst wel dat wij een betrouwbare beautypartner zijn. Sinds dit jaar hebben we 

naast de make-up, huidverzorging én huidverbeteringsproducten van Malu Wilz, ook de gelnagelproducten van  

American Nails.”

‘Zorgen dat de klant altijd 
    getriggerd blijft’

ERVARING MET KLEUR 
Waar het klantenbestand in de beginjaren alleen schoon-

heidssalons bevat, daar treft Hester steeds meer kapsalons. 

Speciaal voor deze doelgroep biedt Haparko een driedaagse 

visagietraining aan. “Kappers hebben veel behoefte aan 

scholing op dit vlak. Tijdens deze cursus komen alle basis-

principes aan bod.” 

Haparko Cosmetics is al meer dan zesentwintig jaar een  

begrip in de beautybranche. Maar wist je ook dat ze  

ontzettend veel te bieden hebben voor de kapper die zich  

wil onderscheiden? Kijk ook op www.webshopmaluwilz.nl

Hair & Fashion in gesprek met directrice Hester van Hattem 

over Malu Wilz, American Nails én het unieke, uitgebreide 

trainingsaanbod. “We delen al onze tips en trucs en gaan 

aan de slag met de make-up waar het meeste vraag naar is 

in de salon. Dat wat de trend is, wordt door Malu Wilz ge-

bracht en wij vertalen dat weer naar onze klanten toe in een 

training of workshop.”

CONCURRENTIE STAP VOOR 
“Schoonheidsidealen zijn onderhevig aan trends. Het is 

daarom belangrijk om de concurrentie een stap voor te zijn. 

Je moet zorgen dat je klant altijd getriggerd blijft. We heb-

ben ervoor gekozen om niet met buitendienst medewerkers 

te werken, maar investeren juist in scholing. Kennis is 

macht.” Het grootste deel van het trainingsaanbod is, met 

uitzondering van de driedaagse visagiecursus en verkoop-

training, gratis bij te wonen in Hendrik-Ido-Ambacht.

DE LIEFDE VOOR HET VAK IS HESTER MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN. HAAR VADER WAS JARENLANG 
WERKZAAM IN DE BEAUTYBRANCHE EN INMIDDELS BESTAAT OOK HAPARKO AL 26 JAAR. 
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KANSEN VOOR KAPPER
Hester vertelt dat de producten van Malu Wilz van hoogwaardige kwaliteit zijn, 

maar zich qua prijs in het middensegment bevinden. “Omdat je bij ons geen  

bepaalde hoeveelheden moet afnemen, is dit ook interessant voor de kleinere 

salon. Je kunt steeds voor de trends en highlights kiezen die bij je salon passen. 

Wij zorgen dat het vervolgens binnen 24 uur wordt verstuurd. We hebben alles op 

voorraad, dus je hebt het snel in huis.”

Volgens Hester zorgt salonverkoop voor een fijn extraatje voor de kapper. “Je zult 

het product moeten verkopen; dat ervaren mensen die in de salons werkzaam 

zijn vaak als lastig. Verkopen is vaak niet hun ding. Daarom hebben wij een  

verkooptraining die echt gericht is op de branche. Je krijgt tijdens deze lessen 

alle tools om een product te verkopen op een natuurlijk manier. Op een wijze waar 

je je goed bij voelt én ook nog eens iets verdient. “
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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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COLOR FLASH MASCARA VAN MALU WILZ GEEFT JE 
DE ULTIEME ZOMERSE FESTIVAL-LOOK!
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The Hair X-perience vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem en is  

exclusief voor kappers. Inspiratie, educatie en innovatie staan tijdens het 

gloednieuwe event centraal. Van leerling tot startende ondernemers en 

zzp-ers tot aan de grote salons, iedere kapper kan hier zijn kennis  

verbreden en scherp inkopen.  “De markt heeft bij ons aangegeven dat zij 

een echt kappersevent in Nederland missen ”, vertelt Giny Hurink, 

event-manager van The Hair X-perience. “We denken met een mooie mix 

van exposanten aangevuld met een interessant programma van demo’s, 

workshops, lezingen en shows te voldoen aan de vraag van vanuit de markt”. 

De beursvloer van The Hair X-perience bestaat uit diverse area’s met ieder 

een eigen karakter. In de Selling Area kunnen bezoekers alle denkbare  

werkmaterialen inkopen en in de Product Area maken zij kennis met merken 

en hun producten.  De Education & Innovation Area staat in het teken van 

nieuwe technieken en noviteiten terwijl kappers in de Support Area zich 

kunnen laten informeren over aanvullende diensten.

The Hair X-perience 
Op 25 en 26 juni vindt The Hair X-perience, het grootste kappersevent van Nederland, plaats. Het belooft een 

prachtige eerste editie te worden. Met  een mooie mix van exposanten en daarnaast volop demo’s, lezingen, 

workshops en shows is er voor ieder kapper genoeg te zien en beleven!

Op de beursvloer zijn maar liefst drie Demo Squares waar 

deelnemende bedrijven vakdemonstraties verzorgen over 

de trends van het seizoen en nieuwe knip-, style- en 

kleurtechnieken. Kappers doen kennis en inspiratie op die 

zij direct in hun salon kunnen toepassen. Onder meer 

Jean Paul Mynè, PUR HAIR en Mari van de Ven komen  

er in actie.

Op the Mainstage vinden dagelijks educatieve shows 

plaats. Namens TRINITY haircare en TAILOR’S Grooming 

nemen Saskia Bolk en Suzanne Hoffman (European  

Creative en Artistic Team van TRINITY haircare) en Edwin 

de Kwaadsteniet en Arno Doppen (Grooming Masters voor 

TAILOR’S Grooming) bezoekers mee langs de voorjaars- 

en zomertrends voor dames en heren en laten  

handige knip- en styletechnieken zien.  

The Hair X-perience 



 ( 11 )

The Hair X-perience  ( 01 )

Kortom, als 
professional in het 
kappersvak mag u 

The Hair X-perience 
niet missen!

Mediapartner van The Hair X-perience TOP 

HAIR verzorgt een prachtige programma. In 

twee kennistheaters worden doorlopend  

interessante en uiteenlopende lezingen en 

workshops gegeven. Zo zal Wolfgang Peppmeier 

dagelijks twee mini- workshops verzorgen. 

Ook wordt er aandacht besteed aan onder 

meer automaterisering, bedrijfsvoering, winst-

gevendheid en medewerkersbeleid. 

BEZOEKEN?
The Hair X-perience vindt plaats op 25 en 26 juni in  

Evenementenhal Gorinchem. Beide dagen is de beursvloer 

geopend van 10.00 – 17.00 uur.  

Bestel uw tickets op evenementenhal.nl/hair-xperience. 

