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kon ik mijn liefde voor het schoonheids

specialisme combineren met Ìesgeven. Een

gouden combinatie, ik heb er achtenhalf jaar

met plezier gewerkt!"

Wat deed u voor werk bü Maria Galland?

"lk leidde de schoonheidsspecia-

listen op en leerde ze de manuele

behandelmethode die zo kenmer-

kend is voor het Irranse merk.

Omdat elke behandeling maat-

werk is, is Maria Galland breed

inzetbaar en kun je er zelfs hard-

nekkÌge huidproblemen - waar-

onder acne en eczeem mee behandelen.

Mits je de kennis op zak hebt. Daarom

worden cle schoonheidsspecialisten eerst

uitgebreid opgeleid voordat ze met het

merk kunnen gaan werken en zijn er opfris-

cursussen. Daarnaast fungeerde ik er vaak

als vraagbaak. Nog steeds krijg ik telefoon-

tjes met vragen vanuit andere salons."
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Waarom besloot u deze baan vaarwel te
zeggen? "Er schuilt een geboren onder-

nemer in mij. Ik heb in de loop der jaren

natuurlijk duizenrì en een salons gezien en

telkens hoorde ik een stemmetje in mijn

hoofd dat zich afvroeg: 'Hoe zou ik het aan-

pakken?' Ik zag bij anderen wat wel of juist

niet werkt en zo vormde zich in mijn hoofd

de ideale salon. Dat ik er met Maria Galland

zou gaan werken, stond voor mij buiten kijf."

Handig, want u had alle behandelingen al

in de vingers. "Dat klopt. Ik adem bijna

Maria Galland. Die liefde kreeg ik als kind

met de paplepel ingegoten van mijn moeder.

En niet alleen familie, maar ook vrienden

en mljn klanten zijn inmiddels besmet met

het Maria Galland-virus. Dat is vooral dank-

zij de resultaten die je ermee boekt; dat zie

ik nu ook weer dagelijks in de salon. llet
mooie is dat alle beloftes clie het merk doet.

ook worden ingelost."
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Haar salon is pas anderhalf jaar open, maar

loopt zo goed dat Rosalie van de Veen al

enigszins durft te dagclromen over uit-

breiding. "Niet per se in een grotere saÌon,

maar eerder door meer specialiteiten toe

te voegen. Maar voor nu ben ik vooral

ongelooflijk blij met hoe het gaat.

Je hebt een ideaalplaatje, maar het 
1

ls altijcl afwachten hoe het uit- " ', '
pakt." Bescheiden woorden van

een ervaren schoonheidsspecia-

liste, die voordat ze haar salon

nabij het Julianapark opende al

carrière maakte in het beautyvak.

"De cirkel is rond, ik ben weer terug bij waar

ik ooit begon. Tijdens miln studie had

ik namelijk al een kamertje met eigen

behandelstoel waar ik in vlot tempo een

aardige klantenkring opbouwde. Maar de

schoolbanken lonkten, dus zei ik de salon

vaarwel en ging naar de pabo. Toen ik
daarna bij Maria Galland terechtkwam,
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BEAUTÉ ROSALIE

Behandel¡ngen Alle Maria Galland-behandelingen,

voedingsadvies, wenkbrauw shapen,

AntiCellulite- en ontspannende massages.

Merk Maria Galland

Adres Amsterdamsestraatweg 584, Utrecht

Tel. 06-558 757 67

beaute-rosalie.nl

Open Maandag, woensdag en vrijdag 9.00-18.00 uur,

dinsdag en donderdag 9.00-21 .00 uur

ls Beauté Rosalie vooral een resultaat-
gerichte salon? "Ook. Maar omdat ik de

specifieke Maria Galland-grepen al zo diep

in mijn systeem had zitten, kon ik me bij
het openen van mijn salon ook focussen

op sfeer en breid ik het aanbod uit met
voedingsadviezen en heb ik me gespeci-

aliseerd in het wenkbrauw shapen. Daar-

naast heb ik (nog) een geheim wapen:

mijn massages. Alsof ik even op een

andere planeet zal!' zei een klant laatst
nadat ik de stress los had gemasseerd. Ik
geloof daarom ook echt in de kracht van
wellness."

Kunt u dat toelichten? "ln mijn salon mag
je de snelle wereld even helemaal uit-
zetten. Mensen worden hier ontvangen in
een rustgevende omgeving, omhuld door

natuurlijke materialen en zachte kleuren,
Iiggen op een heerlijk ruime bank onder

een fonkelende sterrenhemel en ervaren

dat er tijd voor ze wordt genomen en met

aandacht en expertise naar de huid en

lifestyle wordt gekeken. Ik geloof dat die

holistische benadering, waar zowel de

resultaatgerichte behandelingen, adviezen

voor thuis als het verwen- en rustmoment
in de salon onderdeel van zijn, bijdragen
aan de gezondheid. Niet voor niets is mijn
motto: mooie huid, goed in je vel."

ALKMMR . Ariane lnden
Gedempte Nieuwesloot 59
1811 KP Alkmaar
Tel. 072 520 7744
www.arianeindenalkmaar. nl

Merk: Maria Galland

AMSTERDAM ¡ Beauty Studio Victoria
Damrak 1-5, 1012 LG Amsterdam
Tel. O20-6232773
www. beautystudiovictoria. nl

Merk: Pascaud

AMSTERDAM . Schoonheidssalon
Face to Face

Maasstraat 145,1079 BE Amsterdam
Tel. 020 676 9293
www.facetofaceschoonheidssalon. nl

Merk: Maria Galland

GOUDA. Body Line Schoonheidssalon
Jan Luykenstraat 64,2806 PH Gouda
Tel.0182-519669
www. uwschoonheidssalon. nl

Merk: Pascaud

GRAVE . Beauté Huidinstituut
Maasstraat 19, 5361 GE Grave

TeL0486-437751
www. natuurlijkehuidproducten. nl

www.verjongjehuid,nl
Merk: Pascaud

KLOETINGE . Jessica van Nieuwenhuijzen

Jachthuisstraat 5, 4481 AK Kloetinge

Tel.0113-222704
www.luux.nu
Merk: Pascaud

LAREN (GELDERLAND) . Total Beauty

schoonheidskliniek
Dochterenseweg 5,

7245 NM Laren (Gelderland)

Te|.0573-259643
www.hebjehuidlief.nl
Merk: Pascaud

LIMMEN . Schoonheidssalon Moments
Het Kieftenland 42,1906 WE Limmen

Tel.072-505 2246
www. salon-moments. nl

Merk: Maria Galland

MAASEIK . Pascaud Experience

lnsiitute Maaseik

Hepperstraat 23, 3680 Maaseik België
Tel. 0032-8981 21 00
www. pascaud-maaseik.com

Merk: Pascaud

MIJDRECHT ¡ lnstituut Périne

Genieweg 8,3641 RH Mijdrecht
Tel.0297-273121
www.perine.nl
Merk: Pascaud

REUSEL. Silence Totaal Cosmetique
Lange Voren 47,5541 RS Reusel

Tel. 0497 644 129
www.silencereusel. nl

Merk: Maria Galland

TILBURG ¡ lnstituut Sparrenheuvel
Bredaseweg 2O2,5O38 NK Tilburg
Tel.013 536 5375
www. instituut-sparrenheuvel. n I

Merk: Maria Galland
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