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Aesthetic Solution, 
stand 4B100
Op de stand kun je kennismaken 
met het gepatenteerde anti-
aging gamma ‘Age Element’ van 
mesoestetic. Drie complete lijnen 
voor thuisgebruik gepatenteerd met 
het [meso]epigen system. De drie 
revolutionaire lijnen: Brightening 
Solutions, Anti-wrinkles en Anti-
aging Firming, bestaan in totaal 
uit 15 producten. Alle producten 

Allfit, stand 3B080
Allfit is ontstaan voor en door 
therapeuten. Het merk biedt 
supplementen met focus op 
pure ingrediënten en optimale 
opneembaarheid. Met een 
supplement kun je schimmels 
bestrijden, een sterke huid 
bouwen, afvalstoffen afvoeren en 
de darmfunctie optimaliseren. Voor 
meer energie en een gezonde huid, 
haar en nagels. Als professional 
krijg je korting en je cliënt een 
fijn product. Nieuw is de 6-daagse 
opleiding inclusief Vitality Analyzer; 
een praktisch meetinstrument dat 
vitamines, mineralen, vetzuren, maag/
darm/lever/nieren conditie meet.  

Bellezi, stand 3C080
Op de stand kun je kennismaken 
met de nieuwste wellnessbank 
binnen de Velvet Evo serie van 
Bellezi. De Gravidanza is ontworpen 
met het oog op de aanstaande 
moeder. Het uitneembare kussen 
van het buik- en borstdeel maakt 
het mogelijk om tot ver in de 
zwangerschap behandelingen uit te 
voeren in buikligging. Uniek in de 
markt doordat de stabiele hoog-laag 
motoren (van het Deense topmerk 
Linak) zijn gecombineerd met het 
ultieme comfort dat de welbekende 
Velvet Evo serie met zich meedraagt. 
Deze zwangerschapsbank groeit mee 
met de spa- en wellness branche 
waarin het creëren van een luxe 
totaalbeleving een steeds grotere  
rol speelt.

Bowie, stand 3A020
Op de stand van Bowie is weer 
veel te beleven. Bijvoorbeeld de 
lancering van de nieuwste HIFU 
Dynamic apparatenlijn voor 
professionele HIFU behandelingen. 
Met het nieuwe 3D-Matrix HIFU 
handstuk kan met meerdere 
lijnen in een matrix naast elkaar 
gelijkmatiger een groter oppervlak 
worden behandeld. En kan er egaler 
en sneller gewerkt worden. Met het 
nieuwe Vmax-Dot handstuk kan op 
precieze wijze moeilijker bereikbare 
plekken goed behandeld worden. 
Andere nieuwe ontwikkelingen 
zijn het snellere 7D handstuk, 
en speciale handstukken voor 
lichaamsbehandeling (liposonic) 
en vaginale verstrakking. Ook 
te bewonderen is de nieuwe 
diode laser ICE+ XT die dankzij 
zijn topvermogen en stabiliteit 
al jaren garant staat voor de 
beste ontharingsresultaten en 
probleemloos werken. De ICE+ 
diode laser onderging een upgrade 
en kent diverse nieuwe features 
waardoor het apparaat volledig 
klaar is voor de toekomst.  

DE NOVITEITEN!
De nieuw opgezette vakbeurs Beauty2Buy opent zijn deuren van 

24 tot en met 26 september. Het najaar is een ultieme tijd 
om je te oriënteren op nieuwe behandelingen, producten 

of apparatuur voor het aankomende seizoen. 
De exposanten hebben daarvoor weer veel nieuws in petto, met 
leuke aanbiedingen en kortingen. ESTHÉ heeft alvast de leukste, 
nieuwste of interessantste noviteiten voor je uitgezocht zodat je 

straks voorbereid aan je beursbezoek kan beginnen. 

uit de verschillende lijnen zijn 
onderling te combineren voor het 
meest optimale resultaat. De drie 
hoogwaardige productlijnen en 
bijbehorende cabinebehandeling 
bieden uitstekende huidzorg, 
huidcomfort én lichamelijke 
ontspanning. Daarnaast is 
mesoestetic specialist in huid-
depigmentatie geconsolideerde, 
erkende depigmentatie- 
oplossingen.