Met de actiecode 7170007921 betaalt u vooraf geen € 25,- 

maar slechts € 17,50 per ticket.  De kortingscode is alleen 

geldig indien u vooraf tickets besteld. 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS 
OVER THE HAIR X-PERIENCE 
Volg The Hair X-perience op Facebook: The Hair X-perience 

of Twitter: @hairXperience
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Haar woorden; “een haarstylist heeft behoefte aan 

een eerlijk kwaliteitsproduct, technische ondersteuning 

en een zeer interessante inkoopsprijs, de rest is  

bijzaak en voor bijzaak betaal je een prijs. Pur Hair 

levert niet aan groothandel of internetshops, dat 

prijsverschil geven wij terug aan de ondernemers”

De kracht van eenvoud, daar draait het om bij Pur 

Hair. Een hoog segment kwaliteitsproduct met een 

no nonsens all black & white uiterlijk voor vriendelijke 

inkoop prijzen, meer heeft de professionele haar- 

stylist niet nodig. Een breed assortiment kleur,  

styling en care producten bieden een volwaardig  

assortiment en voor ieder wat wils. Of het nu gaat om 

PPD vrije kleuringen, of kleuringen zonder ammonia, 

de Blackline en Sensitiveline staan garant voor volle 

houdbare kleuringen. 

Pur Hair Nederland
Alweer drie jaar is Nederland een geweldig kappersmerk rijker. Het Duits/Amerikaanse merk Pur Hair is succesvol 

ondergebracht bij ‘Haarfijn Brabant BV’ gevestigd in Veldhoven. Brigitte Hoogestijn, haarstylist en educator was  

vanaf dag een enthousiast gebruiker van het merk en na drie jaar nog steeds heel tevreden over het werken met  

Pur Hair. Brigitte verkoopt niet maar adviseert, ze ziet haar gebruikers ook niet als klanten maar als collega  

gebruikers. Door haar educatieve achtergrond kan ze haar collega’s voorzien van technische hulp en adviezen.

De gecertificeerde Organic line speelt in op de hedendaagse behoefte van de klant, 

vriendelijk voor milieu en mens. Of wanneer me op zoek is naar een veganistische no 

foam shampoo die tevens verzorgt dan is de So Pur shampoo van Pur Hair ideaal.  

So Pur en Organic spelen in op de vraag naar extreem huidvriendelijke verzorgende 

producten. Pur Hair heeft een volwaardige range moderne stylings-producten. Met een 

beschaafde maar heerlijke geur is er voor alle stylingswensen een perfecte match.

Aangesloten bij de PETA (People fort he Ethical Treatment of Animals) maakt Pur Hair 

een milieu en diervriendelijk product. Dit wordt enorm gewaardeerd door collega  

kappers en consumenten. 

Kennis maken met Pur Hair kan op een van de gratis kennismakingsochtenden. Of 

maak een account aan op www.purhair.nu (alleen met een KvK) en lees alles over prijzen 

en inhoud. En uiteraard bieden we nieuwe collega’s een testvoordeel. Een bezichtiging 

in de Pur Hair showroom kan op afspraak. Bel Brigitte Hoogestijn 06 55838386 of mail 

brigittehoogestijn@gmail.com

De kracht van eenvoud, daar draait het om bij Pur Hair
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DINXPERLO
Tijdens een wintersportvakantie sloeg de vonk over tussen Patricia en 

Gregor. In 1992 kwam het echtpaar naar Dinxperlo om een mooie salon 

te kopen. Later werd ook in Ulft een salon geopend.

GROEIENDE INTERNETVERKOOP
De Corbeeks sprongen in op de trend dat veel jonge kapsters een  

mobiele- of thuissalon begonnen. Zij startten een webshop met allerlei 

kappersartikelen. Op dat moment was dat uniek in de branche. Inmiddels 

is de succesvolle webshop verkocht.

SHOWROOM MET SALONMEUBILAIR
Salonvoordeel groeide uit tot een veelzijdige leverancier van salon- 

inrichtingen. Patricia doet de bedrijfsvoering , van administratie tot en 

met de reclame. Gregor doet de verkoop. Patricia: “We werken zeven 

dagen per week en zijn elke dag tot 22.00 uur bereikbaar. Lange dagen? 

Och, voor ons werkt dit zo prettig.” Gregor en Patricia hebben inmiddels 

Zofia Styling chair

contemporary design is timeless

Mooiste saloninrichting
              VOOR DE BESTE PRIJS
Patricia en Gregor Corbeek zijn eigenaar van Salonvoordeel en kappers in hart en nieren. “Mijn echtgenoot had  
al vanaf zijn 25e een kapsalon. Nu adviseert hij als verkoper zelf kappers over een professionele inrichting van  
hun zaak”, zegt Patricia Corbeek. Wie een goed persoonlijk én ergonomisch advies wil, is van harte welkom bij  
Salonvoordeel. Kwaliteit voor een prima prijs. Het assortiment omvat, naast kappersstoelen en wasbakken, tal van 
andere produkten. Van ontvangstbalies tot tondeuses, alles wat een kapsalon nodig zou kunnen hebben. 

een 1000m2 grote showroom waar klanten het salon- meubilair  

kunnen ervaren. "De meeste klanten komen langs zodat wij ze kunnen 

adviseren. Dat geven van advies is erg belangrijk, want het kappers-

beroep is prachtig, maar ook fysiek zwaar. De juiste hoogte van  

stoelen, wasunits en andere voorzieningen is erg belangrijk. Met  

vijfentwintig jaar kapperservaring kunnen wij goed inschatten waar 

de individuele klant het beste mee is geholpen.” 

FABRIEK
Bestellingen worden doorgegeven aan de fabrikant die exclusief  

levert aan Salonvoordeel. Deze levert, zonder tussenkomst van een 

transporteur, en installeert binnen drie weken in heel Nederland.  

En binnenkort België.

BARBIERSTOELEN
"Je ziet de opmars van de exclusieve herensalons, maar ook in de  

gecombineerde salons wordt veelal een speciale ruimte gecreëerd 

voor het herenvak. Wij leveren allerlei modellen barbierstoelen, maar 

voor kappers met een lengte onder de 1,75 meter vallen er toch veel  

modellen af, omdat deze stoelen te groot zijn. Tientallen modellen 

zijn bij Salonvoordeel in de showroom uit te proberen en dat is uniek  

voor een groothandel in Nederland,” aldus Patricia. 

ONDERSCHEIDEND
Een mooi initiatief: kapsalons kunnen hun oude meubilair inruilen  

bij Salonvoordeel. Beginnende kappers kunnen daarmee hun  

voordeel doen en met zo'n tweedehands set hun salon inrichten.  

Het Youtube-kanaal van Salonvoordeel is ook onderscheidend.  

Hierop zijn instructiefilmpjes te zien die als handleiding voor de 

meubels zijn te gebruiken. Patricia: “We zijn sowieso heel actief op 

de sociale media. We willen zijn waar de kappers zijn en vinden  

het leuk om ze te inspireren."

SALONVOORDEEL.NL
Anholtseweg 24, Dinxperlo | 0315 - 750253 | info@salonvoordeel.nl

www.salonvoordeel.nl | www.youtube.com/salonvoordeel promo

www.facebook.com/salonvoordeel
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GEBRUIKSVRIENDELIJK
Wat was jullie grootste uitdaging bij het ontwikkelen van een tanning spray? 

