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Voorwoord

Van idee naar actie
Veel te kort dag. Zo veel werk? Dat lukt nooit! Dat waren de
woorden uit mijn directe omgeving toen ik twee maanden
geleden vertelde dat ik een magazine wilde maken ter ere
van het dertigjarig jubileum van Annelies Medi Spa.
Maar iedereen die mij kent, weet
inmiddels wel dat als ik eenmaal iets in
mijn hoofd heb… Het is gelukt. In dit
magazine neem ik je mee in de wereld
van schoonheid. Een blik terug in de
tijd, maar vooral met het oog op de
toekomst. Wat gaat die ons brengen?
Het magazine is bedoeld voor onze
trouwe gasten en voor iedereen die
op zijn of haar manier inspiratie uit de
verhalen haalt. Voor de inwoners van
Vorstenbosch, die dertig jaar beweging
en verandering hebben gezien aan de
buitenkant.
Ik geef je een kijkje in de keuken, maar

nodig je ook van harte uit voor een
bedrijfsbezoek. Vorstenbosch is tenslotte
de plek waar we ons bedrijf hebben
gebouwd. Hier is onze thuisbasis annex
werkplek waar we ons omringen met
dierbaren en bekenden, met mensen
waarbij we ons fijn voelen.

Parkinson NL
In dit magazine richt ik me daarnaast
op het goede doel dat we samen met
jou willen ondersteunen in deze voor
ons feestelijke periode: Parkinson NL.
Want niet voor iedereen is het leven
een feest. De ziekte van Parkinson is
de snelst groeiende neurologische

aandoening ter wereld. De komende
twintig jaar verdubbelt het aantal
mensen met Parkinson.
De reden dat ik voor dit goede doel heb
gekozen is niet alleen dat het me raakt,
maar Parkinson heeft ook een bijzondere link naar ons vak. Wij zorgen dat
onze gasten lekker in hun vel zitten,
Parkinsonpatiënten zitten juist gevangen in hun lichaam.
Nagenoeg iedereen in zijn of haar
omgeving kent iemand met Parkinson.
Zelf heb ik van dichtbij meegemaakt hoe
mijn moeder mensonterend aftakelde.
Zij is mijn grote inspirator geweest voor
wie ik vandaag ben en wat ik heb gerealiseerd. Aan haar draag ik dit magazine
op en ik weet hoe ze zou hebben geantwoord op dit idee. “Altijd doen, Annelies”.

Annelies

Lijkt het je leuk om in een groepje een rondleiding te krijgen onder het genot van een kopje koffie/ thee?
Meld je aan via info@annelies-aarts.nl en ik plan een datum.

30 jaar Annelies Medi Spa
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Help jij mee
de wereld een
beetje mooier
maken?
Ter ere van het dertigjarig jubileum van Annelies Medi
Spa willen we als bedrijf ons steentje bijdragen om
samen de wereld een beetje mooier te maken. Een mooi
verlengstuk van ons vak en onze missie. Met aandacht voor
onze gasten en medemens proberen we de hele maand
december zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het
goede doel Parkinson NL. Hopelijk samen met jou!

Hoe we dat gaan doen?
Tot 29 december zijn er loten te koop
van 10 euro per stuk. Deze loten zijn
online te bestellen via onze webshop
of verkrijgbaar bij Annelies Medi Spa
in Vorstenbosch. Dit bedrag gaat
volledig naar Parkinson NL en tegelijkertijd maak je kans op het winnen
van prachtige prijzen! Welke prijzen
dit zijn en door wie ze zijn gedoneerd,
lees je hiernaast.

Koop loten en maak
kans op prachtige prijzen
Van elk verkocht Éminence-product
doneren we de hele maand december tien procent aan Parkinson NL.
Daarnaast geven we een jaar lang
gratis behandelen en een gratis
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ontharingskuur weg.
Op 30 december om 19.0 0 uur
maken we met ons team via een
livestream de prijswinnaars bekend met vermelding van de bedrijven die
hebben gesponsord. We overhandigen dan symbolisch een cheque
met het opgehaalde bedrag aan een
ambassadeur van Parkinson NL.

Waarom Parkinson NL?
Wij brengen een masker aan om
onze schoonheid te benadrukken,
mensen met Parkinson dragen altijd
een masker. Wij laten een prikje botox
zetten om onze mimiek te verzachten, de gezichten van mensen met
Parkinson zijn uitdrukkingsloos en
emotieloos. Alles zit op slot.

Foto: © Bart van der Putten

‘Bij mensen met
parkinson is de
automatische
piloot in de
hersenen kapot’
Bas Bloem, neuroloog

De prijzenpot
Slagerij van den Tillart
MTC Bernheze

Cadeaupakket t.w.v. € 30,Jaarabonnement fitness met spinning naar
wens € 380,- inclusief intake van € 45,Annelies Medi Spa Jaarabonnement Organic Touch
treatments t.w.v. € 620,Annelies Medi Spa Ontharingskuur bikinilijn en oksels t.w.v. € 840,De Toren 2x High Wine voor 2 personen t.w.v. € 60,Thea Neijs kleurconsulent Kleuranalyse t.w.v. € 125,Obagi Medical Hydrodrops t.w.v. € 99.The Duke Golf 2 x Greenfees voor twee personen á €150.- p.p.
Chocopoint Chocoladeschilderij t.w.v. € 24,95
Eetcafé en Bar De Ketel 2x shared dining-box voor twee
personen t.w.v. € 36,95
Alpacafarm Vorstenbosch Cadeaubon voor een lunch t.w.v. € 25,- en
een cadeaubon voor een alpaca meet
& greet voor 2 personen t.w.v. € 19,Complement Reclame Foto op canvas gedrukt t.w.v. € 50,Danny van Emmerink fotografie Gezinsfotoshoot t.w.v. € 150,Kapper Peter van Dooren Metamorfose t.w.v. € 125,E-Balanz Magneetmassage t.w.v. € 60,Cosmetisch Arts Jozijna Een zone Botox t.w.v. € 150,Nutrition 3 x four pillars voedingssupletie á € 34,95

Over Parkinson
De mensonterende ziekte
van Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende
aandoening. De kans dat
je iemand in je omgeving
kent met Parkinson is groot.
Ook ik heb het van dichtbij meegemaakt en heb
moeten toezien hoe mijn
moeder gevangen raakte
in haar eigen lichaam.
Bij Ann eli e s M e di Sp a
ver zorgen we mensen,
zodat ze lekker in hun vel
zitten. Mijn moeder genoot
ervan als ik haar stramme
bindweefsel los masseerde,
maar natuurlijk is dat gemak
slechts zeer kortdurend.

