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Weekend Maastricht
Zaterdag 13 Januari, half 4 in de middag…
Met 2 auto’s onderweg naar Maastricht met alle collega’s.
We zijn de straat nog niet uit of de zakken chips, koek en snoep zijn al open.
Met alle verzoeknummers die er worden gedraaid en prachtige
zangkunsten, zijn we in no-time bij hotel Beez op de markt in
Maastricht. Allemaal enthousiast over de kamers, ze waren
ruim, wat wel fijn was want we sliepen met z’n vieren op 1
kamer. Voor de dames was er zelfs een speciale make-up
ruimte, die werd snel in gebruik genomen bij aankomst.
Allemaal een snelle douchebeurt, haren werden gedaan en nog
even snel in de make-up. Vooral Kai had dit erg nodig.
Om 19:30 hadden we gereserveerd bij restaurant Momus op
het Vrijthof.
Iedereen een voor-hoofd- en nagerecht, we hebben heerlijk gegeten.
Het pand dat uit 1883 komt vonden we ook erg indrukwekkend.
Het deed ons denken aan Hairpoint, door de plafonds die net zo gedetailleerd zijn
als bij ons.
Na het eten zijn we eerst wat wezen drinken in de drukke uitgaansstraat, de
Platielstraat, op een verwarmd terras. Vervolgens was iedereen klaar voor de
dansvloer en hebben we het onwijs gezellig gehad tot in de late uurtjes. Door tips
van onze klanten zijn we in erg leuke cafe’s en clubs geweest. In de ochtend om 9
uur verzamelden wij ons bij het ontbijt, wat erg goed verzorgd was.
Er stond een activiteit gepland, georganiseerd door Miranda en Jenny.
Weken lang hebben zij dit geheim gehouden voor de rest, en nu bij het ontbijt werd het eindelijk verteld.
We hebben een workshop gedaan, en hebben een echte Limburgse Vlaai gemaakt.
Onwijs leuk vonden we het, en hebben allemaal onze zelf gemaakte vlaai mee naar huis genomen.
Daarna mocht iedereen nog een middagje wat voor zichzelf doen.
Heel verassend gingen alle dames shoppen en Kai is erop uit getrokken met zijn camera.
De stad was in complete feestsfeer, want de nieuwe stadsprins ‘ Prins Carnaval’ van Maastricht werd bekend
gemaakt.
Het leek bijna Carnaval, zoveel verklede mensen, drumbands en optochten door de stad.
Aan het eind van de middag, nadat iedereen ruim geslaagd was, hebben we nog heerlijk gegeten in het hotel.
Tegen een uur of 5 zijn we weer terug gereden naar Hairpoint na een onwijs leuk en gezellig weekend.
We willen al onze klanten bedanken, wij hadden een jaar lang onze fooi opgespaard en mede daardoor
hebben wij dit zeer geslaagde weekend gehad.
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Tenerife, Tapas en de Teide
Tapas en de Teide zijn typische ingrediënten voor een bezoek aan het grootste vulkanische eiland van de Canarische
eilandengroep in de Atlantische Oceaan.
De Pico de Teide is de vulkaan die het letterlijke hoogtepunt vormt van Tenerife en het middelpunt van het Parque
Nacional del Teide. Je kunt hier eindeloze wandelingen maken en zelfs bij goed weer en niet al te veel wind met een
kabelbaan tot zo'n 3550 meter hoogte van de vulkaan stijgen. In de winterperiode tot en met het vroege voorjaar is de
top bedekt met een laag sneeuw.
Tot de Spaanse culinaire ingrediënten behoren uiteraard de bekende tapasgerechten. Echter de papas arrugadas en
de papas negras zijn typisch Canarische gerechten. Dit zijn kleine ronde aardappeltjes die in de schil in water worden
gekookt met een ruime hoeveelheid zout. De smaak is redelijk eenvoudig, maar overheerlijk indien de aardappeltjes