© Massageboetiek Oikoa, Zwolle. 



7171september 2022

Beurs

Gharieni, stand 4B080
Ook Gharieni Nederland staat op 
de najaarsbeurs Beauty2Buy om 
nieuwe klanten te ontmoeten. Op 
de beurs kun je kennismaken met 
de materialen, kwaliteit, optimale 
deskundigheid en moderne designs. 
Je kunt er terecht voor advies, een 
nieuwe conceptbank en uiteraard 
de beurskorting. 

Da Vinci, stand 3A093
Het runnen van een salon, dat 
moet toch makkelijker kunnen met 
behulp van software? Dat dacht 
Jim Heersink, de oprichter van Da 
Vinci 25 jaar geleden. En ja hoor, 
dat blijkt zeker waar te zijn met 
Salonsoftware die jou helpt je salon 
makkelijker te runnen. En het doel? 
Een blije en tevreden klant die de 
volgende keer sneller terugkomt. 
Om het 25-jarig bestaan van Da 
Vinci te vieren houdt Da Vinci een 
Prijzenfestijn. Tijdens de beurs 
kan je je hiervoor inschrijven. Je 
kan prijzen winnen zoals leuke 
cadeaupakketten of zelfs gratis 
software van Da Vinci. In de 
maanden september en oktober kan 
je prijzen winnen. Op de stand hoor 
je meer over de mogelijkheden.

Germaine de Capuccini, 
stand 4C060
Een van de merken die je op 
Beauty2Buy in Utrecht vindt 
is Germaine de Capuccini. Het 
merk kennen we als professioneel 
huidverbeteringsmerk Made in 
Spain en is exclusief verkrijgbaar bij 
schoonheidssalons, wellnesscentra 
en spa’s. Op de stand hoor je meer 
over de samenwerking die het 
bedrijf aangaat met professionals 
op het gebied van innovatieve 
huidverbetering voor gelaat en 
lichaam, startpakketten op maat 
van jouw instituut, commerciële 
begeleiding, dynamische marketing-
ondersteuning, aanbiedingen met 
gratis geschenken voor jou en jouw 
klanten, professionele opleidingen, 
exclusief partnerschap en een 
uitdagend bonussysteem.

DS V-LINE, stand 3C157
De DS V-LINE is een non-invasieve 
anti-ageing behandeling. Door 
middel van collageendraden 
worden fijne lijntjes glad gemaakt 
en diepere lijnen minder diep. 
Het is toepasbaar bij heel veel 
verschillende behandelingen 
en goed te integreren in 
behandelplannen. De draden zijn 
hypoallergeen en voor elk huidtype 
geschikt. De collageendraden 
komen uit Istanboel en zijn 
inmiddels in 53 landen op de 
markt. Doel van deze behandeling 
is verfijnen, verstrakken en 
verzachten. 

De Huidprofessional,  
stand 3B111
De Huidprofessional is een 
redelijk nieuwe branchevereniging 
voor de gediplomeerde 
schoonheidsspecialist. Als lid 
heb je veel voordelen zoals 
een klachtenfunctionaris, 
een geschillencommissie en 
diverse zorgverzekeraars die 
vergoedingen geven aan de 
schoonheidsspecialisten met een 
of meerdere specialisaties. Er zijn 
ook mooie beursaanbiedingen. 
Denk je erover lid te worden, 
neem dan je diploma, digitaal, 
mee. En zorg ervoor dat je 1 cent 
direct kunt betalen via het online 
registratieformulier.

Op de stand hoor
je meer over de 

samenwerking die 
het bedrijf aangaat 

met professionals op 
het gebied van 

innovatieve huid-
verbetering voor 

gelaat en lichaam
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Omegaflow, stand 3A110
Omegaflow is een Nederlands 
merk voedingssupplementen dat, 
vanwege hun deskundigheid, enkel 
door schoonheidsspecialisten 
en (huid)therapeuten in hun 
praktijk of salon wordt verkocht. 
Particulieren kunnen Omegaflow 
niet via internet bestellen. 
Omegaflow onderscheidt zich 
verder door strikte certificeringen 
van de visolie en viscollageen 
door MSC (Marine Stewardship 
Council) en door de strikte 
vegan certificering van de 
plantaardige producten. Door 
directe import uit Noorwegen 
hebben de producten niet alleen 
een bovengemiddelde kwaliteit, 
versheid en duidelijke herkomst, 
maar ook een zeer aantrekkelijke 
consumentenadviesprijs 
én inkoopprijs. Kom de 
hooggedoseerde visolie, vegan 
algenolie en viscollageen zelf 
proeven op de stand.

