Terugblikken en vooruitkijken:
passie voor haar, aandacht voor jou
Tips & tricks,
hairdo’s & hairdon’ts
De favo’s van onze haarstylisten
‘Iedereen moet zich mooi kunnen voelen,
zelfs in mindere tijden.’

FEEST!
20 jaar haarmode
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The day after...

‘Wij vinden dat je kapsel pas geslaagd is als je de volgende dag in de spiegel
kijkt en het zelf ook in model krijgt.’

Hairdo #1
Boblines zijn als spijkerbroeken. Ze blijven altijd in de mode, maar veranderen steeds van
model.
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gerookt mocht worden in de kapsalon,

Miranda & Esther

overal, dus ook bij ons? Ondenkbaar
nu! De gulden verdween, de euro
kwam. Stagiaires en medewerkers
kwamen en gingen, trends verschenen
en verdwenen. We veranderen in al die
jaren een paar keer van interieur en we
verhuisden in 2015 naar een pand dat

We kijken terug op de eerste twintig jaar C’est Ça.
Twintig jaar waarin ontzettend veel gebeurde en
veranderde, maar waarin juist ook belangrijke dingen
hetzelfde zijn gebleven.
We nemen je graag mee terug in de tijd én mee
naar de toekomst. Terugkijken is prachtig, maar
vooruitblikken óók. Zeker als je samen bruist van de
plannen en ideeën (en letterlijk niet kunt stilzitten),
zoals wij!

nog beter bij ons past.
Toch bleef de basis van de zaak al die
jaren onveranderd: onze passie delen
en iedereen in de stoel echte aandacht
geven. We hebben nooit kapsels en
kleuringen verkocht. We zorgen voor
zelfvertrouwen. Dat lukt alleen als je
echt kijkt en betrokken bent bij degene
die in de stoel zit.

‘We gaan het gewoon doen!’ En dat gebeurde.
In 1999 openden we onze eigen kapsalon. Nog
voordat de financiering helemaal rond was, kochten
we onze meubels al. Of er ook klanten zouden komen?
We hadden geen idee. We wisten wat we wilden:
onze passie voor het vak delen in onze eigen zaak.
Een zaak waar mensen echt gezien worden, waar
aandacht zou zijn voor de klant, waar een betere kop
koffie en een lekker koekje vanzelfsprekend zouden

Met ontzettend veel drive en plezier
werken we al twintig jaar vanuit die
visie. Dat blijven we doen, ook de
komende twintig, dertig, honderd jaar.
We wíllen niet anders. Dit is C’est Ça.
Miranda van Herk en Esther Hendrikx
Haarmode C’est Ça

zijn. Vakmanschap en échte aandacht: c’est ça.
Klanten kwamen. Klanten bleven. We groeiden in ons
vak en durfden ervoor te kiezen om medewerkers aan
te nemen. Ons te specialiseren. Te veranderen van
een kleine kapsalon naar een serieuze onderneming
met een sterk team. Er veranderde genoeg in twintig
jaar tijd. Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog dat er
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‘Een juiste wenkbrauw kan
je 10 jaar jonger laten lijken.
Dat geldt níet voor parelmoer
oogschaduw. Gebruik als je
ouder wordt geen parelmoer
oogschaduw. Die maakt
juist ouder.’

4

INHOUD
61

e

Lustrum

8 C’est Ça over 20 jaar
10 Wat zeggen anderen
over C’est Ça?

17 2 Lustrum
20 3 Lustrum
22 Onze favourites
26 4 Lustrum
e
e

Haarverzorging – zo doe je dat

15

e

COLUMNS

18 Esther Hendrikx
28 Miranda van Herk
Onze favourites

23

Is jouw haar al vegan?