worden geserveerd met mojosaus; een rode gekruide mojo picon en de mojo verde op olijfbasis. Om dit gerecht te
proeven moet je zeker een bezoek brengen aan Bodegas Monje in de Orotava vallei in het noorden van het eiland
Tenerife. Een kijkje in de keuken en je leert hoe de papas worden bereid. In de kelders van deze Bodegas wordt sinds
de achttiende eeuw de overheerlijke Monje wijn gemaakt. Tenerife is ook een waar paradijs voor de visliefhebber
vanwege het aanbod van verse vis, krab en kreeft die in restaurants op de menukaart voorkomen.
De meeste reizigers kiezen Tenerife vanwege het aangename klimaat en een voor een ontspannen strandvakantie. In
de zuidwestelijke regio van Tenerife is er een grote keuze aan appartementen en hotels in de aan de kust gelegen
plaatsen Los Cristianos, Playa de Las Americas en de aangrenzende regio Costa Adeje. Echter Tenerife heeft meer te
bieden en dat kun je het beste beoordelen als je op ontdekkingstocht gaat naar het noorden en het noordwesten van
het eiland. De eilandbewoners zelf geven er de voorkeur aan om in de noordelijke gedeelte te verblijven vanwege de
uitbundige groene omgeving en mildere temperaturen.
Ga je op vakantie naar Tenerife kies er dan voor om een verblijf in de noordelijke regio en de zuidwestelijke regio te
combineren. Met een huurauto is het eenvoudig om over de goed aangelegde hoofdwegen het eiland te verkennen.
Start de reis bijvoorbeeld in Puerto de la Cruz, gelegen in noord Tenerife.
In het noordoostelijk gedeelte van het eiland ligt het historisch centrum van San Cristóbal de La Laguna. Dit
authentieke plaatsje staat sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het grootste gedeelte van de oude
binnenstad is autovrij en daardoor kan men rustig wandelen langs de bijzondere gebouwen met historische gevels en
gezellige terrasjes.
Qua landschap en omgeving is het noordwesten van Tenerife nog indrukwekkender, of eigenlijk zelfs verrassender
dan het beroemde Parque Nacional del Teide. Vooral de omgeving Masca aan de voet van het Teno gebergte en Los
Gigantes met haar ruige rotspartijen en hoge kliffen zijn imposant. Een prachtige ervaring als je door dit bergachtig
gebied rijdt met talloze kronkelweggetjes en haarspeltbochten, afgewisseld met adembenemende vergezichten over
de oceaan en het naastgelegen eiland La Gomera. Dit gebied is zeker een uitdaging voor wandelaars. Het plaatsje
Garachico, eveneens gelegen in deze regio, ligt aan de kust en is in 1706 bijna geheel vernietigd door hete lava die de
zee instroomde. In Garachico kan men overnachten in een stijlvol boutique hotel dat is gehuisvest in een villa uit
1790 en slaap je in een van de twintig uniek ingerichte kamers
Voor jong en oud is het een aanrader om een ontspannen boottochtje te maken vanuit Los Gigantes en op zoek te
gaan naar de dolfijnen en verschillende soorten walvissen die in de oceaan tussen Tenerife en La Gomera verblijven.
Met een beetje geluk en geduld wordt je beloond en kun je unieke foto's maken van deze prachtige zoogdieren.
Voor een dagje vermaak kun je een bezoek brengen aan de dierentuin Loro Parque, bekend vanwege de papagaaien
en waterpark Siam met spectaculaire glijbanen. In de mooi aangelegde dierentuin kun je onder andere een
spectaculaire show met orka’s en met zeehonden bijwonen.

