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Now.
      At BABOR we want to fulfill your desire for flawless skin,  
maximize your beauty and boost your zest for life. 
 BABOR Ampoule Concentrates are precisely targeted to correct 
          and perfect the individual needs of your skin. They work instantly
to deliver results you can see and feel. Beauty to go. Anytime. Anywhere. 
                                     BABOR. Ask for more.

I WANT IT  
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Available at leading spas and www.babor.com.
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ISABEL BONACKER  
vennoot en plv. voorzitter van de raad van 
beheer Dr. Babor GmbH & Co. KG

H
et eerste afspraakje of een kennismakingsgesprek – die spannende 
momenten kennen we maar al te goed. En uit ondervinding weten 
we: met een goede portie zelfvertrouwen kun je hier veel beter mee 
overweg. En zelfvertrouwen groeit met de juiste outfit en als we ons 
goed in ons vel voelen. Dat zie ik niet alleen bij mezelf maar ook elke 
dag bij mijn 13-jarige dochter. Ik hoop van ganser harte voor haar dat 
ze tot een sterke en zelfverzekerde vrouw opgroeit.

BABOR werkt met veel sterke vrouwen. Tot hen behoren onze 
klanten, de schoonheidsspecialistes, bloggers en onze medewer-
kers. Alle prachtige vrouwen in de #BABORFAMILY willen we graag 
toeroepen: ASK FOR MORE! Word zelfzekerder, zelfbewuster,  
moediger en veeleisender. In je leven. En bij jouw huidverzorging.

Dit is wat BABOR verstaat onder „MORE“: professionele en actuele 
precisiecosmetica. En natuurlijk het individuele advies en de  
effectieve behandelingen bij onze beauty-partners.

Zo kan JIJ verwezenlijken wat je wil.
EMPOWERMENT ligt BABOR nauw aan het hart en is ook terug te vinden in de 

reclame. Daarom vind je in dit tijdschrift veel interessante verhalen over sterke  
vrouwen. We doen er alles aan om vrouwen sterker te maken en te steunen.  
Zo gaat er bijvoorbeeld 1 euro van elke ampullen-cadeauset naar het Duitse comité 
van de UN WOMEN ORGANISATION.

Nu we het toch over ampullen hebben: de nieuwe look van de iconische AMPOULE 
CONCENTRATES past goed in dit moderne zelfbeeld  – als „Beauty to go. Anytime. 
Anywhere“. Ook het SKINOVAGE gamma heeft een verandering ondergaan – met een 
werkstof-update en een nieuw verpakkingsdesign voor een eenvoudige keuze van  
de juiste verzorging.

ASK FOR MORE  – dit geldt ook voor het volgende: vraag het ons, vraag het je 
schoonheidsspecialiste en vooral: maak duidelijk wat je wil.

  
 Isabel Bonacker
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SILKE KIENECKER, Coach 
uit Hamburg, een echte carriè-
revrouw: ze vertelt hoe vrouwen 
makkelijker door het leven kunnen 
gaan en een carrière kunnen 
opbouwen (pag. 41).

ELENA HELFENBEIN, 
Behandelingsconceptie 
BABOR, besmette het volledige 
team met haar enthousiasme 
voor het beauty-trendthema 
Multi Masking (pag. 22).

BETTINA METZ,  
directeur UN Women 
Duitsland, hielp bij het 
thema gelijkheid (pag. 36)  
de juiste, onbescheiden  
positie in te nemen.

BABOR schoonheidsspe-
cialistes hebben het tijd-
schrift enorm ondersteund met 
hun tips, thema‘s en berichten. 
Omdat we helaas niet alles 
kunnen laten zien: bedankt  
aan elk van jullie!

ANDREA WEBER, directeur van de
BABOR afdeling onderzoek en 
ontwikkeling, leert u niet alleen kennen 
in het interview op pag. 19. Er gaat geen zin 
naar de drukker zonder haar controle; 
onnauwkeurigheden hebben bij haar geen 
kans. Geen wonder dat ze onder vakjourna-
listen bekend staat als betrouwbare bron 
voor waardevolle beauty-input. In de 
wereld van de schoonheid heeft ze het 
begrip toeval lang geleden verbannen. More 
wil zeggen: een gelukkige samenloop van 
omstandigheden. Ach – ook als ze niet in 
het laboratorium is, gaat Andrea Weber er 
vol voor. Ze loopt hard. Marathons, ziet u.

PERSONEN EN HUN BIJZONDERE BIJDRAGE AAN DIT TIJDSCHRIFT

Close-up
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 beauty

Beauty is veel – niet alleen 
oppervlakkig. Onze experts 

lichten toe waarom een 
mooie huid balsem voor 

het ZELFBEWUSTZIJN is

Pagina 8
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Mooi.
En

SCHOONHEID IS OPPERVLAKKIG, MAAR ALLEEN BIJ OPPERVLAK-
KIGE WAARNEMING. WIE NAUWKEURIGER KIJKT, BESEFT:

BIJNA NIETS GAAT ZO DIEP ONDER DE HUID ALS SCHOONHEID.

behandeling kwam. „De reiniging 
bracht een erg rode huid met 
rosacea aan het licht.“ De huidanaly-
se met de Derma Visualizer en „heel 
goed luisteren“  brachten Sara Pavo 
op het juiste spoor: „Deels hadden de 
roodkleuringen een psychosomati-
sche achtergrond.“ Ze adviseerde 
een kuur met  ultrasone golven en 
stelde een op het probleem afge-
stemde huidverzorging samen. Dit 
stimuleerde de klant en ze wilde 
meer: „Ze veranderde alle gewoon-
tes. Het was alsof ze bewust haar 
innerlijk en uiterlijk reinigde“, 
herinnert de expert zich. „Na drie 

maanden had ze haar masker  
van camouflagemake-up niet meer 
nodig: ze werd steeds zelfbewuster. 
Nu straalt ze van binnen en van 
buiten, ze voelt zich goed in  
haar vel.“ 

Kan men dit proces oppervlakkig 
noemen? Niet bepaald. Desondanks 
kijken veel mensen neer op het 
thema beauty. Beautyprofessionals 
kennen dit. Als ze op een feestje 
over hun beroep vertellen, oogsten 
ze niet zelden een ietwat gedwongen 
lach en een scherp „Ach zo“. Vaak 
zijn het mannen die zo reageren 
maar er zijn ook vrouwen die doen 

asker, massage en 
hydraterende verzorging geven niet 
alleen de huid een aangenaam 
gevoel maar ze kalmeren ook, 
maken blij en vaak ook gelukkig. Dit 
ondervinden professionals dagelijks. 
Sara Pavo, BABOR schoonheidsspe-
cialiste uit Oberhausen, herinnert 
zich levendig een klant die erg goed 
verzorgd maar opvallend zwaar 
opgemaakt naar  de eerste gezichts-

M
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Mooi.
En sterk.



ONZE TIP voor een korte maar weldadige 
beauty-pauze in het dagelijkse leven: bij de 
Beautiful Eyes Behandeling verwent de 
schoonheidsspecialiste de oogcontouren  
met verkoelende en verfrissende pads.  
Daarnaast gebruikt ze een specifiek AMPOULE 
CONCENTRATE en zorgt ze er door de wenk-
brauw-correctie en het verven van de wimpers  
voor dat het gezicht er na de behandeling ook 
zonder make-up goed uitziet.
RESULTAAT: frisse, expressieve,  
heldere oogcontouren
Duur van de behandeling: 30 minuten 

alsof schoonheid minderwaardig 
zou zijn. 

Hoe langer men zich met schoon-
heid bezighoudt, des te onbelang- 
rijker wordt het puur visuele niveau. 
Het ligt al vast in onze biologie want 
huid, gevoelens en waarnemingen 
zijn nauw met elkaar verbonden. 
Ongeveer vier dagen na de conceptie 
rijpen drie kiembladen die het 
bouwplan voor de volledige mens in 
zich dragen. Uit het ene ontstaan 
huid, zenuwstelsel en zintuigen. De 
vaak geciteerde zin “de huid is de 
spiegel van de ziel”, klopt niet 
helemaal: huid en ziel zijn eerder 
broer en zus. Elke soort aanraking 
heeft daarom een diepgaand effect, 
bevestigt professor Uwe Gieler, 
directeur van de huidkliniek van de 
universiteit Gießen. „Per vierkante 
centimeter  huid ontvangen tot 50 
receptoren sensaties“, zegt hij. Hij 
noemt de zintuigcellen „de voorpos-
ten van de hersenen“. 

Verbaast het dan nog dat mensen 
die van hun huid houden, tevredener 
zijn, moeilijker van streek te bren-
gen en optimistischer zijn dan 
medemensen die de huid als opper-
vlakkig beschouwen of waar 
mogelijk huidproblemen zoals acne 
of neurodermitis aanwezig zijn?  
Of je het nu cosmetica, zelfzorg of 

„schoonheid“ noemt, wat ook 
bijdraagt aan een algemeen goed 
gevoel is een multivitaminetablet 
voor de ziel. Daarvoor zijn er 
bewijzen die zelfs de strengste 
scepticus niet naast zich neer kan 
leggen. Psychologen hebben bijvoor-
beeld het niveau van het stresshor-
moon cortisol bij vrouwen voor en 
na het gebruik van lippenstift 

Schoonheid is meer dan alleen 
de uiterlijke verschijningsvorm

gemeten. Het resultaat: lippenstift 
werkt aantoonbaar ontstressend. 
Artsen adviseren vrouwelijke 
kankerpatiënten om deel te nemen 
aan „Look good, feel better“ cos-
meticaseminaries,  omdat ze 
therapeutisch werken en in bejaar-
dentehuizen komen zelfs minder 
mensen ten val: dit hebben schoon-
heidsspecialistes ondervonden toen 

Professionele upgrade 
Mooi moment

10 ask for more 

M O R E B E A U T Y



INTERVIEW
Diep ademhalen
In de rat race tussen 
werk, gezin en vrien-
den innerlijke sterkte 
vinden – hoe doe je dat? 
Libby Weaver, Australische 
bestsellerschrijfster, heeft 
enkele suggesties.

Wat adviseert u vrouwen die zich noch 
mooi noch sterk maar alleen  
gestresseerd voelen?
We moeten ons afvragen wat voor beeld 
we van onszelf schetsen. Veel vrouwen  
vinden dat ze slimmer, groter, slanker, 
succesvoller zouden moeten zijn. Wie een 
dergelijk zelfbeeld heeft, stelt al gauw de 
behoeften van de anderen boven die van 
zichzelf. Dat moet worden aangepakt. 

Dit lijkt een grote uitdaging. 
En dat is het ook maar daardoor mag nie-
mand zich laten afschrikken. Kleine stapjes 
leiden al naar de juiste richting. Het beste 
helpt de buikademhaling.  

De beauty hacks van de BABOR 
schoonheidsspecialistes.  

Buikademhaling? 
Lange ademhalingen tot in 
het middenrif geven elke cel 
de impuls voor ontspanning. 

Het helpt een overmaat aan  
stresshormonen te bestrijden, 

waaronder veel vrouwen lijden. 
Het zou ook al helpen om de koffie-
consumptie te reduceren. Cafeïne verhoogt 
de uitstoot van adrenaline en zet ons 
lichaam in een schadelijke alarmtoestand. 
Daarnaast remt het ook de vetverbranding. 

In uw nieuwe boek „Women’s wellness 
wisdom“ geeft u tips hoe vrouwen zich 
vitaal, gezond en mooi kunnen voelen. Hoe 
belangrijk is schoonheid voor u? 
Maatschappelijk hebben we een schoon-
heidscrisis. Er heerst een stevige druk 
waarbij alleen jonge slanke mensen recht 
hebben op schoonheid. Deze stroom aan 
beelden maakt het moeilijk om de eigen 
schoonheid te zien en ervan te genieten. 
Maar juist dit is voor mij 
zeer belangrijk, ik haal 
daar veel kracht uit. 
En dit kan elke andere 
vrouw ook! 