Bekijk op 30 december hier de livestream van de prijsuitreiking:
https://youtu.be/-0-MfWgxfRc

30 jaar Annelies Medi Spa
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De biologie van
schoonheid
Zo lang als we bestaan, zit in de menselijke natuur
het verlangen opgesloten om aantrekkelijk te zijn. We
steken veel tijd, geld en energie in het verbeteren van
ons uiterlijk. Mensen voelen zich beter over zichzelf
als ze denken dat ze aantrekkelijk zijn voor anderen.
Het oordeel over aantrekkelijkheid
heeft reële gevolgen, omdat het
een uiting is van iemands gezondheid en fitheid. Dat is bedoeld om
goede genen af te staan en succesvol kinderen groot te brengen. In de
moderne wereld is fysieke aantrekkelijkheid geassocieerd met succes.

Component van
aantrekkelijkheid
Jeugd is een belangrijke component van aantrekkelijkheid. Oudere
gezichten worden beoordeeld
als minder aantrekkelijk, minder

sympathiek, minder onderscheidend en minder energiek. De schijn
van veroudering na de bloei van het
leven is een aanslag op het gevoel
van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Mensen hebben manieren bedacht
om anderen te misleiden door het
gebruik van make-up en huidverjongende behandelingen. Door de
haarkleur donkerder te maken en
de huidskleur juist lichter worden
deze tekenen van veroudering
tegengegaan.

Dat brengt belangrijke sociale voordelen met zich mee, aangezien het
gebruik van make-up leidt tot een
toename in de perceptie van sympathie, competentie en betrouwbaarheid,
evenals dominantie en prestige.

Misleiding door cosmetica heeft
meetbare economische gevolgen.
Mannelijke klanten van een Frans
restaurant gaven vaker en grotere
bedragen fooi aan serveersters die
make-up droegen.

Onzekerheid en laag
gevoel van eigenwaarde
Aangezien de wereld een competitieve plek is, kampen veel mensen met
onzekerheid en een laag gevoel van
eigenwaarde. Daardoor komen ze nog
meer in de verleiding om hun uiterlijk te
veranderen of te verbeteren. Influencers
raken de gevoelige snaar, zelfvertrouwen lijkt te koop.

Niets van dit alles is logisch,
behalve in het licht van de neurowetenschappen van schoonheid.
In de ‘slechts’ dertig jaar dat ik in deze
business meedraai, is er ontzettend veel
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Jane Iredale limited
edition specials
DAZZLE & SHINE
EYE SHADOW KIT
veranderd in het begrip ‘schoonheid’.
Soms in het nadeel, maar gelukkig vaak
in het voordeel. Mensen mogen eindelijk zijn wie ze zijn. Gendergelijkheid
is de nieuwe norm, authenticiteit is
geaccepteerd. Imperfectie mag er zijn.
Voor mij staat schoonheid voor uitstraling en eigenwaarde, voor goed in je vel
zitten en er verzorgd en vitaal uitzien. Je
mag er zijn.

Als je goed voor jezelf zorgt, kun je
het ook voor anderen
Door positieve aandacht aan jezelf te
besteden geef je je zelfvertrouwen een
boost. Kleine ‘schoonheidsfoutjes’ of
imperfecties kunnen relatief eenvoudig
worden verholpen. Schoonheidssalons
draaien overuren en veel oude technieken zijn populairder dan ooit. De
holistische aanpak is hot, een mens is
meer dan een huid. Schoonheid loopt
naadloos over in gezondheid, met de
huid als belangrijke spiegel van de
binnenkant en het scherm tussen het
innerlijk en de buitenwereld.

Het limited edition Dazzle & Shine
oogschaduwpalet heeft een ‘heerlijke’
pigmentatie. Het bevat 8 crèmige,
makkelijk te mengen oogschaduwtinten die het perfecte cadeau zijn voor
een vriend(in) of geliefde (of jezelf!) om
heerlijk te ‘shinen’ tijdens de feestdagen
én daarna.

DAZZLE & SHINE
24-KARAT GOLD DUST
Het limited edition Dazzle & Shine
24-Karat Gold Dust is het perfecte trio
voor de feestdagen. Het kan gebruikt
worden op wangen, ogen, lippen en
lichaam om een delicate highlight te
creëren. Meng met uw moisturizer voor
toepassing op het lichaam of met uw
favoriete haarstyling product voor extra
sprankeling.

DAZZLE & SHINE
LIP GLOSS KIT
De limited edition Dazzle & Shine Lip
Gloss Kit bestaat uit 3 kleine wondertjes die iedereen aan het lachen brengt.
Voeg glans toe aan elke feestlook met
deze hydraterende tinten.

30 jaar Annelies Medi Spa
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Collageen, hét middel
tegen rimpels en
huidveroudering
In steeds meer media duiken collageen-producten
op. Van snoepjes en drankjes tot poeders, tabletten
of vloeibare substantie. Deze producten werken van
binnenuit aan een stevigere en jonger uitziende huid.

Wetenschappelijk
bewezen
Diverse wetenschappelijke onderzoeken
tonen aan dat collageen-suppletie de
huidfunctie over het hele lichaam verbetert. Wat minstens zo helder is, is het feit
dat je het merkt aan je huid, je haren en
je nagels. Dat je huid steviger aanvoelt
en er ook zo uitziet. Hoewel het is aangetoond dat collageen-inname resultaat
oplevert, betekent dat niet automatisch
dat ieder product dat doet. Tijd voor
nader onderzoek.

het lichaam af. Die afname begint
al vanaf je vijfentwintigste levensjaar.

Waarvan wordt collageen gemaakt en hoe
wordt het opgenomen?

Wat is collageen?

Het wordt gemaakt van vis, kip of van
koeienhuid. Collageen is een vrij groot
molecuul dat niet zomaar door de
darmwand wordt opgenomen. Het moet
verteerd worden, enzymen moeten het
molecuul op het juiste moment in stukjes
knippen zodat het wordt opgenomen.
Collageen uit voeding, zoals bouillon,
wordt moeilijk opgenomen.

Collageen is een lichaamseigen eiwit en
het belangrijkste bestanddeel van de
huid, spieren en gewrichten. Het is verantwoordelijk voor de vorming en stevigheid
van de huid, botten, spieren, kraakbeen,
gewrichten en pezen. Bij veroudering
neemt de aanmaak van collageen door

Er zijn verschillende manieren om de
opname van collageen te verbeteren.
Hoe kleiner een deeltje is, hoe beter
het wordt opgenomen. Er zijn twee
belangrijke bewerkingen bij collageen:
het hydroliseren en een enzymatische

De juiste aanpak
De hoeveelheid collageen die in
een product zit, is bepalend voor de
werkzaamheid. Wist je dat je hele lichaam
collageen bevat? Dat wat je inneemt aan
voeding en suppletie vult eerst de tekorten in het lichaam aan. Je begrijpt dan
ook dat slechts een grotere hoeveelheid
binnenkrijgen nodig is om je huid-collageen te kunnen opbouwen.

Zo draag je zelf bij aan een optimale aanpak

Conclusie

1. Voeding

Neem niet klakkeloos een product uit
de schappen, maar kijk naar de ingrediënten. Kom je er niet uit, laat je dan
voorlichten door een huidexpert. We
leggen je graag alles uit.