15
Hairdo #2

Wil je een stoere beachwave? Draai je haar eerst op, voordat je de krultang
erin zet.
5

1 Lustrum
1999-2004

e

OPENING OP 17 SEPTEMBER 1999

C’EST ÇA VOOR JOU

Nog tot het allerlaatste moment waren Miranda en

Al snel werden er leerlingen en stagiaires

Esther aan het schilderen, terwijl de spanning opliep.

aangetrokken, daarna volgden ook de eerste

Alles was tot in de puntjes geregeld, maar zouden er

medewerkers. Esther en Miranda leerden daardoor

ook klanten komen?

ook om letterlijk dingen uit handen te geven (die

Miranda: ‘Vlak voor de opening moest ik zó huilen

schaar bijvoorbeeld!). Miranda: ‘Als je weet dat

van de zenuwen, dat ik niet eens mijn make-up kon

je mensen jouw visie en stijl begrijpen en willen

doen! Vroeg Esther of ik onderhand klaar was en

uitdragen, is loslaten ook makkelijker. En heel

kon ik alleen maar snikken.’
Esther zelf kreeg de avond
voor de opening een fikse
migraineaanval. ‘Maar bij de
opening stónden we er, allebei.
Trots!’ Inmiddels weten we dat
alles goedkwam: zowel met de
make-up als met de klanten.
Vanaf het eerste uur weten
mensen de kapsalon te vinden.

simpel: zonder medewerkers kun

In de beginjaren
werden in de
etalage voor- en nafoto’s opgehangen.
Daar trok de
kapsalon best wat
bekijks mee!

je niet vooruit. Loslaten is soms
lastig, maar zó belangrijk.’

Een trouwe klantenkring die
steeds weer groeit: dankzij
hen viert C’est Ça dit jubileum.
C’est

Ça

besteedde

veel

aandacht aan de etalages, met wisselend succes. De
eerste kerstversiering was een… kip van mos. Juist.
De prijslijst voor het raam bleek ook niet zo’n goed
idee. Mensen vonden het te decadent. Later viel de
salon op met verlichting: er kwam een folie rondom
de tl’s en vanaf de straat zag je het roze licht in de
koof schijnen. Dat was in de roos!
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Een kapper die ’s avonds open was, was in
die tijd uniek. Meteen vanaf het begin ging
C’est Ça zes dagen open, plus de avonden
op dinsdag en donderdag. Ook op maandag
was de zaak open, als enige kapsalon.
‘Men verklaarde ons voor gek.’

‘Die eerste jaren begonnen we ‘out of the blue’,
maar wel met passie voor het vak. Die eerste
keer dat alle stoelen vol zaten… We hebben
echt in stilte staan juichen in het veel te
kleine keukentje achter de salon. Een magisch
moment was dat.’

Zomers
tintje?
Wil je een zomers tintje op je
gezicht? Kom naar C’est Ça.
Daar kan je het hele jaar door
een mooie frisse gloed op je
gelaat laten aanbrengen.

Hairdo #3
Gespleten haarpunten zijn niet te repareren. Knippen is het enige dat werkt.
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C’EST ÇA
OVER 20 JAAR
Het haar als hoofdzaak
		

Esther en Miranda gaan in gesprek met elkaar. Over

trainingsavonden. ‘We doen graag nieuwe kennis op

de zaak, de klanten, het team en elkaar. Wat betekent

en vinden het óók waardevol onze kennis door te

dat voor hen: hart voor de zaak hebben? Waaruit

geven.’

blijkt de liefde voor het vak? Hoe belangrijk is het
team en hoe zien ze de toekomst van C’est Ça?

LIEFDE VOOR HET VAK

HART VOOR DE ZAAK
‘We hebben allemaal een groot hart voor de zaak.
Dat merk je aan alles: de collegialiteit is groot en

‘Dat je het haar kunt lézen. Dan weet je waarom je bij

ieder van ons kijkt naar elkaar en naar de zaak

iemand het één adviseert en bij een andere klant het

om.’ Het team springt bijvoorbeeld voor elkaar in

ander. Een kapsel is pas geslaagd als het de klant

als iemand uitvalt, collega’s helpen elkaar en kijken

ook thuis zelf lukt het haar goed te laten zitten.’

verder dan alleen hun ‘eigen’ stoel op dat moment.

In 1999 openden Esther en Miranda samen kapsalon

Esther over Miranda: ‘Jij hebt hart voor de zaak tot

C’est Ça, vanuit hun gezamenlijke liefde voor het

in details die ik uit mezelf niet eens opmerk. Jij kijkt

vak. Liefde die er bij beiden al van jongs af aan in

naar het geheel en zorgt altijd dat het plaatje klopt.

zit. Miranda: ‘Ik had zo’n opmaakpop: Girl’s World.