BOEKENTIP: „Women’s 
Wellness Wisdom“, Libby 
Weaver 

ze er aan het werk waren. „Schoon-
heid is meer dan alleen de uiterlijke 
verschijningsvorm, dat weten we“, 
bevestigt ook Astrid Rissen, BABOR 
schoonheidsspecialiste. „Als we ons 
mooi en goed in ons vel voelen, zijn 
we gelukkiger, zelfverzekerder en  
zelfbewuster.“ Opdat de schoon-
heidsverzorging ook echt het 

verhoopte welzijn brengt, moet 
gebruik gemaakt worden van 
producten die aangepast  zijn aan de 
specifieke huidtoestand – alleen zo 
kan een behandeling succesvol zijn. 
Geen vanzelfsprekendheid, weet 
Astrid Rissen: „Ik ben altijd weer 
verrast, hoeveel klanten hun 
huidtype verkeerd inschatten.“  

Het bezoek aan de BABOR schoon-
heidsspecialiste schept duidelijk-
heid, hier is de professionele huida-
nalyse een absolute must. Daar heeft 
niet alleen de huid baat bij: een 
goede verzorging voedt de innerlijke 
kracht, zoals we uit  het verhaal van 
Sara Pavo leren – en hopelijk ook al 
zelf ervaren hebben. n

   Trukendoos 
Er gewoon goed uitzien

1CLAUDIA SINGER, ZWICKAU:  
Geef de huid vocht, vocht, vocht! Een 
droge huid ziet er mat, vaal en bleek uit. 
Ampullen en serums helpen om ook 

zonder make-up een stevige huid met lichte 
glow te krijgen.

2NANCY OPRINSEN, MÜNCHEN: 
Handen verraden de ware leeftijd. Mijn  
anti-aging tip: de BABOR TECH SPOT 
REDUCER tegen pigmentvlekken. 

3VERA PÖLLABAUER, WENEN:
Vermoeide ogen met zwellingen laten 
iemand er nors uitzien. Daarom adviseer 
ik alle klanten, ook de heren, de BABOR 

SKINOVAGE COOLING EYE GEL. Hij verfrist en 
laat de oogcontouren er gewoon gladder 
uitzien. 

4BARBARA VOLLMER, LÜDINGHAUSEN: 
Mijn tip zijn peelings. Een vale, bleke 
huid ziet er door het weghalen van 
afgestorven hoornschilfertjes weer  

rozig en goed doorbloed uit. En: werkstoffen 
kunnen na de peeling dieper en intensiever 
worden opgenomen. 

5KARIN SCHÖNE, COSWIG:  
Ik houd van de BABOR 
ampullen. Als ik `s avonds 
gestresseerd ben,  dan gun ik 

mezelf een ACTIVE NIGHT ampul. En 
voor een event gaat er niets boven de 
heerlijke 3D FIRMING ampul. 

6PETRA KABACA, EMSDETTEN: 
Als ik nergens tijd voor heb, 
gebruik ik de BABOR 
REVERSIVE SUPREME GLOW 

Cream. Voor gelegenheden waarbij je 
wil stralen, is deze crème een must. 
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K
It-Piece aflossen, en verklaart 
de Hydra Plus ampul met 
hyaluronzuur tot de nieuwe 
Instagram-ster. 

Het gebruik is heel makke- 
lijk: gewoon de ampullenopener 
op de hals van de ampul plaat-
sen, knakken, klaar. Daarna doe 
je de inhoud in de handpalm en 
brengt die het aan op gezicht, 
hals en decolleté. De hoeveel-
heid is zo bepaald dat een ampul 
precies voldoende is voor één 
keer gebruik – dus het flesje 
volledig opgebruiken. Met beide 
handpalmen en zachte druk 
werk je de elixirs in de huid in. 

BEAUTY BOOSTERS VOOR ALLE  
SITUATIES: DE BABOR AMPOULE  

CONCENTRATES VERVULLEN ALLE 
WENSEN VAN DE HUID À LA CARTE 

lein flesje, grote werking! Wie 
nog nooit de BABOR AMPOU-
LE CONCENTRATES  heeft 
gebruikt, mist iets. In de kleine 
glazen flesjes zitten uitgekien-
de ingrediënten in optimale 
concentratie. Van een zeer 
snelle lifting tot een intensieve 
hydratatie vervullen ze snel en 
effectief alle wensen die we 
van cosmetica verwachten. 

Geen wonder dat precies 
deze flesjes de  lievelingen van 
beauty bloggers zijn! Het 
Hamburgs lifestyle-tijdschrift 
COUCH vindt dat de BABOR 
flesjes de sheet-maskers als 

Mag het
een beetje

zijn?
meer
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Dat de ampullen in een set 
per zeven worden aangeboden, 
heeft een goede reden. Een 
7-daagse kuur zorgt voor 
zichtbare effecten. Wie meer 
wil – willen we dit niet 
allemaal? – combineert de 
kuren van een week individu-
eel en kan zo de verzorgings-
belevenissen à la carte veran-
deren. Bij voorkeur begin je 
daarbij in de eerste week met 
een hydraterende kuur van 
ampullen uit de HYDRATION 
serie. Een goed gehydrateerde 
huid neemt immers de volgen-
de werkstoffen optimaal op. 

E
en ander voordeel van 
de geportioneerde 
huidkuren is dat de 
werkstofelixirs bij het 

verpakken niet aan kwaliteit 
verliezen omdat ze tussen het 
afvullen en het gebruik niet te 
lijden hebben onder herhaalde-
lijk lucht- of of huidcontact. 
Daarom mag je dus gerust indi-
viduele  ampullen op voorraad 
hebben, om te allen tijde  
voor de meest uiteenlopende 
situaties een effectieve  
oplossing op maat te voorzien.

Ampullen be-
dienen elke 
behoefte en 

elke stemming 
van de huid

Ampullengids 
      Vier winnaars

HYDRATION
HYDRA PLUS: 
hydrateert op 
intensieve wijze 
met hyaluronzuur 
en plantaardige 
moisturizer. 
ALGAE VITALIZER: 
met planktonextrac-
ten voor vocht en  
gevitaliseerde huid-
functies, beschermt 
met anti-ox effect. 
PERFECT GLOW: 
hydrateert, zorgt 
voor een jeugdige 
glow met lichtreflec-
terende pigmenten, 
herstelt gebreken  
in de teint 

SOS 
MATTE FINISH: 
helpt tegen vergrote 
poriën en een 
vetglans dankzij 
harsextract, voor-
komt onzuiverheden. 
Met onmiddellijk 
matterend effect. 
ACTIVE PURIFIER: 
hooggedoseerde 
leisteen- en thee-
boomolie werken 
antibacterieel. Ver-
mindert puistjes. 
BEAUTY RESCUE: 
bouwt bij een 
belaste huid de 
essentiële functies 
weer op met een 
maritieme werkstof. 
Voor huideigen 
weerstand, vocht, 
effen teint. 
STOP STRESS: 
met wilde indigo, 
vermindert door 
stress veroorzaakte 
roodkleuringen en 
irritaties, versterkt 
de huid. 

LIFT & FIRM
3D FIRMING: met 
organisch silicium 
en gele papaver voor 
weefselstevigheid en 
huidelasticiteit. 
COLLAGEN  
BOOSTER: pusht 
met tripeptiden de 
collageensynthese, 
laat de teint er 
opgevuld en  
gladder uitzien. 
LIFT EXPRESS: 
onmiddellijk effect 
bij rimpels en lijntes. 
Met micro- rood-
wierextract en hoog-
waardige peptiden, 
reduceert rimpels 
optisch. 

REPAIR 
MULTI VITAMIN: 
met vitamine A, E, 
provitamine B5 en 
biotine, versterkt 
de huidbarrière, 
geeft een zacht 
huidgevoel. 
OXYGEN PLUS: 
verhoogt het ener-
giepeil van de huid 
met ingekapselde 
zuurstof, onder-
steunt de celvernieu-
wing, beschermt 
tegen milieustress. 
ACTIVE NIGHT: 
ondersteunt de re-
generatie gedurende 
de nacht met algen- 
en truffelextracten. 
Schoonheidsslaap- 
booster voor elk 
huidtype! 
AFTER SUN: tegen 
een gespannen hit-
tegevoel, stimuleert 
de huidregeneratie 
o.a. door rozemarij-
nextract. Resultaat: 
de huid ziet er 
kalmer en minder 
rood uit. 

ask for more www.babor.com14

M O R E B E A U T Y



De kleine verzorgingswon-
deren moeten echter on-
dersteund worden, zodat ze 
optimaal hun werk kunnen 
doen. Hoe beter de huid voor het 
gebruik wordt gereinigd, des te 
groter is het effect van de 
BABOR AMPOULE CONCEN-
TRATES! Daarom is het na een 
peeling het ideale tijdstip om 
met een individueel passende 
kuur van een week te beginnen. 

 

jaar gefundeerd weten-
schappelijk onderzoek 
hebben geleid tot de 
huidige formules

verschillende hightech 
formules garanderen dat 
er voor elk huidbeeld en 
elke huidbehoefte de opti-
male oplossing bestaat 

AMPOULE CONCENTRATES 
worden wereldwijd jaarlijks  
gebruikt – dit maakt van 
BABOR de ampullen-  
wereldkampioen!

Milliliter hooggeconcen- 
treerde werkstofcosmetica 
zit in elke ampul, precies de 
portie die voor de verzorging 
van gezicht, hals en  
decolleté nodig is 

De AMPOULE 
CONCENTRATES 
in cijfers

Het 30-minuten-wonder 

60

14

40  
MILJOEN 

2 

Feiten, 
 alstublieft!

Professionele upgrade

De indeling in vier grote 
verzorgingsthema’s maakt het 
makkelijker om meteen de 
optimale  oplossing voor de 
individuele behoeften te 
vinden: LIFT & FIRM maakt 
glad en verstevigt, HYDRATION 
hydrateert langdurig, REPAIR 
biedt oplossingen voor een 
uitgeputte huid, en SOS biedt 
eerste hulp bij acute  
beautyproblemen. n

Ook bij de behandeling bij de 
BABOR professional zijn de 
AMPOULE CONCENTRATES 
een karakteristieke highlight. 
De speciale aanbrengtech-
niek voelt voor de klant aan 
als een  minimassage. De 
schoonheidsspecialiste 
„klopt“ de werkstoffen letter-
lijk in de huid. Voor de klant 
voelt dit ritueel heel prettig, 
en de huid kan de ampul 
perfect opnemen. Optioneel 

kan dit effect nog worden 
versterkt met behulp van ul-
trasone golven. Het perfecte 
lunchpauze- programma is 
de HYDRA BOOST VERZOR-
GING. De huid wordt eerst 
zacht gereinigd, getonifieerd 
en verlost van afgestor-
ven hoornschilfertjes met 
bio-peelinglichaampjes uit 
suikersiroop. Nu is ze klaar 
om op te nemen – bijvoor-
beeld de ALGAE VITALIZER 

AMPOULE CONCENTRATE 
met algenextracten, die 
hydrateren, vitaliseren en be-
schermen. Anderzijds bindt 
de HYDRA PLUS AMPOULE 
CONCENTRATE vocht in de 
huid met hyaluronzuur en 
verhindert ze dat het vocht 
ontsnapt met een speciaal 
polymeer. 
Het resultaat: een frisse, 
optimaal gehydrateerde, 
stevige huid 
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oe ongelofelijk het ook lijkt bij het 
zien van alle verschillende menselij- 
ke gezichten, lichamen, groottes en 
huidskleuren: het erfelijk materiaal 
van alle mensen verschilt met hoo-
guit twee procent. Dit is voldoende 
om veel kinderen sprekend op hun 
moeder of vader te laten lijken. Of 
we echter vroeg een buikje krijgen of 
laat rimpels, of we pigmentvlekken 
ontwikkelen of niet, of we slank bli-
jven of met overwicht kampen – dit 
alles kan niet alleen met het erfelijk 

De tijd in  
onze  
handen
„HET ZIJN NU EENMAAL 
DE GENEN“ - EEN ZIN DIE 
WE ALLEMAAL WEL EENS 
GEHOORD OF GEZEGD 
HEBBEN. NIET ALTIJD  
TERECHT, ZOALS  
ONDERZOEK UITWIJST  

ask for more www.babor.com1616
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materiaal worden verklaard, want 
dan zouden we voor bijna 98 procent 
uit hetzelfde hout gesneden zijn. 

In juni 2000 had de toenmalige 
president van de VS, Bill Clinton, nog 
een heel andere visie. „Vandaag leren 
we de taal waarin God het leven 
schiep“, beloofde hij vol overtuiging, 
toen voor de eerste keer het mense-
lijke, erfelijk materiaal ontraadseld 
was. Hoe meer de onderzoekers 
echter in de daaropvolgende jaren 
bijleerden, des te meer begrepen ze 

dat er geen grote samenhang bestaat 
tussen de genen en datgene wat 
daadwerkelijk gebeurt. Wat aan het 
begin van het onderzoek namelijk 
aan het licht kwam, was het reeds 
vermelde, ontnuchterende feit dat we 
allemaal voor zo’n 98 procent één 
identieke genetische basisuit- 
rusting hebben. Sindsdien luidt de 
vraag der vragen niet meer: „Is dit of 
dat gen aanwezig?“ maar „Wordt dit 
of dat gen actief?“ De zogenaamde 
Epigenetica zoekt naar antwoorden. 