• Eieren, en met name het vlies aan de
binnenkant van de schaal, zuivel en kaas
• Rund en varkensvlees, wild en
gevogelte, vis
• Tarwekiemen, pinda’s en zaden

• Peulvruchten
• Oma’s getrokken runderbouillon van
botten
• Snijbiet, sperziebonen, spinazie, rode
paprika, tomaten, knoflook

2. Beweging
Beweging zorgt er voor dat fibroblasten normaal blijven produceren. Door beweging worden
ze aan het werk gezet. Rust roest, waardoor er minder collageen wordt geproduceerd.
Daardoor neemt de hoeveelheid bindweefsel af.

3. Aanvulling van suppletie met collageen en anti-oxidanten
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bewerking. Hydroliseren maakt de collageen deeltjes kleiner en met enzymen
wordt het collageen als het ware
‘voor-verteerd’. Die enzymen maken er
hele kleine stukjes van, de zogenaamde
collageen peptiden.
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Éminence Organics
wint twee jaar op rij een
Dutch Beauty Award
‘Een sterk concept voor optimale huidverbetering
met de kracht van de natuur’

In Green Touch Education vond Annelies de ideale
partner om twee innovatieve behandelingen te laten
ontwikkelen met gebruik van Éminence Organicsproducten. De unieke behandelingen hebben een hoog
wellness-gehalte, maar zijn ook zeer resultaatgericht.
Anti-aging op natuurlijke wijze. want
zoals onze slogan luidt: ‘geen huidverbetering zonder ontspanning’. Met
stress kan een lichaam niet bouwen,
alleen verdedigen. De energie van
kundige handen, het voelen van de
huid en gepersonaliseerd werken
zorgen voor een compleet geheel.
De behandelingen zijn niet onopgemerkt gebleven en zijn twee jaar op rij
gekroond tot de beste behandeling van
Nederland.

ingrediënten ondergaat de huid een
transformatie. Terwijl de massagetechnieken verhardingen en verklevingen
opheffen en de energie weer laten
stromen, dringen de ingrediënten van
Éminence Organics diep in de huid om
hun werk te doen. Ontgiften, voeden,
hydrateren, doorbloeden en het verwijderen van dode huidcellen. De diverse
texturen en geuren zorgen ondertussen voor een intense beleving en
welzijn. De spieren ontspannen en de
huid ziet er rozig uit. Dit alles maakt
een Organic Touch Treatment vele
malen effectiever dan een traditionele
gezichtsbehandeling.

Body Peel Touch
treatment 2021
Organic Touch
Treatment 2020
Door de puurheid en de zeer werkzame

D e B o d y Pe el To u ch Treat m ent
wordt toegepast op de onderhuidse
bindweefsellaag die zich tussen de
huid en spieren bevindt en impact
heeft op het zenuwstelsel. De diverse

technieken van bindweefselmassage,
cupping, koude en warmte prikkelen
het bindweefsel, de bloed- en lymfevaten. Afvalstoffen en vocht worden
afgevoerd, verklevingen losgemaakt
en de collageen en elastine aanmaak
gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een
verbetering van huidtextuur, souplesse
van het bindweefsel, centimeter- en
cellulite-vermindering.

Deze behandelingen worden op
geselecteerde plaatsen in Nederland
en België uitgevoerd. Natuurlijk kun je
voor de behandelingen ook bij Annelies
Medi Spa terecht. Onder anderen Edsilia
Rombley en Glennis Grace gingen je
voor. Deze artiesten kwamen hoogstpersoonlijk naar Vorstenbosch om
ervan te genieten.

30 jaar Annelies Medi Spa
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Hoe Éminence
Organics Nederland
en België veroverde
In Vorstenbosch vind je een bedrijvigheid van
jewelste. De producten van Éminence Organics
zijn ongekend populair en worden inmiddels
aan meer dan honderd beautybedrijven
geleverd in Nederland en België, waar het
zijn weg weer vindt naar consumenten.

Annelies Medi Spa vormt als experience
center de spil. Daar zijn we ongelooflijk trots op en dankbaar voor, want
natuurlijk was het geen geplaveide
weg. Ik neem je graag mee naar hoe
het begon in 2016.

Exclusief distributeur van
Éminence Organics
Rob van Herpen (CaminoR Advies BV)
heeft een belangrijke rol gespeeld in het
pad wat we zijn ingeslagen, waarvoor
we hem dankbaar zijn. Hij doorzag
mijn visie en ambitie en heeft sturing
gegeven aan waar zowel het talent van
mij als van Paul ligt. Ik miste een groen
merk dat echt huidverbeterend werkt.
Rob zag gelijk de verbanden tussen mijn
skills en grote netwerk. Hij merkte op dat
ik op zoek was naar waar ik echt blij van
werd in deze fase van mijn leven. En dat
waar Paul goed in is en happy van wordt,
organiseren en het logistieke stuk.

Toen ik Éminence
ontdekte was ik euforisch
Bijzonder dat het dan ook op je pad
komt. Alles klopte. Ik was ervan overtuigd
dat Éminence Nederland ging veroveren,
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maar dat moest ik nog wel waarmaken.
Deze stap was compleet nieuw voor me
en ik ben dankbaar dat ik Melanie aan
mijn zijde had als rechterhand. Samen
zijn we op pad gegaan, hebben we eraan
getrokken op een authentieke manier.
Het startte moeizaam. We moesten veel
leren, de afnemers waren afwachtend.
Maar toen begon de groei pas echt.

Puur en eerlijk
Inmiddels zijn we uit de kinderschoenen en hebben we een prachtig bedrijf
opgericht. Een puur en eerlijk bedrijf,
goed voor de huid en goed voor de
planeet. We doen zaken met mensen
en gaan op een vertrouwde manier
met onze afnemers om. We noemen
hen daarom partners, van gelijkwaardig
niveau. We bieden een compleet concept.
Onze doelstelling is om een goed
product met resultaat te leveren, maar
daarnaast bieden we ook onderwijs
in huidkennis en ingrediënten en de
mogelijkheid tot businesscoaching. Dat
maakt het concept compleet.
Deze trainingen worden verzorgd in de
Annelies Academy en worden bezocht
door partners van Vlieland tot Gent en

alles wat daar tussen zit.
Het is een merk met een verhaal. Een
verhaal wat wij verder willen vertellen.
Éminence Organics is opgericht in
Hongarije in 1958 en tot op de dag van
vandaag zeer innovatief en vooruitstrevend. Hun missie: een gezonde huid en
een gezonde planeet.
• Ze zetten duurzame landbouw in om
natuurlijke, biologische en biodynamische producten te creëren.
• De producten zijn vrij van parabenen,
propyleenglycol, sodium lauryl sulfaten, schadelijke kleur- en geurstoffen,
minerale oliën, petroleum en andere
agressieve cosmetische chemicaliën.
• Vitamines uit pulp, zaden en schillen
bieden herstellende en helende krachten die alleen de natuur kan produceren.
• Voor elk verkocht product wordt een
boom geplant.
• Het bedrijf is B-Corp gecertificeerd
• De producten zijn sterk geconcentreerd
en bevatten nagenoeg geen water.
• De verpakkingen zijn allemaal biologisch afbreekbaar.
• De door Éminence Organics opgerichte
Kids Foundation verzorgt gezonde
maaltijden voor ernstig zieke kinderen.