Wil je kennismaken met een eenvoudige doch authentieke accommodatie, kies er dan voor om een paar nachten door
te brengen in een landhuis omgeven door een bananenplantage. En kies voor een waardige afsluiting van een verblijf
op Tenerife voor bijvoorbeeld een luxe resorts gelegen in het rustige Guia de Isora. Voor de golfliefhebbers is er een
mooie gelegenheid om hun favoriete sport te beoefenen op het door golflegende Dave Thomas ontworpen golfterrein.
Resumerend kun je stellen dat Tenerife op gebied van diversiteit in het aanbod van accommodaties, uitbundige
natuurschoon, culinaire variaties, en bijzondere bezienswaardigheden alle ingrediënten bezit van een verrassend
mooi Canarisch eiland.
Tekst en foto’s: Jos van Doren

BeautyPoint
Beauty feiten!
1. Smeer je dagelijks in met zonnebrand.
Hagel, regen of zonneschijn? Smeer je iedere dag in ook al is het bewolkt. Het is bewezen dat 80 procent van de
ultravioletstraling door de wolken heen schijnt.
2. 85 dagen ontharen.
Heb je jezelf weleens afgevraagd hoeveel dagen je van het leven gemiddeld bezig bent met het waxen en scheren van
je benen? 85 dagen!
3. Lach!
Daar kan geen make-up tegenop! Je bent het mooist en je straalt het meest als je lacht. Misschien steek je anderen
ook aan!?
4. Voldoende slaap.
Voldoende slaap is belangrijk voor het lichaam. Het lichaam regenereert, breekt afvalstoffen af en repareert cellen
tijdens de nachtrust. Het wordt niet voor niets ook wel schoonheidsslaap genoemd.
5. Hoeveel product heb je eigenlijk nodig?
Vaak wordt er te veel product gebruikt, dat is niet nodig!
-Dag crème: ter grootte van 10 eurocent.
-Oog crème: ter grootte van een half erwtje.
-Reinigingsmelk: ter grootte van 20 eurocent.
-Shampoo en conditioner: ter grootte van 1 euro.
6. Oog crème en concealer.
Oog crème en concealer voor onder de ogen kan je het beste door middel van kloppende beweging aanbrengen met
het topje van de ringvinger.
Waarom?!
De huid rondom je ogen is behoorlijk dun en gevoelig, en in je ringvinger zit iets minder kracht dan bijvoorbeeld je
wijsvinger.
7. Elke minuut verlies je zo’n 30.000 tot 40.000 oude huidcellen.
8. Zo’n 16% van je gehele gewicht komt van de huid.
9. Je huid heeft een oppervlakte van ongeveer 2m² en is daarmee het grootste orgaan.
10. Drink twee liter mineraalwater per dag. De huid wordt beter gladder en elastischer. Bovendien kan de
huid beter ontgiften.

BeautyPoint
Janssen Cosmetics.
Janssen cosmeceutical care is een verzorgende lijn voor het gezicht en lichaam. Het product bestaat uit zuivere
natuurproducten van de beste kwaliteit zoals aloë vera en chitosan. Ook wordt er met collageen vliesmaskers en
modelage maskers gewerkt, die de huid op een uitzonderlijke manier verwennen. Janssen cosmeceutical care is een
cosmeceutical product dat is ontwikkeld door artsen met specialisatie op het gebied van de huid en ingrediëntenleer.
De producten verzorgen uw huid op zeer hoog niveau. Janssen Cosmetics is te koop bij BeautyPoint Haarlem.
Janssen Cosmetics besteedt met name aandacht aan: De kwaliteit van de producten ondersteund door
wetenschappelijke productontwikkeling, dermatologische tests en werkzaamheidonderzoek.
Wat zijn cosmeceuticals nou precies? Cosmeceutische producten hebben biologische actieve werkstoffen met
medische voordelen. Dermatologisch onderzoek heeft aangetoond dat cosmetische producten met bio-actieve
ingrediënten veel betere resultaten leveren dan de reguliere cosmetische ingrediënten.
Cosmetica moeten altijd voldoen aan de cosmetische wetgeving. Cosmeceuticals onderscheiden zich door het product
aanvullend op de standaard wetgeving zoveel mogelijk aan te passen aan de farmaceutische/medische wetgeving.
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BeautyPoint Haarlem
_____________

LOVE
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_______________
Reiniging
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FRIZZ DISMISS

CONTROLEERT PLUIZIG/ONHANDELBAAR HAAR.
Aquatoril zorgt voor optimale gladheid en helpt het haar beschermen tegen vochtigheid. Braziliaanse
pracaxi-olie versterkt de haarvezel, vermindert volume dat veroorzaakt wordt door frizz en zorgt voor
zacht en glanzend haar.