Deze onderszoekstak is even recent 
als gecompliceerd. Ze onderzoekt 
voor het eerst hoe de cellen van ons 
lichaam überhaupt de juiste weg 
naar de informatie vinden die ze  
nodig hebben. Het is geen pretje om 
met een wetenschapper over het 
thema te praten – je stuit op onver-
staanbaar vakjargon. Gelukkig heeft 
Andrea Weber, directeur van het BA-
BOR onderzoeks- en innovatiecent-
rum, een begrijpelijke vergelijking. 

„Stel je voor dat er een telefoon-
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boek zou zijn van de hele we-
reld. Iedereen zou zo ongeveer 
hetzelfde boek hebben maar  
bij elk van ons zouden de 
pagina’s die naar hem of haar 
verwijzen, door een post-it 
worden aangeduid.“ Oké. Het 
DNA in de cellen is het globale 
telefoonboek, de epigenetische 
markeringen zijn de post-
its. Bij een jonge huidcel zou 
dus het gen-gedeelte met het 
bouwplan voor nieuw bind-
weefsel zijn gemarkeerd, het 
lichaam kan de plaats meteen 
herkennen en elastische vezels 
produceren. De huid is strak.

N
a jarenlang gebruik 
kan het gebeuren dat 
de post-its afscheu-
ren. In dit geval 

verliest de huidcel dus de weg-
wijzer voor het bouwplan van 
het bindweefsel en treedt dat 
proces in werking wat vroeger 
of later door rimpels, kringen 
onder de ogen of een slappe 
huid zichtbaar wordt. De vraag 
rijst dus of en hoe deze mar-
keringen zich laten bescher-
men. De onderzoekers zijn nog 
steeds ver van het antwoord 
verwijderd maar wat tot nu 
toe aan het licht kwam, wordt 
meteen duidelijk. UV-licht, 
schadelijke uitlaatstoffen van 
auto’s, voedingssupplementen 
of zonden zoals roken worden 
ervan verdacht de genen over 

te schakelen op „oud“. Ook 
de tot nu toe ontdekte goede 
invloeden omarmen we graag: 
zo heeft professor Frank Lyko, 
één van de toonaangevende 
Duitse onderzoekers van de 
epigenetica, de epigenetische 
klok bij celculturen positief 
kunnen beïnvloeden door 
groene thee, curry en sojabo-
nen. Dat groene thee, kruiden 
en soja een goed effect op ons 
lichaam hebben, is nu niet me-
teen een baanbrekende vondst. 
Maar het is wel goed om te we-
ten dat het nieuwe onderzoek 
de positieve werking bevestigt. 
We leren ook iets bij over een 
mooie huid en anti-aging: tot 
nu toe bevestigt de epigeneti-
ca de bekende stelling dat de 
huidveroudering voor naar 
schatting 30 procent wordt 
voorgeprogrammeerd. De 
overige 70 procent is beïnvloe-
dbaar, door je te beschermen 
tegen uv-licht en door stress-
factoren zoals nicotine, versui-
kering en milieubelastingen te 
vermijden. Jeugdige power kri-
jgen de cellen door een goede 
voeding, rijk aan vitale stoffen, 
en behulpzame werkstoffen uit 
cosmetica. Ze activeren goede 
celeigenschappen en doen ons 
langzamer ouder worden. Het 
BABOR onderzoeksteam onder 
leiding van Andrea Weber is er 
in geslaagd een stof te vinden 
die bij de dagelijkse huidver-

zorging precies dit doel bereikt 
in de huidcellen. Alle producten 
van het SKINOVAGE gamma 
bevatten het epigenetische, 
technologische power-peptide. 
Dit werkt als een tijdmachine 
voor alle celfuncties (meer hie-
rover in het interview rechts).

D
e in Zwitserland 
werkzame der-
matoloog Dr. Felix 
Bertram voegt bij de 

factoren levensstijl en huidver-
zorging echter nog een ander 
aspect toe. „Ik persoonlijk 
geloof dat geestelijk welzijn 
een erg grote invloed heeft, ook 
op epigenetisch niveau.“ Dit is 
echter (nog) niet bewezen maar 
steeds meer studies tonen 
de schadelijke effecten van 
stress voor de gezondheid aan. 
Misschien ontdekt de weten-
schap op een dag het mecha-
nisme waardoor aanhoudende 
spanning positieve celeigen-
schappen uitschakelt. Tot dan 
is het raadzaam om in hoe dan 
ook naar rust en ontspanning 
te streven – epigenetica of niet. 
Felix Bertram: „Ik ervaar als 
arts dagelijks hoe belangrijk 
de invloed van welzijn op de 
gezondheid is. Mensen die het 
leven lichter opnemen, zijn 
gezonder.“ n

HERSTELLEND:  
Het SKINOVAGE  
CALMING BIO- 
CELLULOSE MASK  
kalmeert een  
geïrriteerde huid

OPWEKKEND:  
De SKINOVAGE 
VITALIZING CREAM 
bevat stimulerende 
werkstoffen

FLEXIBEL:  
De SKINOVAGE 
BALANCING  
CREAM verwent 
een gemengde huid,  
remt de talgstroom

ZUIVEREND: 
Het SKINOVA-
GEPURIFYING 
SERUM vermindert 
onzuiverheden,on-
dersteunt enkal-
meert de huid

  Professionele upgrade  
     Beauty à la carte

Bij de BABOR vakvrouw zijn er
op elke wens en huidtoestand

afgestemde behandelingen met
SKINOVAGE (60 of 90 minuten, met

verzorgingsadvies voor thuis)

ONDERZOEKERS VRAGEN VANDAAG 
NIETMEER OF EEN GEN AANWEZIGIS - 

MAAR „WORDT HET ACTIEF?“
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More: In hoeverre zijn de 
inzichten van de epigenetica in 
de nieuwe SKINOVAGE lijn 
opgenomen?
Andrea Weber: We hebben 
gekeken welke stoffen in de 
natuur epigenetisch werken. 
Vooral het peptide dat ervoor 
verantwoordelijk is dat bij 
volledig identieke genen uit de 
normale bij ook de bijenkonin-
gin komt, heeft ons overtuigd. 
Deze stof hebben we in alle 
SKINOVAGE producten 
gebruikt als epigenetisch 
technologisch power-peptide. 

More: Veranderen deze 
producten ons erfelijk  
materiaal? 
Andrea Weber: Nee, het 
veranderen van het erfelijk 
materiaal zou voor cosmetica 
absoluut niet toegestaan zijn. 
We mogen geen uitwisselingen 
van basenparen noch gen-de-
len beïnvloeden. In tegendeel, 
we kiezen voor BABOR 
producten vooral werkstoffen 
die ons erfelijk materiaal 
beschermen tegen verandering.

ANDREA WEBER, DIRECTEUR VAN HET BABOR
ONDERZOEKS – EN INNOVATIECENTRUM,

LICHT IN EEN INTERVIEW TOE WAT SKINOVAGE 
MET EPIGENETICA TE MAKEN HEEFT

 „De sleutel  
tot een  

gezonde huid“

More: Welk effect heeft het 
epigenetisch technologisch 
power-peptide in de  
menselijke huid?
Andrea Weber: Eind 2017 
rondde een gerenommeerd 
testinstituut de onderzoeken 
over de werking hiervan af. 
Het versnelt aantoonbaar de 
huidregeneratie. De natuurlijke 
functies van de huid worden 
geoptimaliseerd. Dit brengt een 
verbetering van de huidbarriè-
re, van de lipidenbescherming 
en de huidvernieuwing met 
zich mee. Eigenlijk is het een 
algemene bescherming, een 
totale verzorging voor een 
gezonde, sterke huid. Het 
peptide stimuleert alles wat 
door veroudering wordt 
vertraagd.
 
More: Waarvan stamt het 
epigenetisch technologisch 
power-peptide af?  
Van koninginnenbrij? 
Andrea Weber: Nee, het is een 
natuur identieke stof. We 
houden van zulke stoffen 
omdat ze het mogelik maken 

om heel nauwkeurig te wer-
ken. Proteïnen werken volgens 
het sleutel-slot principe, d.w.z. 
dat bepaalde delen of peptiden-
sequenties aanhaken aan 
bepaalde receptoren in de 
huidcellen. Daardoor beïnvloe-
den ze natuurlijke huidfuncties. 
Deze zogenaamde actieve 
centra kunnen in het labo 
perfect worden nagemaakt.  
Er wordt dus een peptide 
gemaakt dat één-op-één 
overeenkomt met de actieve 
centra van het natuurlijke 
voorbeeld. Men krijgt exact de 
benodigde sleutel, zonder 
nevenbestanddelen erbij te 
moeten nemen. Een ander 
voordeel van de natuur 
identieke stoffen is hun 
beschikbaarheid. Het peptide 
uit het laboratorium is voor ons 
een beter alternatief dan dat  
we bedreigde bijen zouden 
moeten beroven van hun 
koninginnenbrij voor  
cosmetische doeleinden.
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BEHANDELING DOOR DE GENEESHEER-DIRECTEUR GEWENST? DOCTOR 

DOCTOR BABOR

DOCTOR BABOR PURITY CELLULAR 
werkt als uiterst efficiënte probleem- 
oplosser bij een onzuivere huid – ook 
wanneer de oorzaak van puistjes stress 
is. Een multiwerkzaam D-Actryl 360° 
complex bestrijdt acute roodkleurin-
gen en vermindert nieuwe irritaties, 
plantenextracten remmen de 
talgproductie en minimaliseren de 
door stress ontstane irritatiegevoe-
ligheid van de talgklieren. Tip: SOS 
DE-BLEMISH CREAM ondersteunt 
dag na dag een mooie teint.

     De anti- 
       puistjes- 
           experts

De kracht  
van planten  
  voor de huid-  
regeneratie.
Het hart van de DOCTOR BABOR REPAIR 
CELLULAR producten is het BIOGEN PLANT 
extract. Acht kruidenessences geven de huid 
op celniveau de kracht om te regenereren. 
Zo intensief dat de ULTIMATE REPAIR 

CREAM vaak vóór en na schoonheids- 
operaties wordt geadviseerd  

omdat het product kan helpen  
om zelfs littekenweefsel  

soepeler te maken.  
Tip: ULTIMATE REPAIR  

CREAM met 15 procent
BIOGEN PLANT extract

Balans  
  voor de teint

Couperose, vergrote 
poriën, cellulitis? DOCTOR 
BABOR REFINE CELLULAR 

brengt de huid weer in 
perfecte conditie door 

finetuning van de cellen en 
precisieformules 
afgestemd op de 

huidkorrel. Tip: A16 
BOOSTER CONCENTRATE 
met tien procent Retinew 

A16 stimuleert de 
huidvernieuwing

DOCTOR BABOR HYDRO CELLULAR biedt producten voor 
ultramoderne hydratatie van de huid. Door de combinatie  

van laag-, middel- en hoogmoleculaire hyaluronzuur met  
HY-3-peptiden ontstaat er een onmiddellijk gladmakend  

effect, en wordt er een depot voor 24 uur gevormd. 
Tip: HYALURON INFUSION en HYALURON CREAM  

voor een perfecte hydratatie.

Moisturizing  
  met langetermijneffect
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BABOR HELPT ALS DE HUID SPECIALE EISEN HEEFT

aan het werk

octor Brands“ 
of cosmetica 
van een che-
micus, arts of 
apotheker, is 
geliefd. Wat is 

er zo speciaal aan DOC-
TOR BABOR? „We testen 
bij de ontwikkeling altijd: 
werkt een werkstof echt 
beter, ondersteunt ze de 
natuurlijke huidfuncties?“, 
vertelt Andrea Weber, 
directeur van het BABOR 
onderzoeks- en Innova-
tiecentrum. „Daarom staat 
DOCTOR BABOR voor 
effectieve, cosmetische 

huidtherapie.“ Voor zijn 
producten oogst de dokter 
lof van collega’s.  
Dr. Daniela Höller over 
DOCTOR BABOR NEURO 
SENSITIVE CELLULAR: 
„Vanuit dermatologisch 
oogpunt: absoluut opmer-
kelijk en praktijkgericht!“ 

Een ander pluspunt van 
deze heel bijzondere doc-    
tor is zijn team. Niemand 
moet alleen beslissen of de 
rode wangen nu een teken 
zijn van couperose of van 
hypergevoeligheid. De  
BABOR experts weten 
precies wanneer het tijd is 
voor de dokter – en welk 
middel het beste helpt. n

Concurrentie  
  voor spuitjes

Het gamma DOCTOR 
BABOR LIFTING 

CELLULAR helpt bij 
rimpeltjes en verslapte 

gezichtscontouren. Met 
innovatieve precisieformules 

en hightech stoffen zoals 
versterkend edelweiss-  

stamcelextract, biomimetische 
collageen-boosters en hooggedose-

erde vitamine C werken de producten 
op uiterst effectieve wijze tegen  
de tekenen des tijds.  

