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Te ru g b I i k vooriazrsb rr,rr<n^

om even te genieten en een pauze te nemen hadden verschi lende

thema's. Het luxe Beauty Atelier met onder andere sushi op de kaart

een restaurantgedeelte met verse sappen en gezonde wraps en het

terras met gezel ige foodtrucks konden rekenen op veel animo.

Volledig beursconcept
De Beauty Trade special had naast circa '1 5.000 vierkante meter

beursvloer met ruim 100 exposanten uit de beautybranche, twee

verschillende kennistheaters en een showtheater. ln de kennistheaters

rnrerden drie dagen lang gratis toegan<elijke lezingen gegeven met

diverse beautyonderwerpen. Het showtheater was het decor voor

de wedstrijden, jurypresentaties en ultreikingen van de Make-up

Awards. De presentatie was daarbij rn handen van Fred van Leer

en Sipke Jan Bouwsema. ln het theater werd ook de Oeuvreprijs

uitgereikt aan Leco Zadelhoff door de Stichting Foundation, de

organisator van de Make-Up Awards. Bij de nieuwe innovatiewedstrild

'Professional Beauty Product of the year' spee den de beursbezoekers

de belangrijke rol van juryleden. Zii konden de dee nemende

noviteiten bekijken en proberen op de beursvloer en hun stem

uitbrengen. Bioptron werd de wlnnaar in de categorie apparatuur en

HyperPeptide in de categorie huidverzorging. De drverse terrassen

Over Beautyspoi.nl trade edition
Jaaroer"s organiseert a. meeT dan 20 jaar de vert,orrwde

beautybeurzen in Utrecht. Deze editie van Beautyspot.nl trade

edition was gelijktijdig met de vakbeurzen Massagedagen,

Beyond Beauty en Health & Healing in de Jaarbeurs in Utrecht.

ln ,totaal kwamen 9524 beautypro{essionals naar de Jaarbeurs in

Utrecht. Bezoeker,s konden met éón kaartje meerdere beurzen

bezoeken.:Op 10 en 11 september 201ó víndt Beautyspol.'nl live

edi:ion plaats iq d.e, Jaarbè*rs in Utrecht.:'Meer infó.matie is te
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Je maakt in ieder numn'ler van Eeauty Wellness fulagazíne kans

op leuke prijzen. ln deze editie verioot Curasano maar liefst vij{

Curasano §prairtan Express pakk*fien ter waarde van € ó7,80

inclusief btr,rrl fia snel

en eioe nree .

naa r www.beautvwel lness-rne*azi ne.n Ija
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Curasano Spraytan Ëxpress
Ken je Curasano Spraytan Express

nog riet? Dit eersteklas tanning spray

systeem heeft een unieke werking

waardoor je binnen enkele minuten

natuurlijk bruin b,entl Curasano Spraytan

Express is hét gezonde en veilige alternatief om op een snelle en eenvoudige manier een

prachtig egale en goudbruine kleur te krijgen, zonder dat je je bloot hoe{t te stellen aan

de schadeiijke UV-stralen. Na het aanbrengen van de duurzame zelfbruinende mist krijg je

onmiddellijk een mooie goudbruine gloed. De opeenvolgende uren zal deze zelÍbruiner

zich nog verder ontwikkelen en zichtbaar inwerken. De verkregen bruine tint blijft nog

verschillende dagen zichtbaar net als bij het natuurlijke proces van bruinen.

Curasano steit meer liefst vijf pakketten L:eschikbaar bestaande uit:
. 1 x200 ml Curasano Spraytan Express ter waarde van € 39,95

. I x 50 ml Curasano Spraytan Express ter waarde van € '12,95

. 'l x Curasano Spraytan Sentz Handschoen ter waarde van € 9,95

. I x Curasano Spraytan Sentz Mlni Handschoen ter waarde van € 4,95

Curasano Spnaytan §entz
De hoogwaardige superzachte handschoen uit microvezelstructuur is speciaal ontwikkeld

om Curasano Spraytan Express egaal en eenvoudig aan te brengen op plaatsen waar

vernevelen moeilijker is, zoals achterzijde benen, rug oÍarmen. Deze handschoen is

duurzaam en kan eenvoudig machinaal worden gewassen. Er is ook een mini-versie van

de handschoen beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.cuTasano.com.

Zc doe je mee
Wiljij éen van de vijf Curasano Spraytan Express pakketten beschikbaar gesteld door
Curasano winnen? Surf snel naar Mail & Win op www.beautywellness-magazine.nl of
scan de OR-code. Vulje gegevens in en de code CU3'1ó. ledere beauty professional

mag meedoen en maah evenveel kans. lnsturen kan tot en met 7 juni. Er geldt een

maximum van één inzending per persoon. Uit alle inzendingen worden

de winnaars geloot. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht van

Curasano. Daarnaast vermeldt Beauty Wellness Magazine de uitslag op

haar website. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

**.Àvar{aaru{-ar* ird*
24TCosmetics 6152 ASAP Nails & Beauty'!9 Beauty Media Group 49 Coslnta

Service 2/'10 Curasano I Evenementenhal Hardenberg §tr Huidmagazine 17

Mw Abonnementen
Saskia Neuhaus de Blaauw T +31 (0) 320 415601
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Een jaarabonnement op Beauty Wellness Magaztne kost € -'- :,

voor zes nummers (incl. 6% BWV). Voor Belgische abonnse s :
de prijs € 56,50 (incl.6% BTW en € ó,00 verzendkostentoes.:

Via de website www.beautywellness magazine.nl kun je 1e

abonnement aanvragen. Hel abonnementsgeld dient pe'.::'
vooruit te worden voldaan. apzeggen dient utteilijk achr ,. :, .'
voor het verstrijken van de abonnementsperiode schri{tel ,<::
gebeuren (e-mail of brieÍ). Adreswijzigingen aub minimaa :' -=

weken voor de verhuizing doorgeven. Kijk op onze websi:: . ::
meer ínformatie.

Schoonheldsspecialisten in opleiding krijgen een korling .='
50 procent op het geldende abonnementstarieí. Deze kc- - :
wordt over maximaal een periode van twee jaar gegever 3

afsluiten van het abonnement dient aangegeven te warce'
waar de oplsicling gal6lgd wordt.

Aan dit nummer werkten mee;
lrma Addink, Jeroen de Blaauw, Linda Braakman Ce

Daan van den Brink, Savannah Johr, Christel Leeurr,s

Rutgers (www.foto-concept.nl), Lin van Son, Nienke'

Vormgeving: VS&P, Amsterdam
Drukkerij: Koninklijke BDU, Barneveld
Videoproducer: Jan de Blaauw
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De uitgeverij a s gehee, en de uitgever er
redactie in het bijzonder, aanvaarden geen e- <:
aansprakelijkheid t.a.v eventuele rechten cp
gebruikt bee d en/of de juistheid van de inl':-:

van alle in dit tijdschriÍt opgenomen commercièle uiiinge ' .:-
derden. lleronder begrepen advertentles, producinieu,.'.s

beautynieuws, gesponsorde redactie, advertoria s, en

alle overige vormen waar sprake is van een door derder
gebrachte commerciële boodschap, al dan niet in arii<e,.c'-
en a of niet geschreven door de eigen redactie.
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