CURVACEOUS

Bied een oplossing voor krullend haar tegen droogheid, broosheid, fris en gebrek aan
definitie.
Curl memory complex, suikerkristallen trekken vocht aan voor hydratatie en reactiveren het krulpatroon.
Moringa olie hydrateert voor levendige veerkrachtigheid, frizz-controle en glans.
Uv-filter beschermt pijpenkrullen tegen schadelijke invloeden van buitenaf en beschermt tegen
kleurvervaging.

Trends 2018
Wat voor trends brengt 2018 op haargebied?
Hier enkele voorbeelden!
-Een duidelijke scheiding is hot en dan vooral de
middenscheiding. Echt is het natuurlijk altijd
afhankelijk van je eigen haarvalling. Als je met
kruinen zit en geen middenscheiding kan pakken,
dan is een zijscheiding uiteraard ook mooi. Zorg
wel dat je de scheiding echt strak trekt. Wat je veel
gaat zien is een duidelijke scheiding gecombineerd
met weinig volume aan de bovenkant. Als je een
krultang inzet begin dan wat lager.
-Gezicht vrij en oren laten
zien, deze trend laat mooi je
gezicht zien en je contouren.
Het is een trend om je haren
in een scheiding of naar
achter te stylen met je haar
achter je oren. Ook als je
wat grotere oren hebt!
-Lagen verdwijnen wat meer
uit beeld en er wordt veel op een lengte geknipt.
Ook aan de voorkant mag je haar lang zijn. De
blunt cut is nog steeds hip maar dit past niet bij
ieder haartype. laat je hierover goed adviseren.

-De trend rondom haarkleuren
is vooral troebele kleuren, een
beetje ondefinieerbare kleuren.
Denk aan zand- en beigeachtige
tinten. Deze kleuren ogen vaak
heel mooi bij het gelaat omdat
ze erg dicht in de buurt komen
van de natuurlijke haarkleur.
Hierbij geld in de zomer meer as- tinten en in de
herfst/winter meer warme roestige tinten. We
zien hierin ook nog steeds de (s)ombre
kleuringen en de balayage die prima samen gaan
met de natuurlijke kleuren. De felle en pastel
kleuren zijn nu echt passee. Wel zien we
prachtige roodbruine en diepe koper tinten.

Voor mannen is het nog steeds trendy om de
bovenkant langer te dragen dan de zijkanten. De
zijkanten worden alleen niet meer opgeschoren
maar gedekt gelaten en de bovenkant wordt los
gedragen dus niet te strak gestyled. Vooral de
mannen met wat slag of krul kunnen hun hart
ophalen. Het haar mag natuurlijk vallen en
eventueel met wat soepele wax in model gekneed
worden. We zien ook veel dat het haar naar voren
mag worden gedragen en zo weinig mogelijk
gestyled. De baard blijft ook bij de heren!

Overige trends:
Haarverzorging versus stijl/krultangen. De focus
komt te liggen op de bezorging van het haar en de
stijl en krultangen laten we zoveel mogelijk liggen.
In de verzorging zien we vooral veel natuurlijke
producten en middelen.

VELVET
GELATINE
VAN € 25.95
VOOR € 17.95
GELIG MAAND FEBRUARI

Vanwege het grote succes van de All Soft komt redken nu meteen nieuwe lijn : All Soft Mega, voor
extreem droog en stug haar. De unieke nieuwe formule bevat een superfoodscomplex van castusvijg, aloe
vera en extract van sacha Inchi plant en geeft het haar direct voeding. het haar is onmiddellijk
handelbaar en voelt uiterst zacht. Waar All Soft het haar hydratatie en zachtheid biedt, gaat ALL Soft
mega verder en voedt het haar intens. Deze lijn is uiterst geschikt voor nog droger haar dat eventueel
lijdt onder beschadiging van chemische behandelingen en dagelijkse heat styling.