Tip: BTX-LIFT SERUM als 
alternatief voor botox bij 

microverkrampingen. 

Moisturizing  
  met langetermijneffect

Als speciale verzorging voor een 
hypergevoelige en extreem droge huid 

werkt DOCTOR BABOR NEURO 
SENSITIVE CELLULAR met een 

neurocosmetische werkstofcombi-
natie tegen overmatige reacties 

van de huid. De producten 
versterken de huid van 

binnenuit met behulp van 
microzilver en de barrière 

ondersteunde lipiden. 
 Tip: INTENSIVE 

CALMING CREAM,  
24 uursverzorging, 
ook geschikt als 
oogverzorging 

Therapie voor  
  zeer gevoelige   
     huidjes
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MULTI MASKING TREATMENT  
„Vanaf mei 2018 wordt bij BABOR 
schoonheidsspecialistes de Multi 
Masking behandeling aangeboden, 
dat de Multi Masking trend op profes-
sioneel niveau brengt. Daarbij worden 
de specifieke eisen van de verschil-
lende zones op het gelaat verzorgd 
met optimaal passende producten. De 
schoonheidsspecialiste gebruikt dus 
niet alleen een serum of een crème 
maar meerdere producten. Bij de 
Multi Masking behandeling 
stelt ze aan de hand 
van een huidanalyse 
eerst de verschillende 
verzorgingsbehoeften 
van de verschillende 
zones op het gezicht 
vast, zoals roodkleu-

ringen op de wangen, onzuiverheden 
op de T-zone of mimische rimpels op 
de oogcontouren. Na een intensieve 
voorbereiding (reiniging, doorbloe-
dingsmasker, peeling, indien nodig 
ultrasone golven) verzorgt ze de 
gezichtshuid in haar geheel met een 
regeneratiebevorderend, intensief 
hydraterend serum. Daarna worden, 
afhankelijk van het verzorgingsdoel, 
afzonderlijke gezichtszones met 
verschillende serums verzorgd. Voor 
optimale effecten wordt aansluitend 

het LIFTING CELLULAR CUSTOMI-

ZED SILVER FOIL MASK aangebracht. 
Het occlusie-effect helpt de huid om 
de werkstoffen goed op te nemen. In 
de cosmetica betekent occlusie het 
lucht- en waterdicht afdekken van de 
huid. Het leidt tot vochtstuwing in de 
bovenste huidlaag waardoor de huid 
wordt verzadigd en de teint er optisch 
strak en glad uitziet. 

Tijdens de inwerktijd van het mas-
ker zorgen zachte drukbewegingen 
vanuit het midden van het gezicht naar 
buiten toe voor een stimulans van de 
lymfestroom. Dit bevordert de ontstu-
wing van het weefsel, waardoor wallen 
verminderen. Na het aanbrengen van 
de afsluitende verzorging ziet de huid 
er optimaal verzorgd uit, ze voelt soe-
pel aan en de teint heeft een gladde, 
frisse en opgevulde uitstraling.“

HUIDVERZORGING DE LUXE: DOCTOR BABOR LANCEERT MASKERS 

Première  
in  

1ste klasse
anaf voor-

jaar 2018 
vullen vier 

innovatieve 
DOCTOR BA-

BOR maskers het 
assortiment aan. Hiermee 
biedt DOCTOR BABOR 
nieuwe oplossingen voor 
al wie gebeten is door de 
Multi Masking- trend. 

De ster van het nieu-
we viertal is het LIFTING 
CELLULAR CUSTOMIZED 
SILVER FOIL MASK, dat in 
combinatie met verschil-
lende individueel ge-
selecteerde serums wordt 
gebruikt. Eerst breng je 
de serums nauwkeurig 
aan: het LIFTING CELLU-
LAR BTX-LIFT SERUM 
op de lachrimpeltjes, het 
REPAIR CELLULAR ULTI-
MATE CALMING SERUM 
op de roodkleuringen op 
de wangen en de LIFTING 
CELLULAR COLLAGEN
BOOST INFUSION op 
de kaaklijn. Aansluitend 
breng je het SILVER FOIL 

ELENA HELFENBEIN  
Staat aan het hoofd van de 
BABOR afdeling voor behande-

lingsontwikkeling

MASK op gedurende 15 à 
20 minuten. Er ontstaat 
een occlusie-effect (meer 
daarover in het interview), 
dat de werking van de 
serums kan optimaliseren. 
Nog een tip: „De mas-
kerzakjes in de koelkast 
bewaren. Dit versterkt het 
frisheidseffect“, verraadt 
Elena Helfenbein. Dank je 
wel DOCTOR BABOR! n

Professionele  
   upgrade
  Echt maatwerk 

LIFTING CELLULAR 
CUSTOMIZED SILVER  

FOIL MASK: voor  
intensieve, individuele 

verzorgingsrituelen

HYDRO CELLULAR 3D 
HYDRO GEL EYE PADS: 
voor verstrakte en frisse 

oogcontouren

HYDRO CELLULAR 
3D HYDRO GEL FACE 
MASK: voor optimale 

hydratatie

HYDRO CELLULAR 3D 
HYDRO GEL LIP PADS: 
voor strakke lippen en 

een mooie mond
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Blauwdruk
NIEUWE BESCHERMING TEGEN DIGITAL AGING

    Power to go
INSTANT-ANTIOXIDANTEN IN EEN DRANKJE

Out of Rosenheim
BABOR KONDIGT GRAND CRU AMPULLEN MET ROZEN-POWER AAN

Blauw licht, afgekort HEV, 
of High Energy Visible 
licht is voorwerp van 

kritiek. Het is onderdeel van 
het daglicht, maar het straalt 
ook vanuit tv-, tablet- of 
gsm-schermen. Net zoals 
UVA-licht dringt HEV diep in 
de huid door en valt volgens 
nieuwe inzichten de cellen aan 
door oxidatieve stress. Daarom 
heeft BABOR in de SKINOVAGE 
VITALIZING producten niet 
alleen stoffen verwerkt die de 

celenergie bevorderen, maar 
ook de Blue Light Protect van 
cacaopeptiden, sacchariden en 
polyfenolen. Deze 
speciale antioxi-
danten bescher-
men iedereen die 
er niet onderuit 
kan om op een 
scherm te kijken.

De food start-up foodspring uit Berlijn heeft 
smoothieballetjes ontwikkeld van gedroogde 
biologische rauwkost. Even in de mixer en 
klaar is het groene menu voor schoonheid. 
Drie soorten, zonder suiker en toevoegingen.

Decoratieve cosmetica zal  
in 2023 wereldwijd goed zijn 
voor een omzet van tien  
miljard dollar. In 2016  
was dit net zes miljard. 
ALLIED MARKET RESEARCH 9/2017

HALLO VRIEND
Mag mee naar kantoor: 

BABOR SKINOVAGE VITALI-
ZING SERUM met bescher-

ming tegen blauw licht

In het BABOR laboratorium wordt er 
nog gewerkt aan deze innovatie maar 
in de herfst van 2018 zal er een luxueu-
ze Grand Cru editie met drie bijzondere 
varianten van de AMPOULE CONCEN-
TRATES beschikbaar zijn. In de zwarte 
ampul zijn celbeschermende moleculen 
uit de zwarte Baccara-roos werkzaam. 

Wit glas omhult de textuur voor extra 
uitstraling dankzij extracten van de 
witte roos. Altarosa bevat ingrediënten 
van de Damastroos voor een gladde en 
strakke huid. Meteen bij het aanbrengen 
is elke ampul een verwennerij dankzij 
de kostbare rozengeur en de belofte van 
zichtbare, langdurige resultaten.
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IN HET KORT:  TRENDS  EN LEKKERNIJEN
SHORT 
CUTS
BEAUTY



 style
Jeansluxe van Jacob 

Cohën is een voorbeeld van 
hoe je KLASSIEKERS met 
een vaste stijl een nieuwe 

twist kan geven

Pagina 30

Fashion | Interpretatie | Accessoires
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Alexandra Lapp

Wat zult u nooit dragen? 
Crocs. 
Met welke designer zou u het liefst willen 
gaan shoppen – en waarom? 
Karl Lagerfeld – de naam spreekt voor 
zich. 
Spreek vrijuit: wat betekent stijl voor u? 
Ik hou van de uitspraak van Coco Chanel: 
„Mode is vergankelijk. Stijl nooit.“ 
Meer van Alexandra op www.babor.com 
en www.alexandralapp.com 

Wat is belangrijker dan schoonheid?
Gezondheid. 
Welk accessoire zou u niet kunnen missen? 
Hoge hakken! 
Wat was volgens u de grootste fashion-flop 
van de laatste jaren?
Crocs. 
Wat is uw alltime-It- Piece, van welk stuk 

in uw kledingkast doet 
u pas afstand als het uit 
elkaar valt?
Mijn Hermès Kelly Bag. 

DRAAGBARE CHIC  
Chloés „Nile“ met 
schouderriemen. Tip voor 
iedereen wiens Mulberrys 
„Alexa“ te groot is 

MIJN COACH IS EEN LADY  
„Steel“ van Nokia kan alles wat gangbare fitness-  

trackers bieden, maar ziet er beter uit 

That’s IT!
WAT IS EEN GOEDE STIJL? DAT MOET IEDEREEN VOOR ZICHZELF UITMAKEN,  

VERKLAPPEN ZES BLOGGENDE BABOR FANS IN EEN KORT INTERVIEW – WAARIN 
EEN BIJZONDERE ROL IS WEGGELEGD VOOR CROCS EN KARL  

LAGERFELD. PLUS: STUKKEN UIT ACTUELE COLLECTIES 
MET EEN HOGE IT-PIECE-FACTOR 
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Lisa Hahnbück
Wat is belangrijker dan schoonheid?
Gezin. Ik ben opgegroeid in een groot 
gezin, met drie kleine broertjes, en ik hou 
van de familiechaos en de voortdurende 
drukte. Mijn broers zijn mijn scherpste 
critici maar staan altijd achter me. 
Welk accessoire zou u niet kunnen missen? 
Tassen en schoenen – mijn grootste 
zwakte. 

Wat is uw alltime-It-Piece? 
Mijn Chanel Flap Bag, een It-Piece dat zo 
klassiek is dat het met alles te combineren 
is en nooit uit de mode raakt! 
Wat zult u nooit dragen? 
Zeg nooit nooit maar er zijn gewoon 
kledingstukken die me niet bevallen. 
U blogt. Anderen ook. Verklapt u ons uw 
lievelingsblog? 
Eén van mijn lievelingsblogs is styleheroi-
ne.com. Evangelies stijl is nonchalant, 
cool, ongedwongen en tegelijk  
verrassend elegant. 
Met welke designer zou u het liefst willen 
gaan shoppen – en waarom? 
Demna Gvasalia of Virgil Abloh – beide 
designers definiëren precies de huidige 
trends. Ik zou graag meer over hen te 
weten komen bij een kopje koffie. 

Wat is belangrijker dan schoonheid?
Uitstraling!
Welk accessoire zou u niet kunnen missen? 
Ringen, het liefst een coole combinatie 
van veel ringen, die bij bijna elke  
outfit past. 
Wat was volgens u de grootste fashion-flop 
van de laatste jaren? 
Crocs. 
Wat is uw alltime-It-Piece, van welk stuk in 
uw kledingkast doet u pas afstand als het 
uit elkaar valt? 
Mijn zwarte vintage-lakjas. 
Welke kleur mist u in de huidige collecties? 
Geen omdat oranje en geel in combinatie 
met camel en beigetinten terug zijn. In de 
zomer zou ik liever iets meer zilver zien. 