Parbella, stand 4B021
De innovatieve haarproducten van 
Parbella zijn zodanig geformuleerd 
om elke haartype maximale 
verzorging, zachtheid, volume, 
textuur en lifting te geven. Ze geven 
elk haartype een oogverblinde 
glans en het voedt het haar van 
hoofdhuid tot aan de punt zonder 
het haar zwaar of vettig te maken. 
De maskers geven het haar een 
enorme boost door het diep en 
ultiem te voeden met de meest 
natuurlijke ingrediënten. De verse 
vruchten en noten in de producten 
zorgen voor directe hydratatie en 
herstel van droog, dof, beschadigd, 
futloos en pluizig haar.

Hebea, stand 4A100
NOON Aesthetics is een 
paraceutisch merk met zeer hoog 
gedoseerde actieve werkstoffen. 
Het gepatenteerde DermShield 
maakt het mogelijk om met hoge 
concentraties te werken, zonder 
de gebruikelijke bijwerkingen die 
met hoge doseringen gepaard 
gaan. De behandelingen zijn met 
name gericht op huidproblemen 
zoals acne, hyperpigmentatie 
en pigmentvlekken, seborroïsch 
eczeem en rosacea. De kracht van 
NOON Aesthetics ligt in feit dat de 
oorzaken van de huidproblemen 
aangepakt worden en niet alleen 
de symptomen, wat een essentieel 
verschil is. Ook op het gebied van 
anti-aging worden uitstekende 
resultaten bereikt.

U-Consultancy, 
stand 3B090
Bij de stand van U-Consultancy kun 
je meer informatie ontvangen over 
de opleidingen in Nederland, België 
en Curaçao. Naast de stand geven 
ze diverse demonstraties. Speciaal 
voor schoonheidsspecialisten biedt 
U-Consultancy een opleidingstraject 
Medisch Schoonheidsspecialist 
Dermatologie van 18 modules 
met diverse specialisaties 
waarbij cliënten vergoedingen 
krijgen van zorgverzekeraars. De 
specialisaties tonen aan dat de 
medisch schoonheidsspecialist 
Dermatologie hoger geschoold is in 
dit betreffende onderdeel. Hiermee 
toont zij de klant competentie 
in het leveren van een veilige 
behandeling, wat vertrouwen en 
geloofwaardigheid geeft bij de klant. 

Lanette Medical Beauty, 
stand 3C071
Lanette Medical Beauty is 
altijd op zoek naar de nieuwste 
ontwikkelingen in de beauty-
branche. Zo worden er tijdens 
de beurs nieuwe innovatieve 
concepten geïntroduceerd die 
gericht zijn op huidverzorging 
en huidverbetering. Met name 
het unieke Italiaanse merk 
Selenia wordt in het zonnetje 
gezet. Selenia ontwikkelt 
volledige cosmeticalijnen voor de 
professionele schoonheidsspecialist 
en huidtherapeut. Tijdens de beurs 
zal ook een bekende Nederlander 
van de televisie deze cosmeticalijn 
vertegenwoordigen en er is een 
mogelijkheid voor een ‘Meet en 
Greet’ op zondagmiddag van 12 
tot 16 uur. Dit wordt een leuk 
evenement waarbij de producten 
van Selenia kunnen worden 
uitgetest. Ook is er tijdens de 
gehele beurs de mogelijkheid om 
een behandeling te ondergaan van 
de non-invasieve apparatuur van 
Selenia. Dus genoeg weer genoeg 
te beleven op de stand van Lanette 
Medical Beauty.‘Lanette Medical 

Beauty is altijd 
op zoek naar 
de nieuwste 

ontwikkeling in de 
beautybranche’

Netty Dekkers, CEO Lanette Medical