Marine
Flower Peptide
Collection
Éminence Organics lanceerde onlangs drie luxueuze
producten uit de Marine Flower Peptide Collection.
Dankzij de kracht van plantaardige peptiden pakken deze
producten de zichtbare tekenen van veroudering aan voor
een meer verjongde, gelifte en steviger uitziende huid.

De plantaardige peptiden zijn op
natuurlijke wijze verkregen van sacha
inchi en rijstproteïne en worden
gebruikt om de elasticiteit van de huid
te verbeteren. De wereldwijd geproduceerde en duurzame Marine Flowers
in deze collectie zijn een assortiment
van fijne zoet- en zoutwateralgen. Ze
worden beschouwd als superfoods van
de zee en leveren essentiële voedingsstoffen, mineralen, aminozuren en
antioxidanten om de huid steviger te
maken en directe hydratatie te bieden.
Ze bevatten ook bestanddelen die de
natuurlijke verdediging van de huid
tegen uitdrogende effecten van de zon
en de zichtbare tekenen van veroudering versterken.

Marine Flower
Peptide Concentrate
Het innovatieve Marine Flower Peptide
Concentrate bevat belangrijke collageenversterkende ingrediënten, zoals
botanische peptiden uit rijstproteïnen, groenblauwe algenextract en
bruine algenextract. Het is een frisse,

lichtgewicht formule die snel wordt
opgenomen en een gladdere, gerevitaliseerde en soepel uitziende huid
onthult. Fijne lijntjes en rimpels verminderen zichtbaar. Geschikt voor alle
huidtypes.

94% van de gebruikers merkte
een gladdere huid in slechts
vier weken

Marine Flower
Peptide Lip Serum
Voordat je de deur uitgaat, breng je het
Marine Flower Peptide Lip Serum aan.
Dit zijdezachte serum onthult zachtere,
vollere lippen en verbetert de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels in de
lippen en de omliggende gebieden.
Het bevat belangrijke ingrediënten,
zoals botanische peptiden, collageen,
hyaluronzuur en bruine algenextract.
Dit Lip Serum kan de hele dag door
worden aangebracht, ook onder een
lippenbalsem of lippenstift.

Marine Flower
Peptide Night Cream
Met de Marine Flower Peptide Night
Cream hydrateer en verstevig je je huid
terwijl je slaapt. Deze rijke, fluweelzachte nachtcrème is geformuleerd
met twee unieke plantaardige peptidetechnologieën om zo het uiterlijk van
de kwetsbare, ouder wordende huid
te verbeteren. Deze magische nachtcrème sluit dankzij de verjongende
formule effectief vocht in en vermindert fijne lijntjes en rimpels, zodat de
huid er fris, gehydrateerd en steviger
uitziet. Geschikt voor normale tot droge
huidtypes.

91% van de gebruikers
constateerden een steviger huid in
slechts vier weken

37% reductie in de verschijning
van lip groeven
30 jaar Annelies Medi Spa
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Ons
team
Boven van links naar rechts

Melanie Blommers
Demi Mengerink
Wendy van Doremalen
Paul Aarts
Charlotte van Lieshout
Anita Schippers
Annelies Aarts
Renske Loeff
Britt Aarts
Onder van links naar rechts

Shirley van der Ven
Eva van Zoggel
Jannie Joosten
Niet op de foto:

Daniëlle Heesakkers
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De toekomst van
plantaardige
cosmetica
Steeds meer consumenten kiezen voor ‘groene cosmetica’.
Dat wil zeggen milieuvriendelijke make-up, crèmes en
schoonheidsproducten. Dat doen ze in de hoop dat deze
niet schadelijk zijn voor de gezondheid en de vervuiling
verminderen. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie het
besef aangewakkerd dat lichamelijke schoonheid verband
houdt met welzijn, zowel uitwendig als inwendig.

Het belang van
transparantie
Lees jij de INCI-lijst van de producten
die op je badkamer staan? Als je de
terminologie al krijgt ontrafeld, schrik
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je waarschijnlijk wat erin zit. Het consumentengedrag is voorgoed veranderd.
Transparantie wordt steeds belangrijker.
Wat zit er in mijn product? We willen
geen conserveringsmiddelen meer

die irritatie en gevoeligheid oproepen, we willen geen verstoring van
onze hormonen en de microplastics
die in onze hersenen terechtkomen.
Plantaardige ingrediënten in voeding
(gro enten en f r uit), sup p l etie,
make-up, skincare en meer artikelen
winnen daardoor aan populariteit.

Planten in cosmetica
Planten leveren voedingsstoffen
boordevol vitamines en mineralen,
maar bezitten ook de capaciteit om
de huid te beschermen, te verbeteren
en zelfs te verjongen.
Meer dan vijfduizend jaar geleden
gebruikten de oude Egyptenaren
al planten die we vandaag de dag
gebruiken als natuurlijke ingrediënten voor cosmetica. Dan kun je
denken aan tijm, kamille, lavendel,
lelie, pepermunt, rozemarijn en aloë.
Later namen de Romeinse en Griekse
beschavingen deze gewoonte over.
De kennis over het gebruik van
planten voor de behandeling van
de huid is door de eeuwen heen
bewaard gebleven en meer en
meer wordt de unieke werking
er van wetenschappelijk onderzocht. Planten vormen zo een bron
van inspiratie voor de wetenschap
en technologie. Ze bezitten het

vermogen om te gedijen in veranderende en uitdagende omgevingen.
Dat geldt niet voor de huid, die
door opgelopen schade vroegtijdig
veroudert.

Actieve bijdrage aan
huidverbetering
De huid beschermt ons actief tegen
agressies. Het is allesbehalve een
passief oppervlak. Planten spelen
een cruciale rol door ingrediënten te leveren die de huid kunnen
kalmeren en beschermen tegen
verontreiniging, roodheid verlichten,
maar ook de elasticiteit verbeteren en
collageenaanmaak bevorderen. Als
fytomoleculen op de huid worden
aangebracht, wordt de gezondheid
en het uiterlijk van de huid zichtbaar
beïnvloed.
Het gebruik van plantaardige ingrediënten kan dienen als vervanging
van synthetische ingrediënten, zoals
conserveringsmiddelen, bleekmiddelen, middelen tegen verontreiniging
en middelen tegen zonbescherming.
Plantenstoffen kunnen werken door
een barrière op de huid te vormen en
de huid voorzien van anti-oxidanten.
Zo worden schadelijke stoffen geneutraliseerd voor ze schade kunnen
aanrichten. Gewoon met de kracht
van de natuur.

Permanente
make-up
Anita is al sinds vele jaren
permanente make-up
specialist en heeft al heel
veel mensen mogen
verblijden met een mooi
staaltje ambacht.
Het ge ef t mensen opnieuw
zelfvertrouwen als wenkbrauwen symmetrisch en compleet
zijn, wenkbrauwen geven expressie in het gezicht. Permanente
ooglijntjes laten de ogen op een
natuurlijke manier spreken. Geen
last meer van uitgelopen make-up
en ideaal als je wat slechter gaat
zien of veel sport. Van de vroege
ochtend tot de late avond een
verzorgd uiterlijk.