U blogt. Anderen ook. Verklapt u ons uw 
lievelingsblog? 
Refinery 29. 
Met welke designer zou u het liefst willen 
gaan shoppen – en waarom? 
Karl Lagerfeld! Hij is zo eerlijk en direct, 
Het zou heel grappig zijn. Een blik in de 
kristallen bol. 
Wat zal in de komende jaren de mode 
bepalen?
Kwalitatief hoogwaardige en uitzonderlijke 
materialen van duurzame productie. 
Spreek vrijuit: wat betekent stijl voor u? 
Stijl is belangrijk, nog belangrijker echter 
dat je plezier beleeft aan mode! 
Meer van Lisa op www.babor.com en 
www.blogger-bazaar.com

EYECATCHER
Alternatief voor de 
eeuwig eenvoudi-
ge Burberry-jas: 
velours-trench  
van Longchamp

MEESTERSTUK
Spitse flats van Michael Kors voor iedereen 

die van schoenen houdt maar graag met 
beide voeten op de grond blijft 

Spreek vrijuit: wat betekent stijl voor u? 
Doe je ding. Hoofdzaak: je voelt je goed! 
Authenticiteit is nu belangrijker dan ooit! 
Meer van Lisa op www.babor.com en 
www.lisahahnbueck.com

Lisa Banholzer
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Wat is belangrijker dan schoonheid?
Zonder enige twijfel gezondheid!
Welk accessoire zou u niet kunnen missen?
Mijn nieuwe ringen van Anna Inspiring 
Jewellery, omdat ik echt van sieraden hou 
en ze zo goed als nooit uitdoe. 
Wat was volgens u de grootste fashion-flop 
van de laatste jaren?
Neonkleding in elke vorm. Ha!
Wat is uw alltime-It-Piece, van welk stuk in 
uw kledingkast doet u pas afstand als het 
uit elkaar valt?
Mijn zwarte Gucci-tas met de twee harten 
aan de voorkant. Niet per se omdat ze er 
zo speciaal uitziet maar omdat er een 
verhaal aan vastzit en het zo moeilijk  
was om de tas in mijn bezit te krijgen.  
En natuurlijk is de tas een klassieker  
die past bij elke outfit.
Wat zult u nooit dragen?
Ik zal nooit een tuinbroek dragen. 
Jumpsuits zijn ook niet zo aan  
mij besteed. 
U blogt. Anderen ook. Verklapt u ons  
uw lievelingsblog?
Ik moet bekennen dat ik zelf nauwelijks 
blogs van andere bloggers lees maar me 
meer door Instagram of muziek laat inspi-
reren. Lana del Rey is mijn voorbeeld. 
Met welke designer zou u het liefst  
willen gaan shoppen – en waarom?
Karl Lagerfeld, gewoon omdat hij  
zeker privé een supergrappige en  
scherpe humor heeft :).
Een blik in de kristallen bol. Wat zal  
de komende jaren de mode bepalen? 
Ik hoop op veel vrouwelijke stijlen met 
een vleugje Boho, perfect zijn voor ons 
elegante bohemiens met een hang naar 
romantiek. 
Spreek vrijuit: wat  betekent stijl voor u? 
Laat je inspireren maar blijf trouw aan 
jezelf – maakt niet uit wat nu „trend“ is!
Meer van Farina op www.babor.com en 
www.novalanalove.com

LE GRAND 
BLEU  

No offence voor zwart 
maar marineblauw 
(hier van Strenesse) 

beheerst understate-
ment- elegantie  

veel beter

KUNSTSTUK AAN 
DE TRAPEZE  

Het Britse Pop- Art-
icoon Bethan Laura 
Wood ontwierp de 

"Toothpaste"-tas voor 
Valextra. Grace Kelly en 

Hermès hebben  
geen aandelen …

Farina Opoku
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Sonja Paszkowiak

Nina Suess

Sonja Paszkowiak

Nina Suess

Wat is belangrijker dan schoonheid? 
Altijd vriendelijk zijn. Want vaak telt niet 
het uiterlijke maar het innerlijke. 
Welk accessoire zou u niet kunnen missen?
Zonder handtas lukt niets. Het is een mooi 
accessoire om een casual look op te 
waarderen. 
Wat was volgens u de grootste fashion-flop 
van de laatste jaren? 
De neon-trend heb ik nooit begrepen. 
Wat is uw alltime-It-Piece, van welk stuk in 
uw kledingkast doet u pas afstand als het 
uit elkaar valt? 
Van mijn lievelingsjeans. De perfecte jeans 
vinden is helemaal niet zo gemakkelijk. 

Wat zult u nooit dragen?
Bolerojasjes. Een kledingstuk dat niet te 
vinden is in mijn kledingkast en er ook 
nooit terecht zal komen.
Welke kleuren mist u in de actuele col-
lecties?
Deze winter was eigenlijk perfect voor 
mij omdat al mijn lievelingskleuren grote 
thema’s zijn. Rood, bordeaux en kaki zijn 
in elke collectie terug te vinden. 
Met welke designer zou u het liefst willen 
gaan shoppen – en waarom? 
Met Karl Lagerfeld – gewoon omdat hij 
een stijlicoon is. 
Spreek vrijuit: wat betekent stijl voor u? 
Ik vind het superbelangrijk dat iedereen 
trouw blijft aan zijn eigen stijl en dus ook 
aan zichzelf.
Meer van Sonja op www.babor.com en 
www.shoppisticated.com

Wat is belangrijker dan schoonheid?
Vriendschap, familie, samen tijd 
doorbrengen.
Welk accessoire zou u niet kunnen missen?
Mijn vintage Fendi Baguette uit de jaren 
90, die Ik vond in een tweedehandswin-
kel in New York. U blogt. Anderen ook. 
Verklapt u onsuw lievelingsblog?
Ik hou van het Instagram-account van 
Carlotta Oddi. Uit haar posts haal ik meer 
inspiratie dan uit de meeste blogs. 

Spreek vrijuit: wat betekent stijl voor u? 
Doe je eigen ding. Wees moedig en als iets 
jou bevalt – draag het! 
Meer van Nina op www.babor.com en 
www.nina-suess.com

GOEDE STOF  
De klassieker van Hermès 
geherinterpreteerd door – 

Hermès. Leve de kwadratuur 
van de elegantie! 

VERTRAGING  
GSM’s geven de tijd tot op de minuut precies aan. De Cartier 

„Tank Solo Mini“ is de expert voor mooie momenten  

OBJECT VAN  
VERLANGEN  

De Slingback-pumps van Dior 
waren in 2017 meteen uitverkocht. 

Een duidelijk geval van It-Piece!

OM NIET TE VERGETEN 
Ook een notebook: van  
Smythson, het beste Engelse 
adres voor fijne lederwaren 
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van de vrouwen zegt: 
„Ik heb geen speci-

fiek modevoorbeeld.” MORE 
zegt: Goed zo! Wees uniek! 

82% 
VKE/KANTAR TNS

IN HET KORT:  TRENDS  EN LEKKERNIJEN

Palazzo Pants, 
hemden in kimo-
nostijl, jeansjasjes 
met militaire flair: 
de designer  
JACOB COHËN 
heeft een hart voor 
vrouwen die van 
jeans houden maar 
geen 08/15-look 
hebben. 

Berlijn 
groet u

Maakt u het graag bont?

Denim  
de luxe
ITALIAANSE  
JEANS- UPGRADE

Deze oorbellen werden gehaakt. In Berlijn. Echt!  
RITA IN PALMA is de naam van het label, waarbij 
migranten designjuwelen met de hand maken.

VOOR ALTIJD
Extra zalig!  

Sweatshirt van Philosophy  
di Lorenzo Serafini

Doet graag alsof hij rechts-
treeks uit de jaren 20 komt: de 
luidspreker Gramophone 2.0 
(van Gramovox) wordt via Blue-
tooth of micro-USB bediend.

VOOR HET HOOFD
Ziet eruit als een bloemenzee en is een  
kussenovertrek van 30 x 50 centimeter: 
model „Dorothy“ van PAD 

VOOR `S AVONDS
Hemelse applicaties  

op het tasje van Prada  
(gespot bij mytheresa.com)

VERKOZEN TOT KLEUR VAN 2018:  
ULTRAVIOLET. OF HET EEN TREND 

WORDT, BESLISSEN WIJ, OK? 

WE KIJKEN UIT NAAR HET FESTIVALSEIZOEN
Good Vibes

Elbjazz, rock aan de ring: festi-
vals zijn al jaren hip. Qua outfit 
doen de bohemian en etnische 

looks het goed, terwijl BABOR zorgt 
voor de teint. Zes limited edition 
festival-ampullenkuren dragen zorg 
voor de huid tijdens korte zomer-
nachten. Eén ervan is de CHILL OUT 
editie met de Hemp & Peace ampul 
(een perfect legale hennepzaadolie 
met waardevolle omega-6 vetzuren).
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life
THE PLACE TO BE 

Miami Beach: absolute topper, maar ken je Coral 
Gables? Onze citytrips brengen je naar verborgen 

pareltjes tussen de Elbe en de Grote Oceaan

Pagina 32 

Mensen | reizen | leven
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Places to be
PROBEER VAKER EENS IETS NIEUWS: DEZE CITYTRIPS 
OVERTUIGEN MET VERRASSENDE HOTSPOTS EN FIJNE 

ADRESJES VOOR VRIENDEN VAN BABOR

32 ask for more www.babor.com
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NIEUWE PERSPECTIEVEN 
Hier knalden de kurken aan de 
Alster: als enige Duitse stad speelde 
Hamburg het in 2017 klaar om in de 
top tien van de meest leefbare 
steden ter wereld te staan. Bij de 
toeristen staat de Hanzestad al lang 
hoog aangeschreven, te meer nu er 
in de voormalige Kaispeicher 
memorabele concerten worden 
gehouden. 

BABOR @ ELBSPA IM WESTIN
Katharina Krabben van de ElbSPA 
vertelt vol overtuiging: „We zijn de 
SPA in de concertzaal Elphi! Onze 
naam is het programma, we bieden 
exclusiviteit op een exclusieve plek.“ 
Het adembenemende uitzicht op  de 
haven, het langste hotelzwembad 
van Hamburg en de vier sauna’s 
vallen in de smaak bij de gasten. De 
top onder de BABOR behandelingen 
is de ontspannende en verfrissende 
SKINOVAGE gelaatsverzorging.

>> TIP VAN KATHARINA
„Erg populair is Cuneo. Aan de 
buitenkant zou je Hamburgs eerste 
Italiaanse restaurant, geopend in 
1905, kunnen verwarren met een 
goedkoop pension. Maar het biedt 
fantastisch eten, veel geschiedenis en 
een geweldige sfeer.“

IN PLAATS VAN STRAND 
De stranden van Miami zijn 
prachtig, maar de stad heeft 
zoveel meer te bieden. Het Design 
District moet je gezien hebben, 
net als de Street Art in Wyn-
wood, een wijk die nu opklimt tot 
dé place to be van de VS. Eten kan 
hier in één van de Dr-Smood-  
filialen. Hier vind je alleen 
ultragezonde future food. En om 
18.00 uur is er een gratis yogales 
in het Bayfront Park. 

BABOR @ THE BILTMORE
Charlotte Prescott van de pas 
gerenoveerde SPA van het 
luxehotel The Biltmore behandelt 
evenveel gasten als buren. „Ze 
houden allemaal van de BABOR 
behandelingen“, vertelt ze. „De 
knaller is de Vita Detox Facial.  
In het zonnige Miami willen de 
mensen hun huid optimaal 
verzorgen met antioxidanten  
en mineralen.“

Hamburg

Miami

Frisse wind van de Elbe:  
de concertzaal Elphi doet  
de hele Hanzestad bruisen 

Kunst, biologisch 
eten en een vleugje 
zuiderse flair

>> TIP VAN CHARLOTTE
„Bij Miami-toeristen is Coral Gables 
nagenoeg onbekend. Voor mij 
bestaat er geen mooiere wijk. De 
beste manier om de wijk te ontdek-
ken is op de fiets. Hier fiets je langs 
historische villa’s op rustige lanen 
met reusachtige Banyan bomen. 
Misschien na de zondagse brunch in 
The Biltmore? Dit is een instituut, 
heel Miami komt hierheen. Vooraf 
reserveren is aan te raden!“

PUUR GENOT
Sluikstorten verboden! 

Zelfs het populaire South 
Beach is brandschoon

FIJN ADRES 
BABOR SPA, hotel, 

Rijksmonument: 
The Biltmore

MOOI UITZICHT
Frisse cellenkuur voor huid en

zintuigen: een bezoek aan de ElbSPA

33 ask for more

FO
TO

S:
 J

OE
R

G 
M

OD
R

O
W

 - 
W

W
W

.M
OD

R
O

W
GR

AF
IE

.D
E 

(1
), 

IS
TO

CK
 (2

)



FINSE ZUIDPOOL 
Hanko, een uur rijden ten zuiden van 
Helsinki, ligt op een Landtong in de 
Oostzee – watersport lokt het hele 
jaar door. Sinds 1879 stilt deze 
badplaats met casino, gebouwen in 
belle-époque stijl en wilde kusten de 
honger naar natuur en cultuur.

