Award-winnende Beautysalon Esther:

‘Samen werken we aan een gezonde en stralende huid’
lyse uit. Ze neemt uitgebreid de tijd om de huid
‘te lezen’ op signalen en luistert goed naar wat de
klant belangrijk vindt als het gaat om de huid. Ook
geeft zij uitleg over de behandelingen die de klant
aanspreken en/of die zij geschikt vindt. Voor ieder
huidtype is er een verzorgende of huidverbeterende behandeling op maat. Esther vertelt wat iemand
kan verwachten zodat er een realistisch beeld van
het te verwachten resultaat is. Eerlijkheid en transparantie staan voorop. In goed overleg wordt er dan
een plan opgesteld, gepersonaliseerd op basis van
specifieke wensen en behoeften en afgestemd op
de conditie van de huid.

Specialismen

Honselersdijk - Grote blijdschap, en vooral ook
trots bij Esther Rombout, eigenaresse van Beautysalon Esther uit Honselersdijk. Want aan
de top komen is één ding, er blijven is een stuk
lastiger. Toch is dat precies wat zij deed. Vrijdag
24 januari werd de huidexpert/coach en schoonheidsspecialiste door het merk Beauty Defect
Repair (bdr) voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot ‘Superstar’.
“Ongelooflijk, dit is zo gaaf!”, stamelde Esther
Rombout. Nietsvermoedend werd de vakvrouw uit
Honselersdijk vorige week thuis ‘overvallen’ door
Peter en Inge Luijkx van Cosinta, het bedrijf achter
bdr. Van de bijna zeventig partners in de bdr-formule, werd Beautysalon Esther verkozen tot best
presterende schoonheidssalon/huidverbeteringsinstituut van het jaar. Er werd beoordeeld op thema’s
als strategie, uitstraling, visie en resultaten. Met een
totaalscore van 91 punten liet Beautysalon Esther
alle concurrentie ver achter zich. “Ze staat met stip
op één”, aldus Peter, die zich bij de verrassingsoverval ontpopte tot een heuse Gaston ‘Goedemorgen!’
Starreveld.

Compleet verrast
Esther was ‘compleet verrast’ door het persoonlijke
bezoek van de twee drijvende krachten achter de
succesvolle beauty groothandel. “Deze zag ik echt

niet aankomen”, lacht de Westlandse, die op het
punt stond een weekendje weg te gaan. Haar man
zat in het complot en had geregeld dat ze die dag
vrij was.
In eerste instantie kon Esther amper geloven dat zij
de prestigieuze onderscheiding weer in de wacht
had gesleept. Maar na het zien van de award en het
bijbehorende juryrapport wist ze dat het serieus
was. “Een mooie beloning en heel bijzonder om
deze prijs voor de tweede keer te krijgen. Het behaalde puntenaantal ligt zelfs hoger dan vorig jaar.
Dat is natuurlijk helemáál leuk.”
Met de ‘Superstar’ biedt het merk bdr excellerende
ondernemers een podium. Ondanks alle aandacht
en lofuitingen aan haar adres blijft Esther de bescheidenheid zelve. “Ik doe het werk dat ik doe en
dat doe ik met passie en plezier”, zegt ze. “Mijn drive
iedere dag is, om met de juiste behandelingen en
advies, een huid weer gezond te krijgen. Zodat
iemand weer kan stralen. Het geeft mij zoveel voldoening als klanten hier blij en tevreden de deur
uitgaan.”
Zo’n 24 jaar geleden begon Esther haar salon in De
Lier om bijna zes jaar geleden te verhuizen naar het
huidige pand aan de Dijkstraat 21a in Honselersdijk. Het welbekende credo ‘de klant centraal’ is bij
Beautysalon Esther absoluut van toepassing. Om
de klantwens tot een goed resultaat te brengen,
voert Esther tijdens een eerste bezoek een huidana-

Eén van haar specialismen om de huidconditie te
verbeteren is bindweefselmassage. De behandeling
verhoogt de doorbloeding en activeert de huidstofwisseling. “De bindweefselmassage is uitermate
geschikt om de huidconditie te verbeteren en vooral te verstevigen”, merkt ze op.
Bindweefselmassage en Beauty Defect Repair vormen volgens Esther samen een mooie combinatie.
Sinds drie jaar werkt ze met het merk, dat zij typeert
als ‘compact’, ‘overzichtelijk’ en bovendien ook nog
eens ‘betaalbaar’. Een merk waarin ze écht gelooft.
“Ik volg mijn hart en voeg alleen behandelingen
en producten aan het aanbod toe, waar ik volledig
achter sta. Zo kan ik mijn klanten een complete, oprechte beleving geven en houd ik passie en plezier
in mijn werk, iedere dag weer.”
Steeds meer mensen ondervinden de goede
resultaten van bdr, aldus Esther. “Met enthousiasme vertellen ze hun goede ervaringen door. De
resultaten zijn na één behandeling al zichtbaar en
voelbaar.” “Maar”, benadrukt Esther. “de juiste verzorging thuis is essentieel voor het resultaat van deze
effectieve behandeling. Ik kan niet zomaar met een
toverstaf zwaaien. Alles valt of staat met de inzet
van de klant. Samen werken we aan een gezonde
en stralende huid”, aldus Esther, die zich goed voelt
bij haar rol als coach en het vooral leuk vindt om
jongelui te wijzen op factoren die invloed hebben
op de gezondheid van de huid zoals voeding.