“Bij het samenstellen van de tanning spray zijn we een uitdaging aangegaan 

om de 3 meest voorkomende slechte ervaringen van de consument weg te 

nemen; vlekken, vieze geur en een oranje kleur. Als je de reviews leest over 

Marc Inbane door bloggers, vloggers maar ook de eindgebruiker en daarbij  

opgeteld de vele onderscheidingen die we tot op heden hebben gewonnen, dan 

zijn we hier absoluut in geslaagd en accentueert dat de bijzonderheid van onze 

producten. We hebben een manier ontwikkeld om (thuis) op een makkelijke 

(spray), gezonde en veilige wijze het gehele jaar door een natuurlijke vakantie-

kleur te hebben en te behouden”. 

UNIEKE SAMENSTELLING
“Verder zit de kracht van MARC INBANE in de creatie van een unieke samen-

stelling aan hoogwaardige zuivere ingrediënten. Een innovatieve combinatie 

van wetenschap, kunst en zeldzame werkstoffen. De werking van o.a. de spray 

is dusdanig geformuleerd dat het zich aanpast aan ieders huidtype”.

VAN HET SPRAYEN VAN BEROEMDHEDEN, BACKSTAGE ONDERSTEUNING BIJ DE GROTE MODEHUIZEN TOT AAN INDRUKWEKKENDE 

ONDERSCHEIDINGEN. MARC INBANE TIMMERT HARD AAN DE WEG. ZO WORDEN DE PRODUCTEN INMIDDELS IN 35 LANDEN  

VERKOCHT. DIT JAAR VIERT HET NEDERLANDSE BEDRIJF HAAR 5-JARIGE JUBILEUM. WE SPREKEN MET BART ENGEL, OPRICHTER 

VAN HET MERK MARC INBANE.

MARC INBANE NATURAL TANNING SPRAY
De Award-winning natural tanning spray werkt snel en eenvoudig. Je kunt het 

makkelijk zelf aanbrengen en het resultaat is een gezonde en natuurlijke egaal 

gebruinde huid. De natural tanning spray is verrijkt met plantaardige, voedende 

en authentieke ingrediënten waaronder Aloë Vera, Vitamine E & Ginkgo.

◊ Gezonde, veilige en natuurlijke 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 decolleté  

 (1 jaar met één flacon) 

◊ Geeft een puur en egaal resultaat, dus géén worteleffect 

◊ Natuurlijke en voedende ingrediënten, waaronder Aloë Vera en Ginkgo 

◊ Geen schadelijke UV stralen van de zon of de zonnebank 

◊ Dermatologisch getest en vrij van parabenen 
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VERS GETAPT
Klopt het dat MARC INBANE nu ook een vloeistof 
heeft geïntroduceerd voor spraycabines? 

“Ja, dat klopt inderdaad. We hebben de allereerste  

Tanning-Tap ter wereld ontwikkeld. Een uniek en 

vooruitstrevend systeem op tanning gebied. Bij de 

original natural tanning spray maken we gebruik 

van een luchtdicht zakje in de spray-bus, waardoor 

je geen invloeden hebt van buitenaf en hierdoor 

optimaal kunt profiteren van zuivere natuurlijke 

ingrediënten. De uitdaging was om dezelfde vloei-

stof te gebruiken voor professionele spraycabines 

en daarbij ook alle voordelen en de kwaliteit te 

behouden die men van MARC INBANE gewend is. 

Met dit next-level tap-systeem kunnen we de  

salons voorzien van een vers getapt product! Wij 

tappen de gewenste hoeveelheid pas af wanneer 

dat nodig is. Op deze manier wordt de kwaliteit van 

de werkstoffen én de versheid van de ingrediënten 

gewaarborgd”.

COLLECTIE
MARC INBANE heeft inmiddels meer producten 
in haar collectie. 
“De meeste producten die we introduceren zijn 

ondersteunend aan de tanning spray. We proberen 

het de consument zo makkelijk mogelijk te maken. 

Gebruikersgemak staat bij ons voorop en met die 

benadering ontwikkelen we dan ook onze producten. 

Voor mensen die het spannend vinden om de spray 

aan te brengen of iets te enthousiast hebben ge-

sprayd, kan zowel de glove als de brush worden 

gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld op de glove of op de 

haren van de poederkwast sprayen om het daarna 

op het lichaam aan te brengen. De glove voor je 

gehele lichaam en gezicht. De poederkwast voor 

gezicht, handen en voeten. Met deze tools wordt 

tannen een fluitje van een cent’’.

MARC INBANE natural tanning liquid

MARC INBANE 
black exfoliator (75ml)

De voordelen van de natural tanning liquid 
op een rijtje:

◊ ’s Werelds eerste Tanning-Tap 

◊ Vers getapte tanning vloeistof voor 

 spraycabines 

◊ Maximaal behoud van alle natuurlijke 

 werkstoffen 

◊ Geen toevoeging van schadelijke conserverings- 

 middelen om de houdbaarheid te verlengen 

◊ Dermatologisch getest, hypoallergeen én  

 geschikt voor alle huidtypes 

◊ Maximale natuurlijke kleurintensiteit 

◊ Award-winning en vooruitstrevende   

 kwaliteitsformule 

◊ Ergonomische en stijlvolle fles met praktische  

 schenktuit, voor het gebruikersgemak in de  

 salons 

BLACK EXFOLIATOR
Wat is de gedachtegang achter jullie scrub?
‘’De scrub is speciaal ontwikkeld als aanvulling op de 

MARC INBANE natural tanning spray. Een behandeling 

met onze black exfoliator voorafgaand aan een 

spraytan, egaliseert oneffenheden en resulteert in 

een langer behoud van de bruine teint’’.

HUIDVERRIJKING VANUIT DE NATUUR
Het is een rijk hydraterende gezichtsscrub, die de 

huidteint een verhelderende impuls geeft en laat 

stralen. Bijzonder aan dit product is de zwarte 

kleurvorming tijdens het gebruik, de extreem hoge 

adsorberende werking, verjonging van de hoorn-

laag en de combinatie van exclusieve ingrediënten 

uit de natuur.

EFFECTIEVE REINIGING
Bij het aanbrengen van de MARC INBANE black  

exfoliator wordt de scrub zwart door de aanwezig-

heid van adsorptiedeeltjes, opgebouwd uit natuurlijke 

koolstof. Deze deeltjes hechten zich aan veront-

reinigingen, zoals vet- en oliedeeltjes en hebben 

een extreem hoge adsorberende werking. Dit zorgt 

voor een effectief gereinigde huid.

VERJONGING
MARC INBANE black exfoliator heeft meer voordelen. 

De natuurlijke basis van de scrub zorgt dat de hoorn- 

laag verjongt, dit verhoogt het vochtvasthoudend 

vermogen van de huid. Daardoor is de huid beter 

ontvankelijk voor de huidverzorgende producten 

die hierna worden aangebracht. 

COMING SOON!



PMU Irma Hulscher

NIEUW

- Extra ondersteuning
met Digitaal Interactief

leren.

- Speciale
voorleesmogelijkheid 

bij dyslexie.

De opleidingen 
starten in 

OKTOBER & 
NOVEMBER 2017
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Neem nu een abonnement 
tot en met december 2017 
voor 29,95 op 
HAIR & FASHION 
en maak kans op het
MARC INBANE 
BEACH BAG ACTIE PAKKET

*Abonnementen gelden per kalenderjaar (jaarabonnement) en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk of per mail opzegt. 