BABOR @ REGATTA SPA
Louise Benediktsson van de SPA in 
hotel Regatta verraadt wat de gasten 
hier zo aantrekt: „Onze Top-to- 
Toe-behandeling begint met een  

>> TIP VAN LOUISE
„In juni 2017 is onze brasserie 
Regatta geopend. Hier geniet je van  
`s morgens tot `s avonds van een 
verse,  gezonde keuken met lokale  
ingrediënten. Naar mijn mening is  
Hanko een feest voor fijnproevers. 
Zo klein als de stad is, zo groot is de 
keuze aan creatieve restaurants.“

hotspot van Zwitserland. Historische 
parels als het Cabaret Voltaire, waar 
het dadaïsme werd geboren, fantas-
tische hotels voor ieders smaak, 
high-class- shopping, het betoveren-
de landschap en de historische 
binnenstad zijn de garantie op een 
geslaagde trip.

BABOR INSTITUUT ZÜRICH 
Roswitha Rösinger, bedrijfsleider
van het nieuwe BABOR instituut in 
de Kappelergasse, biedt internatio-
nale klanten het neusje van de zalm: 
Top-behandelingen zoals de BABOR 
TECH microdermabrasie. „Hightech 
behandelingen zijn onze  
specialiteit“, vertelt ze.

>> TIP VAN ROSWITHA
„Ons instituut ligt vlakbij de Bahn-
hofstraße, een voetgangerszone met 
zeer exclusieve shops en hotels. Ook 
de bloemenmarkt en het meer zijn te 
voet bereikbaar. We zijn dus de 
ideale uitvalsbasis voor een wande-
ling door de stad.“

Hanko
Savoir-vivre op Scandinavi-
sche wijze? De kleine Finse 
badplaats wijst de weg.

Zürich
Almidylle met de flair  
van een wereldstad: de 
grootste stad van Zwitser-
land kan echt alles

HET HOOGSTE NIVEAU 
Het nieuwe BABOR-instituut 
staat voor hightech-beauty

EEN TEVREDEN WERELD 
Hanko heeft de grootste 
haven van Finland –  
en 10.000 inwoners 

PRIJZIGE PLEK
Nergens in Europa zijn huurprijzen 

en omzet hoger. Zürich boomt!

SCHITTEREND DECOR 
Wie het zwembad van de Regatta 

SPA in duikt, kijkt uit op de horizon 

lichaamspeeling met de BABOR 
Shaping Peeling. Daarna volgen 
massage, maskers en uiteraard een  
gelaatsverzorging.“ Naast de BABOR  
SPA oefenen ook het zwembad met 
uitzicht op zee en toptrainers een 
bijzondere aantrekking uit. Hier 
werken „Fibaco“ fitness-coaches die 
samenwerken met topsporters. 

GROTE WERELD OP DE ÜETLIBERG  
500.000 inwoners, twee universi-
teiten en tal van hoofdzetels van 
internationale concerns:  Zürich 
ontpopt zich alsmaar meer tot de 
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GROEN HART, BLAUWE  
UITGESTREKTHEID
Geen wonder dat hier de oorsprong 
ligt van de ecologische organisatie 
Greenpeace: Vancouver is „van 
nature spectaculair“, zo maakt de 
stad reclame voor zichzelf. Terecht. 
De multiculturele metropool met 
ultramoderne wolkenkrabbers en 
historische gebouwen in de oude 
binnenstad van Gastown ligt tussen 
de adembenemende natuur van 

VERLEDEN ONTMOET TOEKOMST  
Op de Pike Place Market kan je sinds 
1900 genieten van street food. Vlak 
daarnaast lijkt er met het nieuwe 
Amazon- Haus een mengeling van 
broeikas en ruimteschip te zijn 
geland. Geen enkele stad in de VS 
groeit zo snel als de metropool in  
het noordwesten: nergens trekken 
zo veel jonge creatievelingen 
naartoe. Dat belooft!

BABOR @ GENE JUAREZ 
Scott Missad, baas van de wellbeing- 
keten Gene Juarez, is bijzonder trots 

West-Canada en de noordelijke  
Stille Oceaan. 

BABOR BEAUTY SPA VANCOUVER
Maryam Namvar, BABOR Canada, 
licht toe: „Tijd is bij ons de grootste 
luxe, daarom zijn lange verzorgingen 
eigenlijk niet populair. Maar onze 
gasten zijn enthousiast over de 
DOCTOR BABOR behandelingen, 
daar nemen ze alle tijd voor.“

>> TIP VAN MARYAM
„Niet de wijde wereld intrekken, vlak 
naast onze nieuwe SPA vind je de 
beste shops en toprestaurants zoals 
het Il Giardino. Zin in de Canadese 
natuur? 90 Minuten rijden met de 
auto en je bent in het hippe skioord 
Whistler Blackcomb.“

op zijn nieuwste en grootste filiaal. 
Met zijn speciale ruimte voor 
mannen is deze plek extra cool.  
Is het nu een club of een SPA?  
„We slaan hier absoluut nieuwe 
wegen in“, zegt de Gene-Juarez-chef 
trots. „Het slaat goed aan, net als  
de BABOR behandelingen voor  
mannen.“

>> TIP VAN SCOTT
„Het is alom gekend dat Starbucks  
in Seattle werd uitgevonden. Ik 
persoonlijk vind de koffie in Victrola 
Coffee Roasters (310, E. Pike Street) 
veel beter. De winkel is genoemd 
naar een oud platenspelermerk, hier 
wordt alleen muziek uit de roaring 
twenties gedraaid. Mijn lievelingswijk 
is Ballard met zijn vintagewinkels.“

Vancouver

Seattle

Tussen de Stille Oceaan  
en het oerwoud ligt de  
meest begeerde metropool 
van Canada

Het enige provincienest is 
hard op weg om de hipste 
stad van de VS te worden. 

De nieuwe hotspot in  
VIETNAM is Shopping-Palast 

en BABOR BEAUTY SPA 

NIEUW in Hanoi 
The Lady House

VOPKOMST IN EEN NIEUWE WERELD 
Vietnam doet Zuid-Korea concurrentie aan als 
beauty-trendsetter: de cosmeticabranche  
groeit hier jaarlijks met 30 procent. Het  
eerste Lady House in Hanoi is een duidelijk 
teken van de verandering. Onlangs geopend  
en nu al een populaire hotspot. Meer filialen 
over heel Vietnam zullen volgen.

VIER VERDIEPINGEN SCHOONHEID
Het concept smaakt naar meer: The Lady 
House (33 Tue Tinh Str., Hanoi) heeft op het 
gelijkvloers een showroom voor high end cos-
metica, verdiepingen twee tot vier bieden plaats 
aan de BABOR BEAUTY SPA. Als een soort club 
nodigt het leden uit om hier privé beautyfeest-
jes te houden. Niet slecht! 

RUSTIGE MOMENTEN 
De BABOR SPA biedt ruimte 

om diep adem te halen

GELIEFDE SKYLINE 
Vancouver staat telkens 

opnieuw  in de top tien van 
de meest leefbare steden 

MODERNE TIJDEN
De Space Needle is sinds 1962 
het herkenningsteken van Seattle

EIGEN STIJL In de nieuwe  
Gene-Juarez-SPA hebben  

mannen de ruimte voor zich
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K ent u Marie von 
Ebner-Eschenbach? De pientere 
schrijfster (1830–1916) liet een schat 
aan citaten na, zoals dit: „De be-
scheidenheid die tot bewustzijn 
komt, komt tot leven.“ Ze zou zeker 
plezier hebben gehad in de ambities 
van de UN Women. De internationa-
le vereniging, ontstaan in 2010 door 
unaniem besluit van de Verenigde 
Naties, strijdt wereldwijd voor de 
gelijkheid van de vrouw waarbij 
bescheidenheid deze „advocaten van 
de vrouwenrechten“ vreemd is. 

Het werk van de UN Women 
brengt echter ook feiten aan het licht, 
die het sluiten van compromissen 
onmogelijk maken: zo zal het 
volgens het economisch wereldfo-
rum nog 170 jaar duren voor  
vrouwen en mannen echt gelijkge-
steld zijn. Wie nu achteroverleunt en 
denkt dat dit slechts een randfeno-
men is in westerse landen, moet 
even diep ademhalen. Kijken we 
naar het geboorteland van BABOR. 

Op internationaal vlak heeft 
Duitsland in 2016 twee plaatsen 
verloren wat betreft gelijkheid en 
staat het nu op de 13de plaats – 
achter Rwanda. Het gemiddelde 
bruto-uurloon van vrouwen in 
loondienst ligt maar liefst 21 
procent lager dan dat van hun 
mannelijke collega’s. Kijken we 
naar een berekening van het 
levenslange bruto-uurloon, 
dan zien we dat dit voor 
mannen op 100 euro ligt, 
terwijl hier voor vrouwen 
slechts 51 euro tegenoverstaat. 
Dit komt ondermeer doordat 
vrouwen de taken van het gezin 
op zich nemen, kinderen opvoe-
den i.p.v. fulltime te werken. 

N
og 170 jaar tot deze 
ongelijkheid geschie-
denis is? Zo lang willen 
de UN Women niet 

meer wachten – en BABOR ook 
niet. De eis van de UN-Women 
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   meer!

VROUWEN HEBBEN IN DE LAATSTE  
100 JAAR ONGELOFELIJK VEEL VOOR ZICH-

ZELF BEREIKT. EN NOG STEEDS IS ER GEEN 
REDEN OM NU BESCHEIDEN TE ZIJN, 

ALSDUS DE ASK FOR MORE BEWEGING



„gelijkheid in 2030!“ en de nieuwe 
BABOR claim „Ask for more“ sluiten 
perfect op elkaar aan. Vandaar dat 
BABOR voor een samenwerking met 
de UN Women een set samenstelde 
met de beste, legendarische BABOR 
AMPOULE CONCENTRATES (zie 
doosje onder). Een perfect cadeau en 
tegelijk een bijdrage aan het werk 
van de UN Women. „In 2018 za-
melen we geld in ten voordele van 
ons werk voor de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en voor de 
versterking van de vrouwenrechten 
“, aldus Bettina Metz, secretaris van 
het Duitse nationale comité van de 
UN Women. „We willen het belang 
van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en de versterking van 
vrouwen onder de aandacht 
brengen om 17 doelen van de 

agenda 2030 te bereiken in het 
kader van een duurzame 
ontwikkeling.“ Ze prijst het 
engagement van BABOR: „Dit 
initiatief helpt ons om het thema 
van economische versterking 
van vrouwen nog meer in de 

naar buiten te brengen“.

V
ersterking van vrouwen is 
voor BABOR allesbehalve 
een modewoord, het 
behoort tot het DNA van 

het bedrijf. „We dromen niet, we 
strijden – met hart en verstand“, zo 
zou het motto van BABOR kunnen 
luiden. Daarom ondersteunt de 
onderneming uit Aken nu reeds het 
vrouwennetwerk KOA (meer info: 
www.koaconference.com, en op. 46), 
dat een netwerk wil vormen van 
vrouwelijke leiders van morgen. Ook 
binnen het bedrijf BABOR is gelijk-
heid van kansen momenteel een 
realiteit. Over alle niveaus heen 
bedraagt het vrouwenaandeel 62 
procent, terwijl een volledig gefinan-
cierde kinderopvang, flexibele 
werktijden en mogelijkheden voor 
thuiswerken jonge moeders helpen 
om gezin en carrière met elkaar te 
combineren. Daarnaast zorgen 
coachtrajecten voor vrouwen in 
leidinggevende posities een gefinan-
cierde scholings- en bijscholingspro-
gramma’s voor de medewerksters 
voor de nodige ondersteuning in hun 
carrière. Dus: Ga ervoor! „Planet 
50:50 by 2030“. Doe je mee?  
Ask for more! n 

Zeven sterren uit de wereld van de BABOR  
AMPOULE CONCENTRATES en een goed doel

UN Women samenwerking
               Doet twee keer zo goed
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Wie al eens BABOR ampullen cadeau heeft gegeven, 
weet hoe enthousiast de 2 ml beauty professionals 
worden ontvangen, zeker bij vrouwen die hun mooie 
werking nog helemaal niet kennen. De prachtige WITH 
LOVE EDITION is het gedroomde kennismakingscadeau. 
Ze bevat zeven van de meest geliefde ampullen die zelfs 
de meest veeleisende vrouwen versteld doen staan en 
elk huidtype goed doen. Het zijn HYDRA PLUS, 
PERFECT GLOW, BEAUTY RESCUE, ACTIVE NIGHT, 
OXYGEN PLUS, 3D FIRMING, LIFT EXPRESS. Deze 
best-of-selectie is een limited edition, dus wacht niet te 
lang. Er valt binnenkort zeker wel een verjaardag te 
vieren!  
1 Euro van de opbrengst gaat rechtstreeks naar het  
Duitse comité van de UN Women ten voordele van  
„Planet 50:50 by 2030“. 