Van een geveegde stoep tot de manier waarop

Vond ik fantastisch. Dat was mijn grootste wens

het kopje op het schoteltje staat. Je bent echt een

als klein meisje en met pakjesavond kreeg ik ‘m.

gastvrouw die op alles let.’ Miranda: ‘Dat klopt wel,

Dolblij was ik.’ Esther: ‘Ik had die ook! Bij mij gaat

ja. Ik vind het heel belangrijk dat het geheel klopt. En

de liefde voor het vak ook terug naar mijn roots: mijn

jij, jij staat altijd áán. Altijd. Je gaat maar door en laat

oma was kapster. Na haar overlijden heb ik al haar

moeilijk los. Die enorme drive is je kracht en daarbij

kappersspullen gekregen.’

ook meteen je valkuil.’

Omdat het kappersvak altijd in beweging is,
is meebewegen belangrijk. Zo blijft de liefde

EER VOOR JE WERK

stromen. Regelmatig volgen de kapsters nieuwe

C’est Ça is een salon waar aandacht voor de mens

opleidingen en trainingen, al dan niet met het hele

voorop staat, en waar je kappers met vakmanschap

team. Ze bezoeken beurzen en geven zelf ook

en vakkennis aantreft. C’est Ça is vernieuwend en
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gezellig tegelijk. Miranda: ‘Dat is wat
klanten en andere ondernemers ons
laten weten. De dankbaarheid van
mensen, dat is waarvoor we het doen.
Dat iemand met een écht goed gevoel
over zichzelf de zaak verlaat.’

OOG VOOR DE KLANT
‘Dat is voor ons allemaal een heel
belangrijk gegeven; het hele team heeft
oog voor de klant. Zoiets gaat ook
verder dan alleen kijken naar het haar
en naar het uiterlijk. Je hoort veel van
iemand, over van alles in het leven van
diegene. Je leeft mee met wat je hoort.’

deze kwaliteit kunnen leveren.’

Esther: ‘Je kunt met heel kleine dingen

Als duo zijn Esther en Miranda in de loop der jaren steeds meer

inspelen op wat de klant graag wil.

op elkaar ingespeeld. Ze vullen elkaar goed aan en zorgen

Het zijn de details die het ‘m doen.’

er samen voor dat aan alles wordt gedacht. Ze zijn als yin en

STERK TEAM

yang, zoals ze zelf zeggen, en zoals door collega’s, vrienden,
familieleden wordt beaamd: ‘Ze houden elkaar scherp en actief.

‘Nummer één word je nooit alleen,

Waar Esthers kracht ligt bij het één, ligt Miranda’s sterke punt

dat zeggen ze toch? Het sterke team

weer net ernaast.’ Zo ontstaan steeds weer nieuwe ideeën voor

is C’est Ça’s grootste troef. Ieders

C’est Ça.

specialisme, het delen van kennis. Maar
ook het voor elkaar inspringen, iemand

OVER 10 OF 20 JAAR

vervangen; die cultuur kenmerkt ons

Werken met kwalitatief goede producten, inspelen op de

team ten voeten uit. Aan het eind

laatste ontwikkelingen; met steeds nieuwe ideeën om de salon

van de dag zijn we pas klaar als de

naar een nog hoger level te brengen is goed te merken dat

laatste klant naar huis is en de salon

de vernieuwingsdrang bij C’est Ça blijft bruisen. Esthers passie

opgeruimd. Dat komt nooit op maar één

ligt bij het haren kleuren: ‘Ik zou heel graag een Colour Bar

paar schouders neer, we helpen elkaar

maken: een plek in de zaak met een eigen look & feel, een stoer

tot we klaar zijn. Ook de mensen om

en industrieel karakter en duurzame, vegan haarproducten.’