Vakbekwaamheid
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, producten en technieken volgt Esther
regelmatig cursussen. “De prijs hebben we mede
gewonnen doordat we ons goed laten bijscholen.
Vakbekwaamheid is ook een voorwaarde om Be-

auty Defect Repair te mogen werken”, geeft Esther
aan. Bdr, ontwikkeld door cosmetisch artsen en
huidtherapeuten, gaat verder dan alleen het verzorgen van de huid. Bdr is een methode om de huid
daadwerkelijk te verbeteren. De methode maakt
het mogelijk om de huidstructuur en de huidconditie echt te veranderen en huidveroudering onder
controle te houden. “Om de vooruitgang objectief
te kunnen bepalen, maak ik altijd een voor- en na
foto.” Bdr is geschikt voor iedere huid, elke huidconditie en ieder huidprobleem. Bdr-producten
bevatten geen extra toevoegingen als parfum en
conserveringsmiddelen. “Bdr is het beste alternatief voor botox”, zegt Esther. “de eigen unieke
contouren blijven behouden.” Wie zijn huid echt wil
verwennen, gebruikt vervolgens de make-up van
het Zweedse merk IDUN Minerals. “Het is een full
colour make-up lijn op basis van, de naam zegt het
al, honderd procent puur gezuiverde minerale make-up. Daardoor is het geschikt voor alle huidtypes,
dus ook voor de gevoelige, hyper allergische huid
en voor lenzendragers.”

‘Superstar’-behandeling
Het winnen van de eervolle ‘Superstar’-prijs vindt
Esther een mooie aanleiding voor een feestje!
Ze kiest er nadrukkelijk voor haar klanten mee te
laten vieren in deze voor het bedrijf gedenkwaardige mijlpaal door het aanbieden van een ‘Superstar’-behandeling. “Een combinatie behandeling
met huid- en make-upadvies. Ook ontbreekt een
leuke goodiebag niet!” Bekijk voor meer informatie
de website: www.beautysalon-esther.nl
Beauty Defect Repair In de afgelopen jaren heeft de
methode bdr zich ontwikkeld tot een specialist in derma-georiënteerde huidverzorging. Zichtbare en langdurige successen zijn gegarandeerd door een intelligente
combinatie van dermaceutische producten, individuele
behandelmogelijkheden en de modernste technologie op
gebied van apparatuur. Dankzij de bdr technologie lukt
het om de huidfuncties intensief te activeren en de huid
te regenereren, zelfs in de diepste rimpels. Met behulp
van de methode bdr maakt het cosmetisch instituut van
de toekomst een uitmuntende overbrugging naar plastisch-esthetische chirurgie. De bdr behandelmethode kan
worden geïntegreerd in een plastisch-chirurgisch concept, door het bieden van vakkundige voor- en nabehandelingen bij medische ingrepen. Invasieve operaties, zoals
een rimpelbehandeling door injectie of een chirurgische
facelift, worden aangevuld door bdr; de kwaliteit van de
huid wordt direct verbeterd.

Meer dan huidverzorging: huidverbetering met bdr

Gefeliciteerd Beautysalon Esther!
Beauty Defect Repair gaat verder dan alleen het verzorgen van de
huid. Bdr is een methode om de huid daadwerkelijk te verbeteren. Het
unieke concept waarbij een combinatie van een fruitzuurpeeling,
microdermabrasie en microneedeling in één behandeling toegepast
kan worden maakt het mogelijk om de huidstructuur en de huidconditie echt te veranderen en huidveroudering onder controle te houden.

De bdr behandelingen zijn intensief en kunnen daarom ook
alleen maar uitgevoerd worden door gespecialiseerde schoonheidsspecialisten.

Is geschikt voor:
- Iedere huid
- Elke huidconditie
- En ieder huidprobleem
De behandelingsresultaten van BDR (Beauty Defect Repair) zijn opzienbarend. De huid wordt wakker geschud en gestimuleerd. Vooral rond de
ogen is het resultaat goed zichtbaar maar ook ﬁjne rimpels kunnen
goed worden behandeld. Bij een rokershuid zijn de resultaten spectaculair. Al na de eerste behandeling is de huid zichtbaar gladder en voller:
er is een betere vochtbalans en doorbloeding, de huid heeft meer spankracht en oogt ontspannen. De behandeling is pijnloos en een uitkomst
voor mensen die snel resultaat willen zonder chirurgische ingrepen!

Jouw voordelen op een rij:
• Voor ieder huidtype en huidconditie
• Na één behandeling zichtbaar resultaat
• Huideigen functies worden geactiveerd
Nieuwsgierig? Plan een (kennismakings) behandeling bij:
Beautysalon Esther
Dijkstraat 21a | 2675 AV | Honselersdijk
info@beautysalon-esther.nl| 06-55278252

Resultaten die zijn bereikt door een combinatie van de bdr-technologie en de dermaceutische bdr-producten:

Reductie van rimpels

Evenwichtige, zuivere huid

Verbeterde huidstructuur

Meer over bdr?