Abonnementsprijs per jaar 29,95 (incl. btw). Deze bon sturen (in een voldoende gefrankeerde envelop) naar: LR Media & Communicatie, Muchterstraat 47, 6511 TX Nijmegen.

0  Ja, ik neem voor 29,95 een abonnement t/m december 2017 op Hair & Fashion* 

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

E-mail:

0  Ik machtig LR Media & Communicatie hierbij om het 
 verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn 
 bank-/gironummer:

IBAN:

T.n.v.
 

Handtekening:

Deze chique maxi-shopper is natuurlijk niet alleen de final touch op je strandoutfit maar ook erg handig om mee te nemen als 

bijvoorbeeld je handbagage op weg naar je favoriete zomerbestemming, óf gewoon als je weer eens iets teveel mee wilt nemen…

Adviesverkoopprijs: €49,90

MARC INBANE heeft dit zomerseizoen het perfecte accessoire om je beach-look helemaal in stijl 
af te maken!

LET’S GO TO THE BEACH, EACH...
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Hair Extensions
In een tijd waarin salons zichzelf moeten onderscheiden om klanten te behouden en nieuwe klanten aan te 

trekken, zijn aanvullende behandelingen een must geworden. Het inzetten van permanente of tijdelijke 

hair extensions kan dé manier zijn om nieuwe klanten te krijgen, of om de wensen van bestaande klanten 

nog beter te kunnen vervullen. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van een leverancier? Algemeen 

directeur Luciano Di Biase van Euro So.Cap. SRL uit Napels en Marco Masolijn van Euro So.Cap. Nederland 

vertellen waar je op moet letten bij de kwaliteit van hair extensions.

In een tijd waarin salons zichzelf moeten onderscheiden om klanten te behouden en nieuwe klanten aan te 

trekken, zijn aanvullende behandelingen een must geworden. Het inzetten van permanente of tijdelijke 

hair extensions kan dé manier zijn om nieuwe klanten te krijgen, of om de wensen van bestaande klanten 

nog beter te kunnen vervullen. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van een leverancier? Algemeen 

directeur Luciano Di Biase van Euro So.Cap. SRL uit Napels en Marco Masolijn van Euro So.Cap. Nederland 

vertellen waar je op moet letten bij de kwaliteit van hair extensions.
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“Er zijn veel aanbieders van hair extensions en daardoor ook veel 

prijsverschillen”, aldus Luciano Di Biase. “Om hair extensions van 

een goede kwaliteit te produceren, zijn ongeveer 100 productie-

stappen nodig. Een leverancier van hair extensions kan de kosten 

omlaag brengen door enkele belangrijke stappen in het productie-

proces over te slaan. Maar hoewel de extensions er dan in de ver-

pakking goed uitzien en voelen, heeft het overslaan van belangrijke 

stappen in het productieproces wel degelijk invloed op de kwaliteit 

van het haar. Te snel het ruwe haar ontkleuren, het herkleuren, het 

schaven van de haarschubben, sommige leveranciers proberen 

iedere truc uit om de prijs een paar cent te verlagen.”

Marco Masolijn: “Je wilt dat je klanten lang genieten van hun  

extensions, en dan niet alleen gedurende de eerste week na het 

inzetten. Extensions die niet Remy-gesorteerd zijn, waarbij de 

haarschubben van alle haren in dezelfde richting lopen, worden 

vaak aangeboden met een siliconen laag. Ze voelen hierdoor zeer 

zacht aan en zien er gezond uit, maar na twee keer wassen komt 

“Een goede leverancier zal garanderen 
dat je 100% Human hair krijgt, 

dat Remy-gesorteerd is. Èn dat de herkomst 
van het haar duidelijk is!" 

de ware kwaliteit van het haar tevoorschijn. Na het uitwassen van de 

siliconen zal non-Remy haar, of haar dat geschaafd is, enorm pluizen, 

klitten en geen enkele verzorging kan dit verbeteren.”

Luciano: “Een goede leverancier zal garanderen dat je 100% Human 

hair krijgt, dat Remy-gesorteerd is. Èn dat de herkomst van het haar 

duidelijk is! Euro So.Cap. garandeert dat al het haar dat gebruikt wordt 

voor de extensions, Human hair uit India is, dat vrijwillig gedoneerd 

wordt aan de tempels. Haar uit India heeft dezelfde structuur als  

Europees haar en zal dan ook op een natuurlijke manier vermengen met 

het haar van je klant. En dat is precies wat een klant wil: een mooie 

volle coupe, waarvan je niet ziet of het eigen haar is of extensions.”

Mocht er dan onverhoopt alsnog een probleem ontstaat met de  

extensions, dan wil je ook dat je een goede service en klachten- 

behandeling van je leverancier krijgt. Hair extensions zijn een natuur-

product en 80% van de productie is handwerk. Hierbij kunnen er  

natuurlijk fouten worden gemaakt en je wilt dat je leverancier openstaat 

voor je klacht. Helaas zijn er nog te veel leveranciers van extensions die 

geen gehoor geven als je niet tevreden bent over de kwaliteit. Euro So.

Cap., en ook de geselecteerde groothandelaren waar dit merk te koop 

is, bieden je 3 maanden garantie op de kwaliteit van de extensions,  

zodat je met een gerust hart de wensen van je klanten kunt vervullen.

eurosocap-online.com
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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

Save the date!
BEAUTY TRADE FESTIVAL DE VAKBEURS VAN HET NAJAAR
16, 17 & 18 SEPTEMBER 2017 
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     Mag een hairsalon meer 
aanbieden dan alleen hairstyling?

Een kapper moet zijn (of haar) kennis en vaardigheden continu 

bijhouden en verbeteren. Investeren in opleidingen is dus  

cruciaal om je klanten de laatste en beste technieken aan te 

kunnen bieden. De kwaliteit van je producten en behandelingen 

zijn belangrijk voor het succes van je zaak. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja. Aangezien kapper een vrij beroep is, worden er door de overheid geen verplichte 

diploma’s vereist voor de uitoefening van dat beroep. Maar: het feit dat er geen diploma’s worden vereist door de overheid betekent 

niet dat je geen opleidingen, met de bijbehorende diploma’s, nodig hebt om je klanten goed en veilig te kunnen behandelen.

En, hoe meer je kunt aanbieden qua behandelingen in je salon, des te meer 

omzet je uiteindelijk uit je bedrijf kunt halen.

Het is van belang dat je opleidingen volgt bij aanbieders die door de  

brancheorganisatie ANKO erkend zijn. Hiermee verzamel je keurmerken  

die je klanten de zekerheid bieden dat ze bij jou in goede handen zijn. 

Maar ook hier geldt: je kunt hartstikke professioneel zijn zonder ook maar 

een erkend diploma op zak te hebben. Denk alleen wel aan de toekomst: het 

zou zomaar kunnen dat de overheid door de ANKO erkende opleidingen en  

diploma’s verplicht gaat stellen. Het zou jammer zijn dat je dan alsnog  

erkende diploma’s zou moeten gaan halen.

Daarnaast is het onontbeerlijk om op de hoogte te blijven van de  

gezondheidsrisico’s van behandelingen, zowel voor de klant als voor jezelf. 

