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G

oed, we weten ook wel dat Estetika – de tweejaarlijkse schoonheidsbeurs die steevast in Brussels Expo plaatsvindt – zich volgens de organisatie op professionals ligt, maar wie de beurs zelf bezoekt, merkt al snel dat er ook voor de reguliere consument heel wat
te zien valt. Hoewel hij of zij wellicht geen tienduizenden euro’s gaat
uitgeven aan apparaten, doubleren heel wat producenten en distributeurs als schoonheidssalons of wellnesscentra en is het altijd interessant om te weten te komen wat voor producten op de markt zijn en
waar je die kunt vinden. Hetzelfde geldt voor alle mogelijke behandelingen: wij ontdekten verschillende nieuwigheden die ons enorm intrigeren en die wegens een kleiner bereik (nog) niet gekend zijn bij het
grotere publiek. Wij bezochten Estetika twee dagen lang, hieronder
alvast enkele vaststellingen.

Vaststelling 1: Beroep beschermt zichzelf

T

oen deze auteur psychologie begon te studeren aan de universiteit,
begon hij zich al snel te storen aan de manier waarop de studie
werd aangepakt. Ik had immers al een privé-opleiding hypnose in Engeland en een eerste seizoen hypnose in België achter de rug, en ik was er
toen al van overtuigd dat een goede therapeut vooral creatief en sociaal
vaardig moet zijn. Aan de universiteit zag ik echter hoe veel van mijn
medestudenten moesten afhaken omwille van positiefwetenschappelijke vakken als statistiek en psychodiagnostiek, terwijl ze helemaal niet de
ambitie hadden om experimentele of theoretische psycholoog te worden, maar wel de richting klinische psychologie ambieerden.

Na mijn kandidatuurjaren haakte ik af, ondanks goede cijfers in die wiskundige vakken,
en bekwaamde ik me verder in NLP, Self Relations van Stephen Gilligan, F.A.C.S., Ericksoniaanse spraak, hypnose, familieopstellingen van Hellinger en meer. Tegelijkertijd
bleef ik leren over Gestaltpsychologie en andere stromingen. Nu, 20 jaar en ontelbare
verhalen van klanten over de onkunde van sommige psychologen, weet ik nog steeds
dat ik de juiste keuze heb gemaakt, maar enkele jaren geleden werd er een wet geïntroduceerd die het statuut van ‘therapeut’ moest beschermen, waardoor er nu nog meer
‘coaches’ rondlopen.

Het was een duidelijke demarche van een sector die zichzelf bedreigd voelde
door de alternatieve hulpverleners, die vaak – of hun ideeën nu juist zijn of niet
– betere resultaten weten te behalen dan hun professionele tegenhangers.
Natuurlijk zijn er heel wat goede psychologen, net als er enorm veel slechte alternatieve hulpverleners zijn, maar het statuut van therapeut beschermen omdat mensen anders verkeerde hulp zouden kunnen krijgen, heeft er zeker niet
voor gezorgd dat de gemiddelde hulpverlener nu effectiever is geworden. Toen
de regering aankondigde dat er geen licentie (meer) nodig is voor het statuut
van schoonheidsspecialist, had ik daar dan ook gemengde gevoelens over. Mijn
ex-vriendin hééft voor dat beroep gestudeerd, maar is veel meer te weten gekomen over het menselijk lichaam, producten en behandelingen door workshops
te volgen en (veel) over het onderwerp te lezen. Tja, als beroepsorganisatie Besko zich dan verzet tegen de beslissing van de overheid, zijn we niet zeker of we
daar volledig achter staan. Met het gezicht of (de rest van) het lichaam bezig
zijn, is echter iets anders dan praten met iemand. In dat laatste geval, kan de
klant immers op tijd aanvoelen dat het niet klikt of dat hij of zij niet geholpen

wordt, en wegstappen – al blijkt in de praktijk dat men coaches of therapeuten vanwege hun opleiding of titel té gemakkelijk vertrouwt. Wanneer je op
een bank ligt en iemand bezig is met jouw huid, kan je daarentegen niet zo
gemakkelijk wegstappen – vaak zie je het resultaat pas achteraf, of zie je de
nefaste uitwerkingen van een verkeerd product zelfs pas maanden of jaren
later.
De oplossing die Besko aanraakt, vinden we wél erg elegant: wie van Besko
een licentie als schoonheidsspecialiste wil krijgen, moet een erkend diploma
voorleggen of kunnen bewijzen dat ze over alle nodige theoretische en technische vaardigheden bezit. Dat gebeurt voor een commissie die hoofdzakelijk is
samengesteld uit onderwijsspecialisten en gediplomeerde zelfstandigen. Het
lijkt ons een uitstekende manier om tegelijkertijd ruimte te maken voor wie
toch vaardig is, maar daar niet de geijkte kanalen voor heeft doorlopen, en
toch ook een grote subcategorie schoonheidsspecialisten te kunnen behouden die over een door een beroepsvereniging erkende licentie beschikken.