€ 24.95
€ 16.95

€ 25.95
€ 17.95

GELDIG MAAND FEBRUARI

Make-Up
Trends

Minimaal make-up en
foundation tips voor
een lichte huid
De make-up trends voor winter 2017 2018 brengen weer een heleboel nieuwe en inspirerende ideeën. Make-up
artist Michele Magnani van M.A.C update ons over de allernieuwste trends, pardon ‘directions’. In een eerder
interview vertelde hij ons over de basisregels voor de nieuwe make-up looks en ook over de nieuwe make-up kleuren.
In dit interview praat Michele ons bij over de minimal make-up die we de komende winter gaan zien en geeft hij
foundation tips om je huid stralend mooi, transparant en ‘light’ op te maken:
De minimal make-up look. Foundation tips voor een schitterende ‘light’
huid
‘In dit interview hebben we het over de tweede direction voor winter
2017 2018, namelijk ‘Washed’ van ‘gewassen’ of ook ‘verwassen’. Het
concept van deze direction is: de natuurlijke schoonheid van iedere
vrouw accentueren. Daarbij speelt de huid een heel belangrijke rol. Ik
geef een voorbeeld: als je huid mooi (opgemaakt) is, maar je hebt je ogen
niet helemaal goed opgemaakt of misschien zijn je lippen niet perfect,
Make-up: Tom Pecheux voor M.A.C. Show: Max Mara
dan is dat niet erg en kan die look op zich toch heel interessant zijn.
Omgekeerd geldt echter dat je je ogen of lippen nog zo mooi kunt
opmaken, maar als de foundation voor je huid verkeerd is – misschien een verkeerde kleur of textuur heeft -, dan
blijft de look ‘verkeerd’. De huid is dus heel erg belangrijk.’
De huid moet natuurlijk zijn, transparant en licht. Natuurlijk is dit gemakkelijk voor vrouwen die van zichzelf een
mooie huid hebben, maar dit seizoen geldt dit ook – voor het eerst hoor je mij dit zeggen – voor vrouwen die wellicht
acne(littekens) hebben, of zwangerschaps- of ouderdomsvlekken. Deze vrouwen kunnen niet zonder een dekkende
foundation, maar dankzij de geavanceerde technologie is het ook voor deze vrouwen nu mogelijk om hun huid
transparant en licht op te maken.’
‘De focus van M.A.C voor het komende seizoen is Studio Fix Fluid, een klassieker, maar de nieuwigheid zit ‘m in de
combinatie van deze foundation met Next To Nothing Face Color. Dit product is de evolutie van de BB Cream. Het is
heel licht van textuur en je kunt het gebruiken om je teint te egaliseren of om er een bronzing effect mee te creëren.
Gebruik je dit product over een dekkende foundation dan haalt het het ‘opgemaakte’ effect weg en legt het een mooie,
frisse glans over je gezicht. Dus heb je een dekkende foundation nodig dan kun je je huid toch ‘light’ opmaken dankzij
de nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de cosmetica.’
‘Ook backstage bij de Fashion Shows hebben we vaak Next to Nothing Face Color gebruikt. Het egaliseert en ligt als
een tweede huid over je eigen huid. Ik heb dit product ook op de mannelijke modellen uitgeprobeerd en dat ging heel
goed. Het is geschikt voor nagenoeg elk huidtype. De volgende keer dat je hoort praten over een lichte, transparante
en natuurlijk huid – less is more enzovoorts – bedenk dan dat binnen het bereik van elke vrouw ligt, ook als je
vanzelf een wat minder mooie huid hebt.’
bron Trendystyle