C’est Ça heen máken de salon. ‘Vaders

Miranda wil graag de Haarwerkkamer uitbreiden: ‘Dat is wat ik

en schoonvaders die een klusje komen

het liefste doe: mensen helpen met een haarwerk of mensen

doen, trotse moeders en onze partners

een oplossing bieden als ze een hoofdhuidprobleem hebben.

die altijd weer begripvol zijn: zonder die

Die kennis wil ik ook verder delen met het team. Het is een

mensen om ons heen zouden we niet

uitdaging dat ieder zijn eigen specialisme kan hebben.’
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WAT ZEGGEN ANDEREN
OVER C’EST ÇA?
Voor wie we het doen
C’est Ça bedankt alle klanten. Zonder u, jou, onze klant, is er geen C’est Ça. Sommigen van u kennen we al
vanaf het eerste uur. We zijn bij wijze van spreken samen volwassen geworden. Zien de kinderen opgroeien en
uitvliegen. Nieuwe liefdes, oude liefdes. Dierbaren die ons ontvallen in de mallemolen van het leven, zoals dat zo
mooi heet. Veel dank voor het vertrouwen dat je in ons hebt!

‘Zeg je Miranda en Esther, dan zeg je: een gouden
duo dat er in goede en slechte tijden samen voor
zorgt dat het hun klanten en personeel aan niets
ontbreekt. Gestart met hun tweetjes zag ik al snel
hun kapsalon uitgroeien tot een zeer professionele
haarmodezaak, waar klantvriendelijkheid bovenaan
staat.
Al sinds de opening kom ik bij Esther en Miranda in
de zaak en ik voel me er altijd zeer welkom. Iedere
keer weer laat ik me verrassen door de knip- en
verftechnieken van Esther. Grappig: ik ga meestal
met een bepaald idee naar de salon en denk precies

‘Ik heb vertrouwen in hun concept. C’est Ça is

te weten wat ik wil met mijn haar. Maar gelukkig

voor mij dé kapper omdat ze eigentijds zijn, perfect

gaan die ideeën nooit door, omdat Esther al heeft

geschoold, kundig zijn en goede adviezen geven.

bedacht wat ze gaat doen met mijn kapsel. Ik kan

Ik liep 19 jaar geleden per toeval binnen bij

gaan zitten en het over mij heen laten komen. Het

C’est Ça en trof daar Esther aan die ik nog kende

resultaat is altijd top en glamoureus! Ik heb dus

uit de tijd dat ze in Son in een kapsalon werkte waar

eigenlijk niks te zeggen, en dat is maar goed ook.’

ik toentertijd klant was. Een bekend gezicht, dat

- Chantal Brox, vaste klant C’est Ça

gaf mij meteen een stukje vertrouwen. De meest
bijzondere herinnering dateert van 15 jaar terug,
om precies te zijn: 2 oktober 2004. Mijn man was
eerder dat jaar overleden en het was mijn eerste
verjaardag zonder bloemetje, dacht ik… Toen ik die
dag bij C’est Ça binnenkwam, werd ik gefeliciteerd
met een bloemetje. Dan schiet je wel even vol. Dat
moment vergeet ik nooit meer.’
– Ingrid Weeber, vaste klant C’est Ça
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WAT ZEGGEN ANDEREN OVER C’EST ÇA?

Met wie we samenwerken
C’est Ça bedankt alle relaties, zoals de vaste leveranciers van Artego, Mediceuticals en Fudge. Dank aan
Kondor Hair voor de mooie haarwerken. We bedanken Koos Mertens van wie we het prachtige koetshuis
huren, designspecialist B-TOO voor het mooie interieurontwerp, Inline voor de meubels en Houtservice voor
het maatwerk. Een lust voor het oog verzorgt ook Detifleur met altijd verse bloemen en Oogenlust met de
prachtige kerstversiering elk jaar. Jovijn zorgt intussen dat de cijfers kloppen, wat fantastisch is, en Josh van
Steen wast al 20 jaar onze ramen. We danken Van Zelst voor de altijd goede koffie. Natuurlijk bedanken we ook
onze mannen Vincent en John, die altijd achter ons staan en steunen waar nodig.
Vergeten we nog iemand? O ja, de leesmap! Daar zijn we ook elke week heel blij mee. Dankjewel!
‘Ik zie C’est Ça als een heel professionele salon,
waar met passie wordt gewerkt. Iedereen heeft
er echt een warm hart voor de klant. Er is altijd
veel interesse voor mijn product en de educatie
eromheen. En ook breder dan dat: vaak bespreken
we onderwerpen die spelen buiten het merk. Bij
C’est Ça ervaar ik veel bereidheid om samen verder
te komen en mensen zo goed mogelijk te helpen.