Toch lijkt Besko wat ons betreft zélf nog voor een hindernis te zorgen. Wij
vinden namelijk in alle communicatie van Besko zelf het woord
‘schoonheidsspecialiste’ terug. Het is waar dat het overgrote deel schoonheidsspecialisten vrouwelijk is, maar het lijkt ons toch niet meer van deze
tijd om enkel de vrouwelijke versie van dat beroep te hanteren. Steevast
‘schoonheidsspecialist(e)’ schrijven, zou voor ons alvast een stap in de goede richting zijn. Misschien kan Besko eens gaan kijken in de Verenigde Staten, waar men vooral aandacht besteed aan jouw portfolio en aan wat je
kunt, en minder aan de opleiding, en waar gendergelijk(waardig)heid door
de meeste organisaties hoog in het vaandel wordt gedragen. Dat de 37%
halsstarrige Trumpstemmers en conservatieve Republikeinen vaak een andere mening zijn toegedaan, doet daarbij niet ter zake.

2. Hogere aantallen

E

stetika was toe aan haar 35ste editie en mocht daarmee meteen het
hoogste aantal standhouders ooit registreren: maar liefst 194, afkomstig vanuit zowat heel Europa, al was de Benelux vanzelfsprekend het best
vertegenwoordigd. Ook het bezoekersaantal kan niet bepaald een mislukking genoemd worden: over de 3 dagen verspreid, kwamen er 24.000 mensen opdagen – niet slecht.
Links en rechts dat er in het buitenland nog veel grotere conventies zijn,
maar dat is eigenlijk niet helemaal waar: er zijn zeker enkele beurzen in onder andere Engeland en Duitsland die astronomisch hoge aantallen bezoekers krijgen, maar als je weet dat zelfs van alle beurzen die er vorig jaar in de
Verenigde Staten werden georganiseerd, slechts 5% meer dan 25.000 bezoekers lokten, begin je ook te beseffen hoe belangrijk Estetika is geworden.

Overigens richten de allergrootste conventies zich vaak vooral gamers, comicfans en sf-, fantasy- en horrorliefhebbers – kijk maar naar SPIEL in Essen, Gen
Con in Indianapolis of Comic Con in San Diego en New York. Het hoge aantal
standhouders zorgt dan weer voor een extra uitdaging: de bedrijven moeten
zichzelf nog meer in de kijker proberen te zetten om die vele bezoekers ook
naar hun stand te lokken. We hebben dan ook zelden zoveel leuk aangeklede
standjes gezien op Estetika, wat natuurlijk ook betekent dat er een aantal
fantastische, maar minder trendy vormgegeven producten grotendeels links
bleven liggen. Jammer, maar mensen worden doorgaans eerst aangetrokken
tot wat ze zien. Gelukkig hielpen de vele demonstraties om ook de kleintjes
die hun eigen behandelingen promootten in de schijnwerpers te zetten.

3. Verbetering wint het van vernieuwing

H

ebben we dit jaar érg veel nieuwigheden gezien op Estetika? Neen.
Hebben we behandelingen ontdekt die we nog niet kenden? Een paar.
Zijn er nieuwe producten op de markt gekomen die de concurrentie uit de
weg blazen? Ook niet. Wel bleken heel wat bedrijven hun reeds bestaande
gamma’s te hebben aangevuld of hun formules te hebben verbeterd – wat
niet noodzakelijk een slechte demarche is. Ook de aandacht voor biologische
ingrediënten is nog nooit zo groot geweest. Parabeenvrije, ecologisch, duurzaam en diervriendelijk waren gelukkig belangrijke sleutelwoorden voor heel
wat bedrijven, al zwijgen behoorlijk wat producenten nog steeds over de
proeven die ze nog steeds laten uitvoeren op dieren. De evolutie lijkt echter
bijzonder gunstig te zijn en als de verschillende estheticabedrijven erin slagen
om effectiviteit te combineren met dierenwelzijn, zijn we aan een mooi
hoofdstuk binnen het estheticaboek beland. Fingers crossed!