Oprechte aandacht voor dit aspect van het werk geeft vertrouwen aan  

je klant en zorgt er voor datje niet ziek wordt van wat je zo graag doet.



‘We bieden dé perfecte   
      glamour look’
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Gestart vanuit huis is Perfect Eyelash inmiddels het grootste wimperbedrijf in 

de Benelux. Met zeven eigen salons en vijftien trainingslocaties zwaait Set 

Moosavi de scepter over een eigen team van professionals. ‘Dat is ook direct 

onze kracht’, aldus de eigenaresse. ‘Wij doen alles in eigen beheer, van salons 

tot groothandel en van productontwikkeling tot trainingen.’ Dat zie je terug in 

de kwaliteit en service die Perfect Eyelash levert.

GROOTSTE 
wimperbedrijf 

in de 
BENELUX

Set Moosavi vertelt: ‘Er stralend uitzien, 

heeft alles te maken met je oogopslag. Trendy 

kleding en nagels maak je helemaal af met 

de perfecte glamour look. Onze specialismen 

zijn wimper- en wenkbrauwextensions en 

behandelingen met natuurlijke wimpers en  

wenkbrauwen. Denk aan Lash Volume Lift en 

wenkbrauwstyling (Perfect Brow HD Sculpting). 

Ons label Perfect Eyelash biedt topkwaliteit 

producten om altijd een mooie oogopslag te 

hebben. We volgen continu de laatste trends 

en musthaves uit het buitenland en bieden 

gecertificeerde opleidingen aan. De opleidingen 

van Perfect Eyelash vormen de perfecte  

basis om een succesvol specialist in wimper- 

en wenkbrauwextensions en behandelingen 

te worden. Wij willen dat onze cursisten  

professioneel aan de slag kunnen, in het  

belang van cliënten en van ons vak. Wij gaan 

ook hierin voor kwaliteit.’  

SPRANKELENDE KLEUREN
‘De professionele wimperstylisten vinden bij 

ons alles wat zij nodig hebben’, aldus Set 

Moosavi. ‘Wimperextensions in sprankelende 

kleuren en verschillende lengtes en krullingen. 

Perfect passend bij elke wens. Ook glues en 

removers die rekening houden met de gevoelige 

huid rond de ogen en alle benodigde tools. 

Perfect Eyelash biedt tegen aantrekkelijke 

prijzen de perfecte glamour look!’

PRODUCTINNOVATIE
Perfect Eyelash werkt continu aan product- 

en kwaliteitsverbetering. De georganiseerde 

glasplaat en de verfrissende Mist Spray zijn 
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voorbeelden van productinnovaties die het gerenommeerde label introduceerde in Nederland 

en België. Set Moosavi: ‘Juist omdat wij veel eigen salons hebben en dagelijks met wimpers 

en wenkbrauwen bezig zijn, weten wij wat echt handig is in de praktijk. Zo werkten wij als 

eerste in Nederland vanaf de glasplaat. Inmiddels werkt bijna niemand meer zonder. Ook  

introduceerden wij de strak en slank vormgegeven nano mister, die de lijm van de wimper-

extensions effectief verhardt, terwijl deze de wimpers en de gevoelige huid rond de ogen  

hydrateert. Wimperextensions is een markt om te ontdekken. Wij houden onze ogen open en 

laten ze spreken!’

EIGEN SALONS EN SPECIALISTEN
Set Moosavi is een jonge, gedreven ondernemer, gestart op 26-jarige leeftijd. Al sinds de 

start van het bedrijf, zo’n 4,5 jaar geleden, is kwaliteit in deze branche haar motto. ‘We willen 

echt een resultaat leveren waar onze cliënten blij van worden. Met goede producten,  

garanties en vooral met eigen specialisten en salons. Daarom wilde ik alles in eigen beheer 

houden.’ En dat concept blijkt goed te werken. Inmiddels is Perfect Eyelash te vinden door 

heel Nederland en in België en geeft in vijftien plaatsen trainingen. Via een eigen webshop  

(www.perfecteyelash.com) biedt het label het grootste aanbod in wimperextensions en 

wenkbrauwstyling producten van de Benelux.’

PROFESSIONEEL EN VERTROUWD 
‘Wij hebben voor de moeilijke weg gekozen’, zegt Set Moosavi. ‘Als enige wimpermerk in de 

wereld hebben wij er niet voor gekozen onze diensten uit te breiden met behulp van zzp-ers 

die onder onze naam trainingen geven of verkopen. Uiteraard vergt alles in eigen beheer  

hebben meer kosten, risico en energie, maar het is het allemaal waard. Cliënten merken  

het verschil in kwaliteit en zien een hecht team, door wie zij 

vriendelijk, professioneel en met een vertrouwd gevoel  

worden geholpen. Iedereen werkt als het ware binnen de 

Perfect Eyelash-familie en daar zijn wij enorm trots op en  

dit stralen wij ook uit.’ 

EIGEN KLEDINGLIJN
Inmiddels heeft Perfect Eyelash ook als eerste in de wereld 

een eigen kledinglijn met T-shirts, werkkleding voor in de  

salons en leuke sweaters en caps. Speciaal ontwikkeld voor 

de wimperstylisten. Ook zijn er promotieartikelen, de Perfect 

Eyelash-agenda en comfortproducten zoals de Lash Pillow. 

Alle artikelen zijn verkrijgbaar via de webshop van Perfect 

Eyelash (www.perfecteyelash.com).

PERFECT EYELASH EXPERIENCE
‘We organiseren verder eigen events’, vertelt Set Moosavi 

met trots. ‘Op de Perfect Eyelash Experience pakken we uit 

en hebben we sprekers vanuit binnen- en buitenland. Zo ver-

welkomen wij twee grootheden in onze wereld. De grootste 

wimperextensions-leverancier van Groot Brittannië Hanna 

Putjato en haar rechterhand, verkozen tot ‘Lash Queen 2016’ 

Darja Striletskaja!



Vernieuwing staat voorop       
        bij Vip Naildesign

VIP NAILDESIGN IS EEN MERK DAT ZICH ONDERSCHEID DOOR HAAR SUBLIEME KWALITEIT, MAAR VOORAL 
DOOR DE STEEDS VERNIEUWENDE PRODUCTEN, HIERDOOR KUN JE DE KLANT STEEDS IETS NIEUWS  
AANBIEDEN. MET VIP HEB JE EEN TOPMERK IN HUIS VAN WERELDNIVEAU.
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Vernieuwing staat voorop bij Vip Naildesign een van de  

vernieuwing is onze nieuwe BEAUTY Line. Een lijn van  

professionele producten van zeer hoge kwaliteit die we niet 

gewend zijn niet in Europa. Deze lijn komt bovenop de toch al 

hoogwaardige producten die we reeds leveren. De BEAUTY 

Line wordt gaat u meer en langer plezier geven als nagel-

styliste. Belangrijk voor een nagelstyliste is de opleiding. Alle 

opleidingen worden gegeven door een docent die volgens de 

normen van Vip Naildesign is opgeleid, door de zorgvuldige 

samenstelling van de opleiding ben je verzekerd van een  

kwaliteitsopleiding, een goede basis is immers het begin van 

een succesvolle carrière. Een succesvolle carrière start met 

een van onze bekenden opleidingen. Nagelstyliste Acryl, Gel, 

Allround of Master Nagelstyliste. 