Opgelet!
Whitney 
Wolfe

Anita  
Tillmann

>> MANAGING PARTNER PREMIUM GROUP 
Met vijf events is Anita Tillmann erin geslaagd om van 
Berlijn het trefpunt van de mode-industrie te maken: elk 
seizoen tonen 1800 merken hier op een sprookjesachtige 
50.000 vierkante meter de nieuwste collecties. Het geheim 
van Anita? „Het verlangen naar iets nieuws. Verandering zie 
ik als een kans omdat out of the box denken hierdoor alle 
ruimte krijgt.“ Daarvoor is discipline, moed, passie en 
doorzettingsvermogen nodig, aldus Anita en daar is ze heel 
stellig in. „Gaat niet, bestaat niet.“ CARRIÈRETIP VAN 
ANITA: „Jezelf aanvaarden en van jezelf houden zoals je 
bent. Het eigen geluk zelf in handen nemen.“

>> BUMBLE-OPRICHTSTER„ 
dating- app“ hoort Whitney Wolfe 
niet graag, voor haar is Bumble 
„een platform van vriendelijkheid“. 
Hier zet de vrouw de eerste stap, 
hier worden geen trofeeën verza-
meld. Het vraagt een grote inspan-
ning om met Tinder te concurre-
ren, en die levert Whitney met 
haar duidelijkheid. Een voorbeeld: 
Als de media haar „mooi en 
succesvol“ noemen, steigert ze. „Zo 
zou er nooit over een man worden 
geschreven.“ Haar credo: vrouwen 
moeten nooit accepteren dat ze 
niet met evenveel respect en 
achting worden behandeld als hun 
mannelijke collega’s. CARRIÈRE-
TIP VAN WHITNEY: „Los proble-
men op. Mensen blijven altijd op 
zoek naar het betere product.“
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VROUWELIJKE KRACHT LIGT 
OP IEDERS LIPPEN. DEZE 
VROUWEN DRAGEN DE VAAK 
GECITEERDE WOORDEN UIT

Katarzyna 
Mol-Wolf

Misty  
Copeland

>> PRIMABALLERINA VAN 
HET AMERICAN BALLET 
THEATRE Dat Misty 
Copeland zo veel succes 
kon hebben, was een 
dubbeltje op zijn kant. Toen 
haar talent werd ontdekt en 
ze werd toegelaten op een 
vooraanstaande ballet-
school, was haar eerste 
gedachte: dit gaat me nooit 
lukken, dit ligt veel te ver 
uit mijn comfortzone. En ze 
had gelijk. Een primaballe-
rina zijn betekent altijd 
keihard trainen – des te 
meer als je als eerste 
vrouw met een donkere 
huidskleur de positie 
ambieert. Desondanks 
vindt Misty dat „Ieder mens 
zou moeten proberen om 
zijn passie te volgen. Er zijn 
altijd mogelijkheden.“ 
CARRIÈRETIP VAN MISTY: 
„Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Slechte dagen 
zullen er altijd zijn. Laat je 
hierdoor niet ontmoedigen.“

>> UITGEVER Eigenlijk zou Katarzyna Mol-Wolf als publi- 
shing director in 2009 de titel „Emotion“ uitgeven. In plaats 
daarvan kocht ze de rechten op van uitgeverij Gruner+Jahr 
en richtte een eigen uitgeverij op. Sindsdien rijgt „Emoti-
on“onder haar leiding de successen aaneen. „Als ik iets met 
passie kan doen, raak ik in een flow die me vooruit drijft en 
me kracht geeft.“ Een dergelijke overtuiging is voor haar het 
belangrijkste kenmerk van powervrouwen. Ze voegt 
hieraan toe: „Het doel niet uit het oog verliezen, ook 
wanneer het moeilijker wordt.“ CARRIÈRETIP VAN KAT-
ARZYNA: „Wie dankbaar kan zijn voor wat ze heeft bereikt, 
wordt zich ook bewust van haar eigen kracht.“
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>> OPRICHTSTERS VAN HET AGENTSCHAP 
YES IDEAS Hoe kan een jong bureau zoals YeS 
vooraanstaande klanten zoals BABOR voor zich 
winnen? Wie Tarané en Nadia ontmoet, ontdekt 
al snel hun geheim: Beide dames zijn één en al 
enthousiasme over hun werk! Tarané vindt: 
„Power-mensen blijven bij zichzelf, hebben een 
visie en blijven open voor inspiratie.“ Voor Nadia 
zijn „plezier, een goede logistiek en een vooruit-
ziende blik“ de beste krachtbronnen. Trouw 
blijven aan jezelf en toch openstaan voor 
 anderen, dat is YeS. CARRIÈRETIP VAN YES: 
„Dames, stop elke dag een XXL-portie  
zelfvertrouwen in je handtas!“

>> DE POWER VAN DE 
VOLGENDE GENERATIE IN HET 
SCHOONHEIDSINSTITUUT 
Christina Kurz had al een goed 
draaiend Excellence instituut 
toen ze plannen maakte voor de 
tweede C 1 met drie hightech 
behandelingsruimten en een 
bijzondere event-lounge. Precies 
uit succes  put de jonge vrouw 
kracht voor nieuwe initiatieven: 
„Als ik een doel bereik, waar ik 
vol overgave naartoe heb 
gewerkt, voel ik me nog sterker.“ 
CARRIÈRETIP VAN CHRISTINA: 
„De balans work-life is belangrijk 
voor powervrouwen! Gezond 
eten en voluit genieten tijdens 
momenten van rust.“

Stephanie  
Vanlede

Christina  
Kurz

Isabel  
Bonacker

Tarané  
Yuson

Nadia  
Schliephake

>> MEDE-EIGENAAR BABOR „Kracht ervaar ik als 
ik in balans ben en volledig op mezelf vertrouw. 
Dit vertrouwen straalt ook uit naar buiten.“ Kracht 
haalt ze uit haar plezier om vorm te geven, aan 
dagelijkse momenten alleen voor haarzelf, aan een 
gezin dat achter haar staat – en voldoende slaap. 
CARRIÈRETIP VAN ISABEL: „Je altijd weer 
bewust worden van jezelf en van datgene wat je 
wil en kan. Dat is vaak meer dan we denken!“

>> SCHOONHEIDSSPECIALISTE VAN HET JAAR, 
BELGIË „Powervrouwen staan na tegenslagen weer op 
en gaan door omdat ze een doel hebben.“ Wat voor de 
BABOR expert niet alleen geldt voor zakenvrouwen 
maar bij uitbreiding voor alle vrouwen: „Vrouwen die 
niet opgeven, die ijveren voor een goede work-life 
balans, of die kinderen alleen opvoeden“. CARRIÈRE-
TIP VAN STEPHANIE: „Accepteren dat moeilijkheden 
erbij horen, in plaats van ze te omzeilen.“
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Op ER WORDT VEEL GEDISCUSSIEERD OF EEN VROUWEN-
QUOTUM DE SLEUTEL IS TOT MEER VROUWELIJK SUCCES. 
TOT ER BESLISSINGEN VALLEN: CARRIÈRESCHROEVEN 
WAARAAN ELKE VROUW VOOR ZICHZELF KAN DRAAIEN

SILKE KIENECKER
De communicatie-expert werkt 
als businesscoach, teamont-
wikkelaar en docente aan de 
universiteit van Hamburg. Eén 
van haar specialiteiten: promo-
tiecompetenties.

TEAMWORK
– een vrouwendomein zou je kunnen 
stellen. „Dit is niet helemaal waar“, 
vertelt Silke Kienecker, business- 
coach. „De meeste vrouwen kiezen 
graag voor het team maar ze lopen 
achterop tegenover hun mannelijke 
collega’s wanneer het om delegeren 
gaat.“ Eigenlijk zou je kunnen zeggen: 
wie het team vertrouwt, laat zich ook 
door het team helpen. Diegene die 
alleen strijden, die waar mogelijk 
door opoffering naar erkenning 
streven, verhogen hun kansen op 
succes aanzienlijk.

PERFECTIONISME
kent wellicht iedereen , want wie 
heeft nooit eens gedacht om 120 
procent te presteren. Dat wordt 
fataal, waarschuwt Silke Kienecker, 
als de (sowieso onbereikbare) 120 
procent voor het zelf opgelegde  doel 
de maatstaf wordt  voor het gevoel 
van eigenwaarde. Dit spel is een 
vrouwelijk terrein: „Ik stel bij 
vrouwelijke klanten vaak vast dat ze 
stagneren door overmatige eisen. 
Hun inhoudelijke prestatie is goed 
maar ze  hebben geen zelfvertrou-
wen omdat ze van zichzelf een meer 
dan briljante, buitengewone prestatie 
verwachten.“

ACTIVITEIT 
Bij de wedloop om begeerde postjes  
lijkt ook in de hoofden van jonge 
vrouwen niet de juiste motivatie te 

spelen. „Veel mannelijke cliënten,“ 
vertelt Silke Kienecker, „motiveren 
carrièrewensen met hun potentieel, 
terwijl het vrouwelijke clientèle er 
bewust of onbewust van uitgaat dat 
carrière een beloning is voor gele-
verde prestaties.“ Zolang je niet in 
een onderneming werkt met een 
gestandaardiseerde  promotieroutine, 
leidt deze overtuiging echter tot een 
dood spoor.

EMPATHIE
– of je kunnen verplaatsen in het 
standpunt van de ander – is voor veel 
vrouwen geen probleem. Ze maken 
echter niet altijd gebruik van deze 
gave, vindt Silke Kienecker. De 
inwoonster uit  Hamburg merkt op 
dat in eigen ondernemingen een 
cultuur van hardheid in stand wordt 
gehouden – ook door vrouwen. 
Misschien omdat „van uit een 

conservatief, mannelijk oogpunt 
empathie wordt afgedaan als gevoels-
matige nonsens”. Maar in de praktijk 
wordt het aanvoelen van klanten en 
collega’s als soft beschouwd, als een 
wenselijke gave. Trouw aan het motto 
„Sterken versterken in plaats van 
zwakken verzwakken“ wordt empa-
thische vrouwen geadviseerd om  
hun antennes voor de ander gerust  
uit te schuiven.

ZICHTBAARHEID
valt verrassend tegen voor veel 
vrouwen, constateert Silke Kien-
ecker. „Naar buiten treden, vertellen 
over successen of andere afdelingen 
in projecten betrekken heeft bij veel 
vrouwen een bijsmaak.“ Toch zijn  
niet alle mannen meester van de 
zelfmarketing, maar algemeen gezien 
lukt hen dit makkelijker. „Vanaf een 
bepaalde grootte van een onderne-
ming is carrière zonder zelfmarke-
ting niet mogelijk. Je moet ervoor 
zorgen dat je voor collega’s in andere 
landen een begrip wordt, anders  
is er geen kans op slagen.“

Kracht
eigen
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DE CRUISE-HYPE HOUDT AAN: 25 MILJOEN PASSAGIERS  
SCHEPEN JAARLIJKS IN. DE HAPPY FEW MAKEN VAN DE  

GELEGENHEID GEBRUIK VOOR EEN BABOR BEHANDELING

Meer dan 
zeewaardig



INTERVIEW
„Regeneratie  

op het hoogste  
niveau“  

Als SPA Operation Mana-
ger zorgt ze op de Europa 
voor het welzijn van de 
gasten: Christiane Drechsel 
Wat maakt schoonheidsverzorgingen  
op de Europa zo bijzonder?
Hier staat ontspanning bovenaan  
het prioriteitenlijstje en ontspannen 
SPA-klanten zijn de beste klanten.  
Ze zijn duidelijk ontvankelijker voor  
de gekozen behandelingen.