30 jaar Annelies Medi Spa
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Beauty,
lifestyle &
make-up
trends 2022
Consumenten willen natuurlijke, pure en eerlijke
producten. Zowel qua ingrediënten als look. De
tijd van nep? Die willen we ver achter ons laten.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid voert op alle fronten de
boventoon. Van product tot bedrijfsvoering. Millennials (tussen de 25 en 40
jaar) zijn hierin de grote voorlopers.
Producten met natuurlijke ingrediënten,
zonder chemicaliën zijn gewenst.
Biologisch afbreekbare verpakkingen
worden steeds populairder. Wist je
dat de verpakkingen van Éminence
Organics ook biologisch afbreekbaar
zijn?

Ingrediënten:
Wat we niet meer willen zijn
hormoonverstoorders, microplastics, parabenen, propyleenglycol,
schadelijke geur- en kleurstoffen,
minerale oliën en andere agressieve cosmetische chemicaliën.
Wat we wel willen zijn voedingsingrediënten in verzorging zoals
avocado, mango, baobab, moringa,
acai, goji-bes en papaya.

16

30 jaar Annelies Medi Spa

Verder zijn de volgende ingrediënten populair:
• Collageen voor het het verbeteren van de gezondheid en elasticiteit van de huid
• Fruitzuren voor exfoliatie (vernieuwen huidcellen) en hydratatie
• Retinol (vit A) voor anti-aging en als anti-oxidant
• Hyaluronzuur voor hydratatie en vocht
• Vitamine C voor anti-aging, hydratatie en als anti-oxidant
• Glycerine voor hydratatie zonder de huid te verstoppen
• Aloë Vera voor verzachting en hydratatie zonder poriën te verstoppen

Make-up:
Make-up was tijdens de lockdown even
een stuk minder belangrijk. Lekker in
pyjama achter de laptop. Even geen
make-up. Inmiddels merken we de
toename weer, we gaan weer socializen en willen weer plezier beleven om
onszelf mooi te maken.

Goed voor jezelf zorgen is
belangrijk geworden:
Na een akelige periode gaan we weer
voor de glow en zeggen we vaarwel
tegen de vale huid. We willen graag
een stralende huid die van binnenuit
komt en niet door een afgepoederd
gezicht.
De loop naar de schoonheidssalon is
nog nooit zo groot geweest. Nu we
huidhonger hebben ervaren beseffen
we hoe belangrijk het is om goed voor
onszelf te (laten) zorgen. Een doeltreffende massage om verklevingen op
te heffen en de energie en doorbloeding weer te laten stromen. Je voelt
je heerlijk én je ziet het. Het is zelfs
bewezen goed tegen een depressie.
Barrière (buitenste huidlaag) bescherming. Onze huid is onze bescherming
tegen alles van buitenaf en krijgt het
ook van binnenuit zwaar te verduren.
Denk aan stress, leefstijl, hormonen,

darmen. Dat heeft kan eczeem, een
gevoelige huid en andere huidaandoeningen tot gevolg hebben.
Lag de nadruk voorheen op gezichtsverzorging, vanaf nu is de totale
lichaamsver zorging belangrijk .
Lichaamsb ehandelingen nemen
enorm toe. Total care en een holistische aanpak.
Sinds de lockdown is de home treatment ontdekt en gekomen om te
blijven. Met een goed advies en
goede producten kun je thuis je huid
verbeteren.

Verzorging van binnenuit:
Beauty van binnenuit neemt ontzettend toe in populariteit. Dat gebeurt in
de vorm van suppletie.

Lifestyle en vertrouwen
De consument wil een oprecht advies
en relatie met het bedrijf en dat op een
persoonlijke manier. Want alles is online
verkrijgbaar, maar hoe betrouwbaar is
dat?
De anti-agingmarkt wordt steeds groter.
Dat komt door de vergrijzing, maar ook
de behoefte van de consument op
leeftijd die volop in het leven staat en
er toch vitaal wil uitzien.

De consument heef t steeds meer
kennis van zaken en doet grondig
onderzoek. Daarna koopt hij of zij
bij wie ver trouwd voelt en veel
persoonlijke aandacht schenkt en een
gepersonaliseerd advies en plan van
aanpak biedt.
Steeds meer jongeren gaan hun huid
beter verzorgen door social media.
De schoonheidsmarkt is niet langer
a l l e e n b e s te m d v o o r v ro u w e n .
Persoonlijke verzorging voor mannen
en genderneutrale mensen is sterk
in opkomst. Er is meer aandacht voor
50-plussers, gericht op de veranderende huid, lichaam en persoon tijdens
de menopauze.
Online aankopen zijn niet meer weg te
denken. Mensen wensen wel betrokkenheid van personen erachter.
Abonnementen zijn enorm in trek.
Weten waar je aan toe bent met een
gepersonaliseerd plan hebt met aangepaste producten.
De consument kiest voor authenticiteit.
Authentieke merken met een verhaal
en oprechte communicatie doen het
beter, en men is bereid daar meer voor
te betalen.
Jezelf mooi voelen, fijn in het leven
staan. Daar gaat het om. Daar gaat de
mind in mee. Het lichaam en de geest
staan niet los van elkaar; alles moet in
balans zijn. Daarmee groeit de holistische denkwijze en aanpak.

30 jaar Annelies Medi Spa
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Verwentips
voor de
wintermaanden
Tips om jou, of een ander te verwennen
tijdens de wintermaanden
Hoewel de klimaatverandering zorgt
voor steeds warmere winters, is er niets
veranderlijker dan het weer. Hoe koud
het wordt is lastig te voorspellen, maar
we kunnen maar beter goed voorbereid zijn. Dat onze auto winterklaar
wordt gemaakt vinden we vanzelfsprekend, maar doen we dat ook voor
onszelf?
Een heerlijke wandeling in de kou en
daarna lekker bijkomen bij de kachel
met een heerlijke kop kruidenthee. Het
doet een mens goed, maar vergeet
je niet je huid ook een beetje te
vertroetelen? Je gezicht moet de kou
trotseren en later weer schakelen naar
de warmte. De bloedvaatjes werken
als een elastiekje, ze krimpen in met
koude (blauwe kleur) en zetten uit met
warmte (rode kleur). En als dat maar
vaak genoeg gebeurt, dan gaat de rek
eruit. Gevolg? Couperose. Een droog en
trekkerig gevoel en een schrale huid.
Verwen je huid voordat je naar buiten
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gaat, zodat die niet al het werk alleen
hoeft te doen. Extra bescherming
verlicht de taken van de huid en daar
wordt je voor beloond. Deze producten
zijn geweldig voor de winter!