Als uitbereiding van op onze opleidingen hebben we de  

Manicure opleiding. Deze is ook voor kappers, schoonheids-

specialisten enz. erg interessant. Een deel van de inhoud in  

de manicureopleiding houdt zich bezig onder andere bezig 

met vijltechniek, hand- en onderarmmassage, handverzorging, 

nagelriemverzorging, nagelverzorging.

Natuurlijk hebben we ook workshops. Een van de basis  

workshopsdie we hebben is Acryl of Gellak. Dit is tevens een 

van de meest gevraagde workshops die we hebben. 

Voor de hele creative nagelstyliste´s is er de workshop Nail 

Art. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat we ook nagels 

hebben aan onze tenen. Deze doen ook mee in de workshop 

French Pedicure.

Ook workshops met een bepaald thema kunnen we bieden. 

Nieuw is de workshop voor onze kleine volwassenen vanaf  

14 jaar. Deze groep willen wij kennis laten maken met het  

beroep van nagelstyliste.

Omdat persoonlijke aandacht erg belangrijk is, nemen er 

maximaal 4 cursisten deel aan een opleiding of workshop, zo 

krijgt ieder de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft 

om het vak goed te kunnen leren. Hierbij onderscheidt een Vip 

Naildesign docent zich van de reguliere opleidingscentra, 

waar de lessen klassikaal worden gegeven.

HOOFDVESTIGING, VIP NAILDESIGN 
Renooishoekstraat 4 | 3295XT s, Gravendeel | 06-30855294

info@vipnaildesign.nl | www.vipnaildesign.nl

HEIDI NAILS, NAGELSTYLISTE HEIDI 
Noordse Bosje 37 | 1211BD Hilversum | 035-5264593/06-54656572

heidi@heidinailslijfbeautysalon.nl | www.heidinailslijfbeautysalon.nl

YORENA
De akker 23 | 3211ZG Lopik | 06-41959333

BEAUTYSALON BEBEAU
Begijneslag 24 | 6931XB Westervoort | 026-3827406

bebeau-line@kpnmail.nl

MONINAILS
De Lingst 80 | 6081GK Haelen | 0475-594128/06-51283862

info@moninails.nl

Onze opleiding- en workshoplocaties 

Ook na het voltooien van de opleiding staan wij klaar om je te helpen een goedlopende 

salon te starten en je te ondersteunen bij problemen en vragen. Al onze opleidingen en 

workshop worden op verschillende locaties in het land gegeven. Momenteel zijn wij 

nog zoekende naar nagelstyliste´s voor verdere dekking in Nederland en Belgie.

Ook voor startende nagelstyliste´s hebben we mogelijkheden. Vraag naar de voor-

waarden. U ziet de service van VIP Naildesign staat niet alleen voor een VIP product 

maar ook voor de behandeling van de klant, dit moet V.I.P. zijn en dit alles wordt  

mogelijk gemaakt met een VIP Naildesign product.
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Beauty Trade Festival
VAN 16 T/M 18 SEPTEMBER A.S. WORDT DE JAARBEURS IN UTRECHT DRIE DAGEN LANG  

OMGETOVERD TOT EEN SPECTACULAIR BEAUTY FESTIVAL. PROFESSIONALS UIT DE BEAUTY- 

BRANCHE KUNNEN HIER INSPIRATIE EN KENNIS OPDOEN, ZICH ORIËNTEREN OP DE NIEUWSTE 

ONTWIKKELINGEN IN HUN VAKGEBIED EN GENIETEN VAN ALLERLEI SPETTERENDE BEAUTY  

ACTS. BEAUTY TRADE FESTIVAL BELOOFT DAARMEE DE PERFECTE KICK OFF VAN HET NIEUWE  

BEAUTY SEIZOEN TE WORDEN!
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HET HIPSTE BEAUTY 
EVENT VAN HET NAJAAR
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 

businessgerelateerde fun en entertainment. Kloppend hart is de gevarieerde 

festival beursvloer, met verschillende stages en theaters waar boeiende 

shows, presentaties of workshops plaatsvinden. Ook zijn er terrassen waar 

vooraanstaande leveran-ciers aantrekkelijke demo’s verzorgen. Dat alles 

maakt Beauty Trade Festival straks tot de meest complete vakbeurs en het 

leukste business event voor de beautyprofessional!



( 01 ) Hair & Fashion ‘17

 ( 36 )

DoubleTrue 
Duurzame kwaliteit voor een eerlijke prijs
HET VOLLEDIG NIEUWE HAIREXTENSION MERK DOUBLETRUE STAAT VOOR DUURZAME KWALITEIT, MET  

EERLIJKE PRIJZEN EXCLUSIEF VOOR PROFESSIONELE SALONS. IN DAT KADER HECHT HET MERK GROTE 

WAARDE AAN BETAALBARE TRAININGEN EN EEN SCHERPE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING. DOOR DE  

SLIMME INZET VAN SOCIAL MEDIA WEET DOUBLETRUE ZICH IN KORTE TIJD GOED IN DE MARKT TE ZETTEN.
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Denise Veerman van DoubleTrue: "Kwaliteit en duurzaamheid 

staan bij DoubleTrue voorop", De extensions worden vervaardigd 

uit Indiaas haar dat met de hand is geselecteerd en aan de lucht 

wordt gedroogd, waardoor energie wordt bespaard en het haar zijn 

optimale kwaliteit behoudt. Verder worden de extensions met de 

'slow colouring'-methode op kleur gebracht en worden ze verpakt 

in een ecologisch verantwoorde verpakking. De extensions zijn 

double drawn - wat betekent dat ze vol zijn tot in de punten – en 

leverbaar in vijf verschillende lengtes tot maar liefst zeventig  

centimeter en in twee texturen: natural straight en natural wavy.” 

EXCLUSIVITEIT EN PROFESSIONELE SALONS
De marketing van DoubleTrue benadrukt de kwaliteit, duurzaamheid 

en exclusiviteit van de hair-extensions. Daarnaast is er veel aan-

dacht voor trainingen. 

Denise Veerman, sales field manager en master trainer voor  

DoubleTrue, legt uit hoe de exclusiviteit van het merk wordt ge-

waarborgd: "We leveren DoubleTrue uitsluitend aan professionele 

salons uit het midden- en hoge segment. Deze salons bieden we 

betaalbare trainingen aan, waarmee DoubleTrue zich onderscheidt 

van andere kwalitatief hoogwaardige merken. 

074-2780449  |  www.doubletrue.nl

De trainingen gaan uiteraard in op de plaatsing, verwerking en het  

onderhoud van DoubleTrue-extensions, maar er is meer. We geven  

kappers namelijk ook advies in hoe zij DoubleTrue in de salon tot een 

commercieel succes kunnen maken.” 

SOCIAL MEDIA
Een andere marketingtool die slim wordt ingezet door DoubleTrue is de 

social media. Aangezien deze media steeds belangrijker wordt is een 

duidelijke aanwezigheid van het merk van groot belang. Hierbij speelt 

merkbeleving een grote rol.