4. Cosmeceuticals t.o.v. cosmetica

W

e schreven het al jaren geleden: de grens tussen geneeskunde en esthetica begint steeds meer te vervagen. Maar goed ook, nu we ons steeds meer bewust zijn van het feit dat de meeste schoonheidsproducten (en al zeker de meeste producten die je gewoon in de supermarkt kunt kopen) niet erg
effectief zijn. Nochtans is het woord ‘cosmeceuticals’ niet zo nieuw: het was Reymond Reed die de benaming voor het eerst hanteerde in… 1962, al duurde het
tot het einde van de jaren zeventig, toen dr. Albert Kligman op de proppen kwam met Retin-A, voor de term echt ingang vond en tot 1996 voor de eerste cosmeceuticals op de markt kwamen.
Het idee is dat cosmeceuticals dicht aanleunen bij farmaceutica en dus bijna geneesmiddelen zijn. Erg letterlijk mag je dit doorgaans niet nemen: volgens de wet
zijn producten die een echte verandering veroorzaken, nog steeds geneesmiddelen, die niet zonder doktersvoorschrift mogen worden verkocht. Ook cosmeceuticals vallen legaal gezien dus nog onder de cosmetica. Toch lijkt het er meer en meer op dat sommige ingrediënten of behandelingen wel degelijk een heilzaam
effect hebben dat het pure uiterlijk overstijgt. Dat ook de legale definitie behoorlijk vaag blijft, is dus in het voordeel van de consument – zolang die te maken
krijgt met mensen die hem of haar goed adviseren en die de juiste producten gebruiken voor het juiste doel – waarmee de cirkel rond is en het bestaansrecht
van een organisatie als Besko zeker niet in vraag moet worden gesteld. Of een schoonheidsspecialist nu lid is van die vereniging of niet, het is altijd raadzaam om
je goed te informeren en je feiten te checken – er is tegenwoordig voldoende informatie te rapen op het internet om met een aanvaardbare graad van zekerheid te meten of wat de producent of de specialist jou vertellen wel klopt.

5. Enkele producten
Voorlopig zijn we de staaltjes die we meekregen tijdens de beurs nog aan
het testen, maar toch sprongen enkele apparaten, behandelingen en producten tijdens ons bezoek al meteen in het oog. We zullen deze allemaal
nog in latere artikels van dichterbij bekijken, hier alvast een klein voorproefje.
Aqua Organic: Het Duitse Aqua Organic is nog ‘maar’ 8 jaar oud en werd
opgericht door de esthetische dermatoloog Dr. Lars-Peter Kuhr en Bernd
Schmidt. Zoals de naam al zegt, zet het merk in op producten die uitsluitend ‘werkzame stoffen uit de natuur’ gebruiken. Daarvoor wordt de leuke en veelzeggende term ‘ecosmetics’ gebruikt. Wij kregen een volledig
set staaltjes mee en zullen daar nog uitgebreid over berichten. https://
ecosmetics.nl/aqua-organic
Colorescience: Colorescience heeft de laatste jaren verschillende prijzen
gewonnen met zijn UV-beschermers, foundations, primers en
‘enhancers’. Wij bespreken binnenkort hun Sunforgettable en Brush-on
Sunscreen. www.colorescience.nl
Dermaepil: Dermaepil specialiseert zich in (ontharen met) suikerpasta. Of
hun Sugar Paste Soft goed werkt, lees je binnenkort hier.
www.dermaepil.nl
DreamWeave: Met Lip Voltage Powerhouse heeft DreamWeave een product dat op 3 manieren voor vollere, gezonder uitziende lippen moet zorgen: LineFill (voor het volume), MaxiLip (voor een 3D-effect) en VoluLip
(met ‘peptide hyaluronzuur microsferen’ voor meer contour en definitie).
www.dreamweave.nl
Evenswiss: Evenswiss zet in op zijn eigen patent: Dermatopoietin Peptide
Complex, dat de ‘natuurlijke huideigen polypeptide’ zou moeten simuleren en de homeostase van de huid mee zou moeten reguleren. Interessant daarbij is dat Evenswiss niet beweert dat het product de huid dieper
penetreert, maar wel dat Dermatopoietin de productie van collageen,
elastine en groeifactoren stimuleert. Meer daarover en over hun
‘verjongend serum’ in een volgend artikel! www.evenswiss.be