Heeft u zich in uw SPA gespecialiseerd  
in speciale verzorgingen?
Onze Ocean SPA onderscheidt zich door 
het feit dat we de luxebehandelingen van 
BABOR, afgestemd op onze gasten aan 
boord van de Europa, mogen aanbieden. 
Vooral de cosmetische toepassingen van 
de gamma’s SeaCreation, REVERSIVE en 
HSR zijn populair. In de Ocean SPA 
bieden we vooral intensieve regeneratie 
aan op het hoogste niveau voor de langer 
jong gebleven huid, om het zichtbare 
effect van een ontspannen, informele 
cruise te ondersteunen. 

Zijn er ook speciale toepassingen?
De exclusieve gezamenlijke events met  
de firma BABOR bij ons aan boord vind  
ik bijzonder. Na het laatste verblijf van de 
Europa op de scheepswerf zijn we niet 
alleen een BABOR lounge geworden 
maar de daarbij horende luxebehandelin-
gen kunnen we nog extra ondersteunen 
met speciale thalassobehandelingen en 
op de gast afgestemde afzonderlijke 
pakketten. 

ruises zijn niets 
voor mij, dacht Stefanie Schramm 
tot die bewuste avond in mei 2009. 
Maar toevallig kreeg ze met haar 
gezin de kans om een cruise te ma-
ken en toen gebeurde het. „Het schip 
voer de haven van Marseille uit. 
We stonden bij de reling, hoorden 
meeuwen, zagen mensen op de kade 
zwaaien en de eerste lichten in de 
stad gingen aan.“ Het gevoel dat zich 
toen van mij meester maakte, kan 
ik niet helemaal beschrijven, vertelt 
de IT-specialiste zachtjes. „Het is 
de combinatie van de vertrouw-
de omgeving van het schip met de 
betovering van het vertrek. Je vaart 
elke avond weer uit, dat is de grote 
vrijheid.“ Vijf cruises heeft het gezin 
sindsdien gemaakt. 

Net als het gezin uit Hamburg  
staan jaar na jaar 25 miljoen gasten 
stil bij dit bijzondere moment en 
dragen zo bij tot één van de sterkste 
toeristische trends van nu. De tijden 
waarin cruises een nichefenomeen 
waren, zijn voorbij. Tegenwoor-
dig zijn cruise deelnemers net zo 
veelzijdig als onze maatschappij 
en worden de laatste vooroordelen 
over al te veel betutteling aan boord 
weggeveegd door themacruises 
zoals de „Full Metal Cruise“ op TUI 
Mein Schiff.  
Op deze cruise hebben de dreunen-
de bassen van metal-bands het  
voor het zeggen. 

Of het heavy-metal-clientèle van 
de therapeutische werking van de 
zeelucht kan genieten, is nog maar 

C
de vraag. Stefanie Schramm 
houdt van de zeelucht. „We 
blijven elke avond lang op, kaar-
ten, dansen – soms tot vroeg in de 
ochtend. En toch kan ik me nergens 
anders zo ontspannen als daar, en 
heel eerlijk, ik vind dat je dit ook aan 
me kunt zien.“ Geen wonder toch?! 
De zuivere zeelucht bevat aerosolen, 
fijne zeewaterdruppeltjes die we 
inademen en die opdrogen op onze 
huid. Dit maakt de huid al gladder 
en zachter. Het sterk wisselende 
klimaat doet de rest, de teint wordt 
fris en rozig. 

En dus is het niet meer dan  
logisch om het effect van de zeelucht 
met goed doordachte cosmetica-
behandelingen te ondersteunen. 
BABOR is sinds 2010 aanwezig 
op cruiseschepen, eerst op de TUI 
Mein-Schiff-vloot, daarna ook op 
de Europa. Hier wordt nogmaals 
getoond hoe divers en breed het 
aanbod aan BABOR behandelingen 
is: Mein Schiff en de Europa staan 
immers voor totaal verschillende 
werelden. 

De SPA’s van de Mein-Schiff- 
vloot bieden naast deugddoende  

BEAUTY AHOI  
BABOR behandelruimte 
aan boord van Europa

GOED ONTVANGEN 
Bij de SeaCreation verzorging 
op de Europa worden werkstof-
fen uit de diepzee gebruikt
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TI P VAN MARTINA SCHUMANN,  
DIRECTOR SPA & SPORT BIJ TUI CRUISES  
„De huid verandert aan boord – door de 
zouthoudende lucht en de intensieve stralen 
van de zon enerzijds en de airconditioning 
anderzijds. Het liefst laten we onze gasten 
al bij het begin van hun reis genieten van de 
BABOR-behandeling voor een zuivere huid. 
Deze bevat een huidanalyse met aangepaste 
apparatuur, een microdermabrasie en 
een behandeling met ultrasone golven die 
diep hydrateert. Op deze manier is de huid 
optimaal voorbereid op de weersomstandig-
heden. Een zonneverzorging mag  
uiteraard niet ontbreken!“

behandelingen vooral actieve  
ontspanning – en die wordt zeker op 
prijs gesteld. Alle schepen hebben 
een fitnessstudio en bieden lessen 
aan zoals box-aerobic, volley-
bal, yoga en indoor-cycling. Geen 
wonder dat de bijzonder efficiënte 
BABOR behandelingen hier erg In 
trek zijn. „Korte verzorgingen zijn 
populair voor de actievelingen. Veel 
gasten komen bijvoorbeeld twee 
keer per week voor de BABOR am-
pullen-crashkuur“, vertelt Martina 
Schumann, Director SPA & Sport op 
de Mein-Schiff- vloot. 

D
e nieuwe BABOR lounge in 
de Ocean SPA van de Eu-
ropa biedt natuurlijk ook 
ampullenverzorgingen 

maar het hoogste goed aan boord 
van het (volgens „Berlitz Cruise 
Guide“) beste cruiseschip is ont-

spanning op hoog niveau. Christiane 
Drechsel, SPA Operation Manager in 
de Ocean SPA: „Het is ons doel om 
de gast zoveel mogelijk ontspanning 
te laten ervaren en afstand te laten 
nemen van de dagelijkse stress. We 
zijn trots een bijdrage te mogen leve- 
ren aan een harmonisch evenwicht 
en welzijn van de gast.“ De Ocean 
SPA Nodigt echt uit tot ontspanning 
o.a. door gebruik te maken van een 
hangmat, thalasso-bad, ruimte voor 
shiatsu- behandelingen en natuurlijk 
met de bijzonder luxueuze BABOR 
verzorgingen. 

Het maakt niet uit of je je onder-
dompelt in de actieve wereld van de 
Mein-Schiff–vloot of in het luxueuze 
comfort van de Europa. De bijzon-
dere betovering van een zeereis, het 
afstand nemen van het dagelijkse le-
ven en de onvergetelijke momenten 
zijn gegarandeerd. Schip ahoi! n

FRISSE ZEELUCHT 
OPSNUIVEN - EN JE 

LATEN VERWENNEN. 
EEN DROOM!

Professionele-  
    Upgrade:  
Een zuivere huid

AAN BOORD VAN 
MEIN SCHIFF 5

De bekroonde SPA 
biedt naast de BABOR 
beauty nog veel meer 
– van sportmassages 

tot Ayurveda

MOOI UITZICHT
De Geirangerfjord  
staat bekend als  
mooiste fjord ter wereld
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VOOR DEELNEMERS  
AAN CRUISES EN VOOR  

WIE AAN WAL BLIJFT:  
VIJF ACTUELE, AANGENAME  

WELLBEING-TRENDS

Zwijgen
Yoga, eten, saunabezoek of 
boswandeling, het maakt 
niet uit. Zolang niemand 
erbij praat, zit je helemaal 
op het juiste spoor, aldus de 
ontspanningsexpert van de 
Global Wellness Summit. 

Volgens haar prognose 
worden rustgebieden de 

nieuwe populaire vijfsterren-
bestemmingen. Zwijgen 
kunnen we gelukkig ook 
gewoon zo. 

Nesting
Goede nieuws voor 

huismussen: de 
cocooning-trend kent 

voortaan maar één 
richting, namelijk 
opwaarts. Volgens 
Pinterest- analist 
Larkin Brown 

groeien de pinwalls  
bij het thema voortdu-

rend met 120 procent.  
Het woord „cocooning“ is echter 
gedateerd, de nieuwe term met  
hoog hip-gehalte luidt „nesting“. 

Bevriezen
Cryotherapie – extreme kou 
als therapeutisch middel – is 
een erkende methode bv. bij 

reuma. Omdat de ultrakoude 
schok de huidzenuwen extra 

stimuleert en zo endorfine 
vrijmaakt, zorgt deze ook 

voor een goed humeur. 
Vandaar dat koude kamers 

hun weg zullen vinden naar 
SPA’s, zo voorspellen 

experts. Moet de koukleum 
zich  warm aankleden? 

Dit doet me goed

Eten
… maar dan alleen gerech-

ten die ons innerlijke microbioom in 
evenwicht houden. In 2017 behoorde het 

thema  darmgezondheid tot de hoogst 
scorende zoekopdrachten op het web, zo 
toont Google trends. 
De Duitse bestseller 
„Darm mit Charme” 

wijdt ons in het thema in. 
In het Nederlands bekend als “De mooie 

voedselmachine: de charme van je darmen“.

Kruiden
Periyar-peper cadeau geven 

i.p.v. champagne? Het zou 
binnenkort wel eens een perfect 

normale gewoonte kunnen 
worden want verse, kwalita-
tieve kruiden kunnen een 
therapeutische werking 
hebben (bevestigd door 

onderzoek), en ze passen perfect 
in de  trends natuur en koken.  
Als dit geen basis voor een 
smaakvolle lifestyle- carrière is. 
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Oktober 2017. Bij de eerste 
KOA vrouwenconferentie 
draaide het met de steun 
van BABOR een dag 
lang om NETWORKING 
als succesfactor. Als 
afsluiter nodigde BABOR 
200 power-vrouwen uit 
in de beautycorner van 
het auditorium. 

Mei 2017, geursterren. 
Na de show nodigde 
BABOR uit in de AMPUL-
LEN-LOUNGE: Tussen 
metershoge lege verpak-
kingen testten gasten zoals 
Eva Padberg en Emma 
Willis de beauty- elixirs 
naar hartenlust. Er werd 
feestgevierd (en verzorgd) 
tot in de late uurtjes. 

BABOR WAS IN 2017 ACTIEF OP VEEL EVENTS. EEN BEST-OF UIT BERLIJN

In goed gezelschap

MICHALSKY STYLENITE

KOA-CONFERENTIE
GEURSTERREN 2017

Juli 2017: Na de „Electric 
Hedonism“ show van Michael 
Michalsky, volgde de af-
tershowparty: een prachtfinale 
van de Berlijnse FASHION 
WEEK! In hun goodiebags 
vonden de gasten de verwen-
nerijen voor de huid van  
DOCTOR BABOR.

Krachtig: 
de Zweedse 
Indie-zangeres 
Pauline Skött 
alias SKOTT

Blogger ALEXANDRA 
LAPP heeft zichtbaar 
plezier bij de BABOR 
speelautomaten

SERLINA, 
Finaliste bij 

„GNTM“

Zij maakten kennis met 
DOCTOR BABOR: SASCHA 
VOLLMER (The BossHoss) en 
model FRANZISKA KNUPPE 

Designer MICHAEL 
MICHALSKY geniet 
van het welverdien-

de applaus

Twee power vrouwen: 
TAMARA SCHENK 

(r.), BABOR PR baas 
JUSTINE GAETCKE 

De slechterik van het witte doek 
ERDAL YILDIZ („Tatort“, „Fack Ju 

Göhte“) blijkt heel vriendelijk

Goede sfeer: twee 
DEELNEEMSTERS van de 

KOA-conferentie

BARBARA 
SCHÖNE- 
BERGER  

houdt ervan 
om de  

geursterren 
te presen-

teren

Nadja Ali (KOA PR, 
2. v. l.) en TAMARA 
SCHENK (KOA 
baas, r. in wit)

In de lounge: MICHAEL 
SCHUMMERT (BABOR 
CEO), HILI INGENHOVEN 
(GALA), echtpaar MAZZA
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minimal

BABOR Ampoule Concentrates work instantly to deliver results you can see and feel.  
Over 60 years of scientific research is distilled into 14 unique, highly concentrated formulations  

precisely targeted to correct every beauty concern and perfect your complexion.  
BABOR Ampoule Concentrates, quick and effective.

                              Beauty to go. Anytime. Anywhere.              Ask for more.         

EFFORT
RESULTS

   maximum

Available at leading spas and at www.babor.com
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