Denise: "Social media speelt sowieso een belangrijke rol in de wereld 

van DoubleTrue. We zijn hier zelf heel actief mee, maar schakelen  

bijvoorbeeld ook bloggers, vloggers en influencers in om merkbeleving 

te creëren. We zetten alles op alles om gevoel en beleving rondom het 

merk te creëren en uiteraard straalt dat op een positieve manier af op 

de salons die met DoubleTrue werken." 

BETAALBAAR
Kostenbesparing en efficiency gaan bij DoubleTrue hand in hand. 

Denise Veerman: "DoubleTrue wordt rechtstreeks door onszelf ingekocht 

in India en verwerkt in onze eigen fabriek in Italië. Er is dus geen tussen-

handel, waardoor we de extensions tegen eerlijke prijzen kunnen leveren. 

Ook leveren we razendsnel. Bestel je voor 17.30 uur, dan heb je de  

extensions de volgende dag in huis. Salons hoeven hierdoor niet met 

een voorraad te werken, wat kostenbesparend werkt en bijdraagt aan 

een hogere omzet per minuut en een hogere winst per klant."

HAIR EXTENSIONS

"Kwaliteit en duurzaamheid 
                staan bij DoubleTrue voorop"
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ÉDITION LIMITÉE
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SOTHYS NODIGT U UIT OP EEN WOESTIJNREIS, OP ZOEK  

NAAR NIEUWE HORIZONTEN. ONTDEK ONZE 7 VERLEIDELIJKE  

NOUVEAUTÉ’S MET ZOMERSE TINTEN EN GEÏNSPIREERD 

DOOR DE WOESTIJN.

WWW.SOTHYS.COM

ONTDEK DE CHIQUE 
AVONTURIERSTER IN UZELF ! 

www . s o t h y s . c o m e x c l u s i v e m e n t  e n  i n s t i t u t s  &  s p a s
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Collection maquillage
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Désert chic.

b
ij

o
u

x
 c

r
é

a
t

io
n

 k
a

t
h

e
r

in
e

 p
r

a
d

e
a

u
 w

w
w

.k
a

t
h

e
r

in
e

-p
r

a
d

e
a

u
.c

o
m



( 01 ) Hair & Fashion ‘17

Als hairstyliste zijn er steeds nieuwe trends en technieken waar je op in wilt springen om de 

concurrentie een stap voor te blijven. Het volgen van trainingen en cursussen is dan ook 

onontbeerlijk. Hair & Fashion stelde deze vraag aan professionals op het gebied van  

trainingen in de hair-, nail- en cosmetica branche.

Aan het woord komen Patricia Engels van Vipnail Design, Set Moosavi van Perfect Eyelash, 

Wilfred Boudewijn van KIN Cosmetics en MW Academy en Denise Veerman, Master Trainer 

van Double True Hairextensions en Sales Field Manager van Double True Hairextensions.

    Hoe houd jij je kennis en 
vaardigheden up-to-date?
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WWW.KINCOSMETICS.NL

WWW.MWACADEMY.NL

KIN COSMETICS VINDT ZIJN OORSPRONG IN HET HART VAN DE SPAANSE 

COSTA BRAVA. EIND 20ER JAREN VAN DE VORIGE EEUW WERD HET BEDRIJF 

OPGERICHT DOOR GREGORIO BOSACOMA. INMIDDELS HEEFT DE VIERDE GENERATIE 

VAN DE FAMILIE BOSACOMA HET BEDRIJF VERDER GEPROFESSIONALISEERD EN DE 

INTERNATIONALE MARKT VEROVERD. IN NEDERLAND IS KIN HOLLAND DE VERTEGEN-

WOORDIGER VAN HET SPAANSE MOEDER BEDRIJF. WAT ERG BELANGRIJK IS VOOR KIN COSMETICS 

ZIJN TRAINING EN OPLEIDING VAN HAIR-PROFESSIONALS. 

“WIJ HEBBEN IN WAARDENBURG OOK DE MW ACADEMY, 

HIER GEVEN WIJ HET HELE JAAR DOOR VERSCHILLENDE 

TRAININGEN.

AAN HET WOORD IS WILFRED BOUDEWIJN VAN KIN COSMETICS
 “Als importeur van het salon-exclusieve KIN Cosmetics vinden wij het belangrijk om onze klanten constant te blijven trainen 

op diverse gebieden. Wij bieden dan ook het hele jaar door trainingen aan. Als een salon met onze kleur begint vinden we het 

belangrijk om de theorie door te nemen en vervolgens een praktijk training te geven in onze studio in Waardenburg of in de 

betreffende salon. Door het hele jaar heen zijn er trainingen waar verschillende kleur technieken en seizoen trends aan de orde 

komen, leuke kniptrainingen en styling tips & tricks. Wij hebben een eigen Creative Team dat deze trainingen verzorgt. Verder 

willen we de medewerkers van de salon ook graag zoveel mogelijk informatie geven over de verzorging en stylingsproducten 

zodat men weet wat te kiezen en hoe dit  te gebruiken. Dit zorgt tegelijk ook voor meer verkoop in de salon. Daarnaast bieden 

we verschillende seminars met externe trainers aan, om de salon als geheel te ondersteunen op het gebied van marketing, 

persoonlijk advies en bijvoorbeeld het schrijven van een salon handboek. Voor de diverse trainingen ontvangt de deelnemer een 

certificaat, hiermee kunnen ze in de salon aan hun klanten tonen dat ze regelmatig bijgeschoold worden.”

Het zijn allerlei soorten trainingen. Soms vanuit een merk, en vaak ook 

niet-merkgebonden, algemene traingen. Bijvoorbeeld kleurtrainingen, 

nieuwe haarmodelijnen, nieuwe kleur- en kniptechnieken, opsteek- 

trainingen, haarverlenging en barber trainingen. Dit kunnen  alleen  

een Look & Learn sessies zijn maar ook workshops. Verder verzorgen  

we ook diverse management trainingen of andere trainingen om de  

salon verder te ontwikkelen.

KIN Cosmetics

MW ACADEMY
Wij merken dat er veel interesse is voor deze 

trainingen, kappers willen graag op de hoogte 

blijven van de nieuwste technieken en producten 

en vinden het fijn om zo’n dag samen met 

collega’s door te brengen en ervaringen uit te 

wisselen. Ieder voor- en najaar hebben wij een 

cursus agenda waarin kappers zich kunnen 

inschrijven. Verder kunnen firma’s ook onze 

studio huren om trainingen te geven. We  

hebben een volledig ingerichte vakstudio en 

ook een aantal kleinere ruimtes die kunnen 

worden gebruikt voor kleinere groepen en 

theorie trainingen. 

Onze Academy ligt centraal in Nederland,  

direct aan de A2 tussen Utrecht en  

’s-Hertogenbosch en er is voldoende gratis 

parkeergelegenheid.”
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SET MOOSAVI IS DE BEDENKER EN OPRICHTSTER VAN HET MERK PERFECT  

EYELASH. ZIJ IS IN 2012 GESTART ALS WIMPERSTYLISTE. AL SNEL WERD DUIDELIJK DAT SET 

MOOSAVI ÉÉN VAN DE BESTE TALENTEN IN DE LASH INDUSTRIE VAN NEDERLAND WAS.  