Je home spa treatment
Verwen jezelf en je huid met een spa
treatment. Maak een warm bad met
een beetje Stone Crop Body Oil erin.
Dim het licht, steek een kaarsje aan en
zet een relaxed achtergrondmuziekje
aan. Reinig je huid en breng een masker
aan op je gezicht en hals. Dompel jezelf
daarna heerlijk onder in een behaaglijk
bad. Na vijf minuten scrub je je lichaam
met een van de heerlijke bodyscrubs van Éminence Organics zodat
je huid helemaal zacht wordt. Na tien
minuten ga je uit bad (om niet te veel
uit te drogen), dep je de huid droog
en verwijder je het gezichtsmasker. Je
kunt er ook voor kiezen om het te laten
intrekken als een nachtcrème. Je merkt
dat je huid al superzacht aanvoelt. Wil je

je huid extra verwennen? Kies dan voor
een volle bodycrème die de hele nacht
kan intrekken.
Natuurlijk is deze Spa Treatment ook
onder de douche een goede optie.

Limited Edition
Kerstcadeau artikelen
Verwen je geliefden met een persoonlijke gift in deze mooie giftboxen of
verras hem of haar met een cadeaucheque. De gehele maand december
gaat er van elk Éminence product tien
procent naar Parkinson! Daarnaast
wordt er een boom geplant voor elk
product wat je koopt. Daar word je
alleen toch al blij van?

Coconut age corrective
moisturizer
Collageen stimulerende moisturizer
voor normale tot droge en voornamelijk rijpe huidtypes. Voedt en hydrateert
de huid met kokosnoot, shea butter en
druivenpitolie. De huid wordt direct aan
het werk gezet en gelift met natuurlijk
retinol alternatief, terwijl Swiss green
apple stamcellen een blijvend resultaat
bieden.

Belangrijke
vitaminen
uitgelicht
Vitaminen om gezond (en niet te snel) te verouderen

Veel mensen zijn zich ervan bewust
dat inname van extra vitaminen en
mineralen de gezondheid ondersteunt. Daarnaast is suppletie ook
enorm populair geworden om de huid,
je grootste orgaan, te verbeteren. Het
aanbod is megagroot. Waar moet je op
letten? Welke zijn het meest zinvol?
Twee belangrijke vitaminen lichten we
uit omdat ze actueel zijn voor de tijd
waarin we leven.

je hebt opgebouwd door de zon
verbruik je al snel op, waardoor je in de
wintermaanden eerder geveld wordt
door griep. Vitamine D versterkt je
immuunsysteem. De typische seizoensgebonden virussen tieren in deze
periode welig om ons heen. Door de
anderhalve meter-maatregel kunnen
we bovendien meer last krijgen van
een verminderde afweer. Extra bescherming is dus verstandig.

Vitamine D3

Vitamine K2

Vanaf september is de zon te zwak voor
aanmaak van vitamine D. De enige bron
waar we het daarna nog uit kunnen
halen is vette vis. Het voorraadje dat

Vitamine K2 is voor velen nog niet
bekend, terwijl deze vitamine erg veel
betekent voor je lichaam. Binnen het
Nederlands voedingspatroon leveren

alleen kwark en kaas serieuze hoeveelheden van deze vitamine. Volgens
onderzoek bleken veel COVID-19patiënten een fors K2-tekort te hebben.
Vitamine K2 is onmisbaar voor hart- en
bloedvaten, hersenen, longen, nieren
en botten. Het remt calciumafzetting in
de aderen (aderverkalking) en daardoor
hart- en vaatziekten en versterkt de
botten. Als K2 samen met vitamine D
wordt ingenomen, blijkt de werking
nog sterker. Het is volgens longarts Rob
Janssen een heel krachtige vitamine
die veel te weinig aandacht krijgt en
waarbij vitamine D zelfs verbleekt.
Anti-aging ten top!
Diverse onderzoeken wijzen uit dat
vitamine K2 een van de belangrijkste
gezonde veroudering-voedingsstoffen
op de hedendaagse markt zou kunnen
zijn. K2 is een ideaal in combinatie met
omega 3 of met vit D.
De vitaminen A, D, E en K zijn vitaminen die in vet oplossen en in die in
je lichaam worden opgeslagen in
vetweefsel. Omega-3 visolie verrijkt met
alle vetoplosbare vitaminen is een efficiënte manier om de vitaminen goed te
bewaren en goed te laten opnemen
door je lichaam.

Referentie: Vitamine K2 verbetert flexibiliteit bloedvaten - MedicalFacts.nl
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Obagi Medical

is een Amerikaanse productlijn welke al decennialang kennis van ingrediënten, ijzersterke formuleringen en effectiviteit van huidverzorging voorop
heeft staan. Obagi Medical heeft een brede range
aan huidverzorging, van reinigers, tot aan serums,
lotions, crèmes, moisturizers en zonproducten. Alle
producten zijn ontwikkeld door artsen en farmaceuten met een duidelijke visie: huidverzorging moet doen wat het
belooft,, de huid niet irriteren en
binnen een paar weken resultaat
bieden. Obagi Medical is geschikt voor eenieder en elke
leeftijd: van behandeling
van actieve acne en tegengaan van huidveroudering
tot aan behandeling van
vergevorderde huidveroudering.

TM

BRIGHTEN YOUR
SKIN CARE
ROUTINE
SkinPen Medisch Microneedling

Ofwel voluit SkinPen Precision System: dé voorkeur van
artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten wereldwijd om veilig, effectief en betrouwbaar microneedling uit te voeren. De SkinPen is medisch microneedling,
wat inhoudt dat het aan de strengste kwaliteitseisen en
-keuringen voldoet. Daarnaast is de unieke technologie
zodanig ontwikkeld, dat de SkinPen de huid als het
ware “leest” en hierop de behandeling aanpast.
Dát is pas een behandeling op maat!

Maximaal resultaat met een
vlot huidherstel: dat is waar de
SkinPen voor staat. De SkinPen
behandeling is geschikt voor
iedereen en een echte next-level
behandeling. Met de SkinPen
worden 1600 microkanaaltjes
per seconde in de huid gemaakt, waardoor alle cellen in
de huid gereset worden. Het is
een huideigen proces dat
anti-aging werkt, zonder
toevoeging van warmte en het
aanrichten van ongecontroleerde schade. Het resultaat? Een
gladde, egale en strakke huid,
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zonder pigmentvlekken, rimpels,
onzuiverheden, huidslapte,
grove poriën en littekens. Het
gewenste resultaat wordt
behaald met slechts enkele
behandelingen. De SkinPen
kan ingezet worden op het
gelaat, maar is ook geschikt voor
behandeling van het lichaam.
Denk hierbij aan littekens (na
operatie of val), striae en pigmentvlekken. Er zijn 2 producten
die je meekrijgt na elke behandeling, die het huidherstel bevorderen.

At jane iredale,
we believe in Beauty that Can.

Beauty that Can

Beauty that Can

perform without harmful toxins.

bring out your absolute best.

Beauty that Can

Thank you

restore skin with powerful botanicals.

for trusting your beauty wih us.