Germaine de Capuccini: Germaine de Cappuccini is een van de merken
die telkens heel wat producten te promoten heeft. Zo pakte het bedrijf
tijdens Estetika uit met het nieuwe 1st Essence, dat de bescherming
van de huid moet verbeteren. Hydracure zou dan het ‘eerste product
zijn dat zowel rekening houdt met huidtype als klimaat’, terwijl Powerage zich exclusief op mannen ligt. Benieuwd! www.germaine-decapuccini.com
Gorge Nails: Gorge Nails, dat staat natuurlijk voor nagelproducten,
maar het gamma zelf is wel vrij volledig. Zo bekijken we binnenkort
bijvoorbeeld Dadi’oil (een plantaardige hand- en bodylotion) en het
prijzenwinnende Lumos (dat een droogtijd van 10 tot 12 minuten mogelijk maakt). www.gorge.nl
Hannah Boutique: Hannah Boutique heeft een behoorlijk uitgebreid
gamma aan verzorging, make-up en accessoires . Briljant Touch, bijvoorbeeld, dat het witte Diamond Care Powder Global Lumière gebruikt om een direct ‘softfocus’-effect te creëren, waardoor de huid
dankzij de lichtweerkaatsende werking een gave, heldere en egale uitstraling zou moeten creëren. Wij testen het poeder binnenkort uit!
www.hannahboutique.nl
LakShmi: Natuurlijke ayurvedische producten, dat is waar LakShmi
voor staat. Of die holistische benadering ook effectief werkt, bekijken
we later nog in BeauSense Magazine. www.lakshmiwebshop.nl
La Vita Distribution: Een aantal van de beste, meest effectieve merken
worden ook dit jaar weer gedistribueerd door La Vita Distribution:
denk maar aan ADM, Duolift, Elements, Juvilis, Ocean Pharma, Skin Jet,
SKINthings, en UniQ10ue. Bovendien kan je er terecht voor medische
fruitzuurpeeling, mesocosmetica, microneedling, bio-cellulosemaskers,
ultrasone technologie, electroperforatie, hydro-dermabrasie, mesotherapie, bindweefselmassage en meer. Met ons pr-bureau, Badass pr,
verzorgen we de pr voor La Vita Distribution, en daarom laten we de
besprekingen binnenkort over aan onze andere journalisten, die niet in
de pr-wereld zittent. www.lavita-distribution.be

Nailisa: Van ‘stamping’ tot (nagel)lak, verzorgingsproducten,
hars, polijstapparatuur, opzetstukken, lampen, vijlen, penselen,
modeleergels en meer: Nailisa draait rond nagels, of ze nu echt
zijn of niet. Wij zijn alvast enthousiast over de kwaliteit van hun
producten. www.nailisa.com
Nuface: Hoe goed de NuFACE Prep-N-Glow Cloths – heel intelligent gemaakte doekjes die het gezicht proper maken, exfoliëren
én hydrateren – zonder hun intrigerende ‘microcurrent’apparatuur, weten we nog niet, maar we vermoeden dat we het
heel gauw zullen ontdekken! www.mynuface.com
Osea: O’Sea heeft zijn naam goed uitgekozen: het gaat hier immers om hand- en voetverzorgingsproducten die ‘maritieme’
ingrediënten, zoals mineralen, zouten, zand en schelpen, gebruiken. Wij gaven de voetbalsem ‘Green’ al aan onze vader, die
vaak wat last heeft van het onderstel. Benieuwd of hij zich er
beter door zal voelen! www.o-sea.be
PHYTO 5: We schreven al dat heel wat producenten tegenwoordig veel aandacht besteden aan ecologie en daar is PHYTO 5
zeker een voorbeeld van. Het hele gamma steunt op plantaardige ingrediënten, maar beroept zich ook op zowel de Oosterse 5elementenleer als Westerse technologie. www.phyto5.be
ZO Skin Health Care: ‘Fight aging, fight hard’, luidt de slagzin
van ZO Skin Health by Zein Obagi. Er is zowel een ‘ZO Skin
Health’ als een ‘ZO Medical’-gamma beschikbaar en het vijfstappenplan draait rond huidverbetering met een focus op het doel,
niet op het probleem. Of producten als Offects, Ossential en
Oclipse daadwerkelijk effect sorteren, lees je in de loop van de
komende maanden hier. www.zoskinhealth.nl

Meer info: www.estetika.be
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