IN 2013 RICHTTE ZIJ, NAAST HAAR SALON, HAAR EIGEN LABEL OP EN STARTTE HAAR EERSTE 

OPLEIDINGSLOCATIE. NU, BINNEN 4 JAAR, HEEFT PERFECT EYELASH 15 TRAININGSLOCATIES. 

HIER, IN NEDERLAND ÉN BELGIË, ZIJN INMIDDELS MEER DAN 3000 CURSISTEN OPGELEID.  

PERFECT EYELASH HEEFT VERDER NAAST 15 ACADEMY’S, OOK 7 EIGEN SALONS EN EEN  

SUCCESVOLLE GROOTHANDEL. 

“Waarom dit allemaal zo snel is gegaan? Set Moosavi is 

innovatief met het lanceren van nieuwe producten, iets 

wat niemand anders in onze business heeft gedaan, en is 

constant bezig met het verzinnen en vernieuwen van  

producten en technieken.”

Tevens heeft Set Moosavi distributeurs voor haar merk 

Perfect Eyelash in België, Duitsland, Italië en Canada. Naar 

verwachting volgen er heel snel nog meer landen. 

“Met maar liefst 25 collega’s groeit Perfect Eyelash nog 

steeds iedere dag!” 

Het is duidelijk dat Set Mosavi met het business-model 

van Perfect Eyelash een goede combinatie heeft gevonden 

tussen innovatieve produkten en technieken en de training 

van beauty professionals in het gebruik en toepassen 

daarvan.

Voor haarsalons die méér willen bieden dan hairstyling  

alleen, is Perfect Eyelash een goede partner op het gebied 

van produkten en training. Niet alleen omdat het leuk is om 

een totaalplaatje te maken voor je klanten, maar ook  

omdat het meer omzet voor de salon oplevert. En dat is 

natuurlijk altijd goed!

Perfect Eyelash

Zeker het uitgangspunt dat een cursist van Perfect  

Eyelash altijd terug kan komen voor extra uitleg of  

feedback, zorgt er voor dat kennis en vaardigheden  

altijd up-to-date gehouden kunnen worden. 

Cursisten kunnen bij Perfect Eyelash niet alleen  

perfecte wimpers leren maken. Perfect Eyelash biedt 

ook trainingen aan in Lash Volume Lifting, Russian  

Volume Lashes, Wenkbrauwextensions en Brow HD 

Sculpting. Ook zijn er Masterclasses te volgen voor 

Wimperextensions en Russian Volume.

Iedere deelnemer ontvangt een officieel Perfect Eyelash 

Certificaat na het succesvol afronden van de cursus.

Maar er is meer. In de Perfect Eyelash Salons kun je je 

laten verwennen met niet alleen prachtige wimpers en 

wenkbrauwen, maar ook met, bijvoorbeeld, een complete 

schoonheidsbehandeling. Tevens behoort tanden bleken 

tot de mogelijkheden.

Set Moosavi is jurylid bij internationale wedstrijden. Zij 

en haar enthousiaste team van Perfect Eyelash hebben 

binnen 1,5 jaar zelf al tientallen internationale prijzen 

gewonnen.
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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. 

Bij VIP Naildeisgn onderscheiden we ons door de sublieme kwaliteit van onze producten. We zorgen daar-

naast dat ze altijd vernieuwend zijn, waardoor de nagelstyliste haar klanten steeds weer iets nieuws  

kan aanbieden. 

Bij VIP Naildesign zorgen we niet alleen voor de producten waarmee dit gerealiseerd kan worden; ons team 

verzorgt ook extra lessen en workshops. 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 opleidingenben 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, schoon-

heidsspecialistes 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.”

Vip Naildesign 

‘Persoonlijke aandacht staat bij 
Vip Naildesign bovenaan’  
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WWW.DOUBLETRUE.NL

HOGE KWALITEIT HAIR-EXTENSIONS VAN HET MERK DOUBLE TRUE. AAN 

HET WOORD IS DENISE VEERMAN, SALES FIELD MANAGER VAN DOUBLE 

TRUE EN MASTER TRAINER VAN DOUBLE TRUE.

“Ons nieuw gelanceerde extension merk Double True word op een eerlijke en duurzame  manier 

geproduceerd. Wij maken de extensions van 100% echt haar, afkomstig uit India. Door, onder 

andere, de geheel handmatige productie en de unieke “slow colouring”- methode kunnen wij 

deze hoge kwaliteit waarborgen. De extensions zijn exclusief verkrijgbaar voor de professionele 

salons die hoge kwaliteit willen bieden voor een betaalbare prijs. Doordat wij veel samenwerken 

met kappers uit het midden en hoge segment, weten wij als geen ander dat exclusiviteit, maar 

ook  trainingen erg belangrijk zijn.”  

“Tijdens het volgen van een professionele training worden de laatste kneepjes van ‘het  

haarverlengingsvak’ bijgebracht. Dit is belangrijk, omdat op deze manier een haarverlenging 

minimaal schadelijk is voor het eigen haar.”

“Het is belangrijk om een haarverlengingsopleiding te kiezen die aansluit bij de vraag in je  

salon. Als basis raden wij altijd  de zogenaamde bondingtechniek aan, de ‘traditionele’ vorm 

van haarverlengingen. Daarna kan worden gekozen voor een uitbreiding met bijvoorbeeld tape 

extensions, weaving en andere varianten.”

“Zorg er ook altijd voor dat je een certificaat krijgt na een succesvolle afronding van de training. 

Er is een wildgroei aan aanbieders in het plaatsen van hairextensions. Wanneer je een goede 

opleiding hebt gevolgd, kun je je onderscheiden van je concullega’s op kwaliteit en service.”

“Kies daarnaast ook altijd voor een opleiding die werkt met het merk dat je wilt aanbieden.  

Het is van groot belang dat extensions op een juiste en verantwoorde wijze worden geplaatst. 

Elke merk heeft zijn eigen manier van bevestigen. Daarnaast wijken de eigenschappen van het 

haar onderling af. Belangrijk dus om te weten hoe je je klant moet informeren over de juiste 

haarverlenging en hoe deze te verzorgen.”

“Naast een goede opleiding, is het ook van belang dat de service die je van het merk mag  

verwachten op een goed niveau is. Wanneer er problemen zijn met het haar – het is  

immers een natuurproduct – is het fijn dat de aanbieder je de juiste ondersteuning biedt 

bij het oplossen van je problemen. Er zijn merken die op dat moment geen thuis geven, 

dat is natuurlijk niet de basis van een goede relatie.”

“De wijze van haar verlengen is iets dat in de loop van de jaren langzaam verandert. 

Vaak moet een systeem zich eerst bewijzen voordat het breed geaccepteerd en 

aangeboden wordt. Bij trends voor het haar zelf is dat natuurlijk een ander verhaal. 

Voorbeeld daarvan is de ombré-kleuring in de laatste jaren, maar nu ook de as-kleuren. 

Het is natuurlijk leuk om tijdens één van je opleidingen deze trends aan bod te  

kunnen laten komen en de cursisten te enthousiasmeren.”

Double True