Crueltyfree

No synthetic
preservatives

Noncomedogenic

Sensitivity
tested

No synthetic
fragrances

Hoe beleven de
gasten Annelies
Medi Spa?
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Yvonne van de Berg

Nicole Fritsen

Ans Wiegmans

‘Een zo stralend mogelijke en verzorgde
huid vind ik belangrijk. Vandaar ben ik
25 jaar geleden beland bij Annelies
Medi Spa. Het voelt iedere keer weer
als een warm bad als ik binnenloop.
Het meedenken, invoelen en flexibel kunnen handelen met de kracht
van de natuur. De Organic Touch van
Éminence vind ik heerlijk, omdat mijn
gezicht daarna steviger, maar toch
ontspannen aanvoelt. Mijn tip zou zijn:
Gun het jezelf!’

‘Annelies Medi Spa biedt veel keuze
in behandelingen, zowel van buiten
als van binnenuit. Ik kom hier al jaren
en elke keer kijk ik er weer naar uit
om te gaan. Per behandeling wordt
gekeken naar wat mijn huid nodig
heeft, waardoor elke behandeling
weer een verrassing is en voor mij als
een feest voelt. De producten die ik
graag gebruik zijn die van Obagi en de
Mangosteen Hand Cream, Stone Crop
Body Lotion, Rosehip & Lemongrass
Hydrator en Facial Recovery Oil van
Éminence. Gun jezelf een heerlijke
behandeling!’

‘Ik ben altijd op zoek naar het beste
en dat heb ik bij Annelies Medi Spa
gevonden. Er is persoonlijke aandacht,
vakkundigheid en doeltreffendheid
van de behandeling. Het advies is
goed en de sfeer is prima; iedereen is
vriendelijk. Voor de behandeling wordt
gekeken waar behoefte aan is en volgt
een uitleg. De behandelingen zijn een
aanvulling op wat ik thuis doe om zo
het beste resultaat te krijgen. Ik heb
geen voorkeur, maar wil graag wat op
dat moment het beste is voor mijn huid.
Mijn favoriet is Obagi, maar ook Sckin
Nutrition is goed en Éminence heeft
prachtige producten. Annelies Medi
Spa is zo compleet in alles. Het is altijd
feest als je bij Annelies bent geweest!’

30 jaar Annelies Medi Spa

Maggy Peters

Thea Neijs

‘Een aantal jaren geleden ben ik
Annelies Medi Spa gaan bezoeken,
omdat ik merkte dat mijn huid om
meer verzorging vroeg. Annelies
en haar team spelen daar prima op
in, ongeacht je huidtype of wensen.
Iedereen is intern opgeleid en dat
merk je. Ze praten vol passie over
de behandelingen en geven je
eerlijk en deskundig advies. Ik kom
voor verschillende behandelingen,
maar mijn favoriete behandeling is
de Body Peel Touch. De Éminenceproducten zijn heerlijk om thuis de
huidverbetering voort te zetten, de
heerlijke geuren zijn een bijkomend
voordeel. Mijn favoriete product is
de Strawberry Rhubarb serum. Zorg
goed voor je huid, zo word je op een
mooie manier ouder. Ga in gesprek
met het team van Annelies Medi Spa
en ontdek wat het beste bij jou past.
Dat is de beste keuze voor mijn huid
die ik heb gemaakt.’

‘Al heel veel jaren kom ik bij Annelies
Medi Spa. Ik vind het een sfeervolle
beautysalon, met lieve vriendelijke
medewerkers. Altijd gastvrij met
hospitality hoog in het vaandel.
Iedereen is kundig en professioneel, heeft persoonlijke aandacht en
biedt advies op maat. De massages
zijn erg prettig en ontspannen, net
als de gezichtsbehandelingen. Alle
Éminence-producten hebben ook
nog eens een lekkere geur, zoals de
Monoi Age Corrective Night Cream
for Face & Neck en de Rosehip triple
C+E Firming Oil. Ik hoop dat Annelies
Medi Spa nog lang op deze wijze blijft
doorgaan en ik daar nog lang van
mag blijven genieten.’

Laserbehandelingen
Laserbehandelingen zijn
niet meer weg te denken.
Ze bieden de mogelijkheid
tot huidverjonging,
verwijderen van couperose
en pigmentvlekken en
definitieve ontharing.
Met name ontharen is enorm
populair. Met de soprano ice wordt
de (over)beharing nagenoeg
pijnloos verwijderd in een aantal
sessies. Heerlijk toch als je niet
meer dagelijks bezig hoeft te zijn
met scheren en geen last meer
hebt van irritaties.
A ls j e k i e s t vo o r g e m a k e n
duurzaamheid is het een waardevolle investering in jezelf. Charlotte
legt je graag alles uit, want laseren
is haar specialiteit.

30 jaar Annelies Medi Spa
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De groei
van onze
bedrijven
1991

1997

2005

In een zijkamer tje grenzend aan
de hal star t te mijn droom als
ondernemer onder de naam schoonheidssalon Annelies Aarts. In die tijd was
een schoonheidssalon niet echt voor
de hand liggend, zeker niet in een klein
dorp en helemaal niet als kersverse
moeder. Zoon Rob was nog net geen
jaar oud.

Ik trok er hard aan, werkte vele uren en
nam een stagiaire aan. Het resultaat
was dat de ruimte te klein werd en een
uitbouw noodzakelijk was om door te
groeien. Twee behandelcabines, een
aparte ingang, een piepklein halletje
en een toilet. De naam werd veranderd
in Huidverzorgingssalon Annelies Aarts,
omdat me dat meer passend leek. Ik
ging samenwerken met een dermatoloog en een cosmetische kliniek.
Inmiddels was dochter Britt geboren
en was Anita vanuit haar stage in vaste
dienst gekomen. Ze was bijna onderdeel van ons gezin. Tot op de dag
van vandaag is ze nog steeds bij ons
werkzaam.

In 2005 begon ons nieuwe avontuur
in de voormalige koeienstal. Van
twee naar zes cabines en meer personeel. Hoge kosten en een hoge druk
gingen gepaard met een enorme drive.
We hebben de recessie met verve
doorstaan en groeiden gestaag. Het
kostte veel kruim en we kregen best
wat te verwerken, maar we kregen
ook energie van tevreden gasten en
de fijne werksfeer. Na verloop van tijd
is ook mijn man Paul het team komen
versterken. De naam werd veranderd
naar Beauty Wellness Lifestyle Annelies,
omdat we alles onder één dak boden.

Maar mijn dromen waren groot. Ik wilde
een begrip in de regio worden en was
vastbesloten om er een succes van te
maken. Gestaag groeide mijn klantenkring tussen Oss, Eindhoven en Den
Bosch.

Al heel snel stonden de keuken, de hal en
de huiskamer weer in het teken van het
bedrijf. Kindergeluiden, muziek, mopperen en de geur van het eten drongen
door tot in de salon. Bestellingen
stonden in de hal, leveranciers zaten aan
de kamertafel. En ja, ik droomde groter.
Gingen we voor een bedrijfspand op
een A1-locatie in een groter dorp? Of
de koeienstal verbouwen die stond te
verpauperen? Inmiddels was Charlotte
ons komen versterken, nadat ze haar
stage had voltooid.
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Onze naam veranderde voor de vierde
keer. Dit keer naar Annelies Medi Spa,
omdat we ons concept aanpasten. Van
alles onder één dak naar een kleiner en
meer gefocust aanbod.

Het jaar van de Inschrijving van ons
nieuwe bedrijf, de groothandel A&P
Nature Brands, waaronder het exclusieve importeurschap van Éminence
Organics valt voor de Nederlandse en
Belgische markt. Uiteraard ook verkrijgbaar via Annelies Medi Spa.

Tijdens de lockdown is mijn derde
bedrijf ingeschreven, Annelies Academy.
Een logisch gevolg, omdat ik nu als
mentor andere beauty-ondernemers
kan helpen op weg naar meer succes
en geluk. De groei van mijn onderneming verliep inherent aan mijn
persoonlijke ontwikkeling. Dit is wat ik
anderen graag wil meegeven.
We prijzen ons gelukkig met onze fijne
en kundige medewerkers, waardoor
we dit mede hebben kunnen realiseren. Samenwerken, elkaar versterken en
groeien met impact. Inmiddels werken
onze beide kinderen voor ons bedrijf,
Rob op freelancebasis en Britt fulltime.
Eigenlijk zijn we met alle werknemers
van alle drie de bedrijven één grote
familie, waarmee we ons dagelijks
omringen, ieder met hun eigen talent
dat optimaal wordt benut. En dat voelt
ontzettend fijn!
Ik word gelukkig als ik anderen kan
helpen stralen, in welke vorm dan ook.
Dat is mijn missie bij alle drie de bedrijven. Ontmoeten en verbinden. Ertoe
doen. Want als je goed in je vel zit, dan
straal je.
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Melanie
(business consultant/ educator Éminence Organics)

‘Hoe meer je over Éminence weet, hoe
enthousiaster je wordt. Iets vanaf nul
opbouwen tot een groot succes is een
enorme uitdaging. Daar hou ik van!’

Charlotte
(laser- en huidspecialist)

‘Laserbehandelingen vind ik erg leuk
om te doen, je ziet zo snel resultaat.
Werken met mensen en hen oprecht
helpen met problemen en wensen,
daar hou ik van. En als ik zie wat wij als
collega’s allemaal met elkaar delen...
Voor mij voelt het echt als een Annelies
Medi Spa-familie.’

Renske
(huidspecialist)

‘Het leuke aan Medi Spa Annelies is
het resultaatgericht werken. Gasten
verrassen en verwennen met huidverbeterende behandelingen en met een
fijn en tevreden gevoel de deur uit laten
gaan.’

Wendy
(administratief medewerker Medi Spa &
Éminence Organics)

‘De persoonlijke aanpak vind ik erg fijn.
Annelies en Paul hebben biologisch
gezien twee kinderen, maar het voelt
hier als een groot gezin.’

Rob Aarts

(Communicatiespecialist Éminence Organics)

Van huidverzorgingssalon Annelies naar Beauty Wellness
Lifestyle Annelies tot Annelies Medi Spa. Elke hoofdstuk
herbergt zijn eigen geschiedenis en verhalen, maar met een
belangrijk verschil. Bij Annelies Medi Spa is de blik gericht op de
toekomst. Net als ons bedrijf is het begrip ‘jezelf verzorgen’ in de
loop der jaren geëvolueerd. In de huidige maatschappij bestaat
jezelf verzorgen allang niet meer uit slechts het aanbrengen
van make-up of een crème. Het innerlijke welzijn is een steeds
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grotere rol gaan spelen. Als je je goed voelt, straal je dat uit.
De intrede van Éminence Organics en de Annelies Academy
dragen ieder op een eigen manier bij aan het imago van Medi
Spa Annelies. Éminence als volledig biologische productlijn,
Annelies Academy om de kennis en kunde over te dragen aan
de volgende generatie. Je bent, zoals mijn moeder zegt, nooit
te oud om te leren. In Vorstenbosch kunnen gelijkgestemden
zich zo ontplooien op ieder niveau. Hoe mooi is dat?

Shirley

Eva

(huidspecialist)

(huidspecialist)

‘Wat ben ik blij dat ik in dit hechte team
terecht ben gekomen, het voelt als een
warm bad. Dat de gasten zich op hun
gemak voelen als ze bij mij in de stoel
liggen, dat geef me zo veel voldoening.’

Anita

Jozijna
(cosmetisch Arts)

(bedrijfsleider/huidspecialist/permanente
make-upspecialist)

‘De dynamiek en passie voel ik na 22 jaar
bij Annelies Medi Spa nog steeds, het
blijft steeds uitdagend. Mijn jarenlange
ervaring en know-how werken nu in
mijn voordeel.’

‘Positive anti-aging en beautification en
bij sommigen zelfs een transformation,
met als hoofddoel je eigen natuurlijke
uitstraling te blijven behouden, daar sta
ik voor.’

Bert
(masseur)

Jannie
(huidspecialist/ medewerker Éminence Organics)

‘Ik houd van afwisseling in mijn werk, de
combinatie van baliedienst, behandelaar, productadviseur en een dag voor
Éminence maken mijn baan dan ook
erg leuk.’

Demi
(niveau 4 stagaire schoonheidsspecialist)

‘Ik ben vanaf de eerste dag goed
opgevangen door Annelies en haar
team. De behandelingen waarbij ik heb
meegekeken, lijken me erg leuk om uit
te voeren.’

Britt Aarts

‘Ik word oprecht blij van het in de
wat ten leggen van onze gasten,
maar ook de liefde die opbloeit voor
Éminence Organics als het gaat om
huidverbetering.’

‘Mijn doel is dat gasten zich ook thuis
voelen, de aandacht krijgen voor hun
verhaal of klachten en daarbij zo goed
mogelijk bij geholpen worden.’

Fidan
(huidtherapeut)

‘Het leukste aan mijn vak is mensen van
hun huidprobleem afhelpen. Met elke
gast is het een nieuwe uitdaging om
naar een droomhuid te werken.’

(office manager Éminence Organics)

‘Als kind voelde de medewerkers als gezinsleden voor mij,
ze kwamen me zo nodig zelfs ophalen van school. Ik heb
er vele warme herinneringen aan. Dat ik later ooit in het
‘familiebedrijf’ zou gaan werken kwam nooit in me op. Mijn
droom lag in de horeca en ik koos voor de studie hotel- en
evenementenmanagement.
Na een aantal jaren van ervaring opdoen, zag ik de
link en de toegevoegde waarde die ik kan bieden op

managementgebied bij de distributie van Éminence Organics.
Inmiddels werk ik ruim een jaar in deze functie en heb er nog
geen moment spijt van gehad. Elke dag is er reuring, groei en
ontwikkeling. Het voelt vertrouwd en dat bedoel ik het niet
als dochter van, maar wel als lid van een heel hecht team dat
er samen de schouders onder zet.’
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Ga naar
onze website
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