van een rijzadel. We werkten met aardetinten en

Wat

zijn

taupe en kozen voor behang met structuur en kleur.

superenthousiaste en ambitieuze ondernemers

Bij deze restyling gaven we bovendien de

met veel persoonlijke aandacht!’ - Gert-Jan van

draagconstructie en de balkenlaag een donkere

Lankveld, leverancier Mediceuticals

kleur,

wil

je

ook;

Miranda

en

Esther

waardoor

contrast

ontstaat

en

het

monumentale bouwwerk nogmaals benadrukt
‘In 2013 mochten we voor de kapsalon het

wordt.

interieurontwerp

verbouwing

De uitbreiding van de salon kwam op het juiste

realiseren. C’est Ça zette een grote stap: van een

moment en kon tegelijk met de veranderingen in

locatie aan een doorgaande weg naar een prachtig

de bestaande zaak aangepakt worden. De ruimte

verbouwd koetshuis. De sfeer van het koetshuis

geeft geborgenheid en privacy; goed voor een fijne

wilden we graag behouden en we voegden er een

beleving. Het nieuwe interieur past helemaal bij de

rustige, lichte lounge-uitstraling aan toe.

service en het hart van C’est Ça: prettig, warm,

maken

en

de

verzorgd.
Onlangs hebben we het interieur gefinetuned en een
warmere sfeer gecreëerd. We gaven het koetshuis

We wensen C’est Ça Haarmode heel veel plezier

een link naar zijn oorsprong door het gebruik van

en succes in het nieuwe jasje!’ - Joep Verheijen,

tuigleer in de meubels en een fullcolour afbeelding

eigenaar van ontwerpbureau B-TOO
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WAT ZEGGEN ANDEREN OVER C’EST ÇA?

‘Kenmerkend aan de kapsalon? De gastvrijheid.
Er staat een dijk van een team en je voelt je
altijd meer dan welkom. In 20 jaar zijn ze echt
gegroeid, van ‘kappertje spelen’ naar volwassen
ondernemerschap. Miranda en Esther zijn dan ook
een perfect duo. Ze vullen elkaar ontzettend goed
aan, zowel zakelijk als creatief. Ze houden van
gezelligheid, maar zijn ook leergierig; ze vinden het
erg leuk om als team kennis te vergaren. Beiden
genieten van het werk én van het leven. Dat voel je
als je de salon binnenkomt.’
– Emely van der Stel, leverancier Artego
‘Miranda

en

Esther:

doorzettingsvermogen

dames
en

met

passie.

Dat

pit,
is

overduidelijk. Gastvrijheid staat hoog in het
vaandel bij de salon, met altijd een warm welkom
voor iedereen.
Vanuit mijn bedrijf werken mijn team en ik al 20
jaar samen met Miranda en Esther op het gebied

‘In 2014 was C’est Ça toe aan de volgende stap:

van

marketingproducten.

meer plaats in de kapsalon en meer ruimte voor

In al die jaren kwam er veel voorbij, van

het invullen van specialistische haarwerken. Esther

Senseokopjes tot notitieblokjes, van badlakens

en Miranda waren dan ook op zoek naar een ander

tot

spiegeltjes

pand, dat qua ligging en uitstraling moest passen

tot balpennen...! Bovendien mochten we de

bij deze ambities. In het koetshuis in de tuin van

bedrijfskleding verzorgen voor het hele team.

Villa Robijnenhof vonden ze de ideale locatie. Met

Acht jaar geleden ontstond naast het zakelijke ook

vereende krachten van Esther en Miranda, de

privé een verbinding, want Esther en ik werden

architect, de gemeente en de aannemer werd het

verliefd en zijn sinds die tijd een stel. We zijn

koetshuis omgetoverd naar de huidige toplocatie

gezegend met onze zoon Matz en gaan komend

aan de Karel Mollenstraat. We voerden in dit proces

jaar trouwen!

intensief overleg, waarbij de inbreng van Esther en

Ik wens het hele team van C’est Ça nog heel veel

Miranda zich kenmerkt door hun enthousiasme,

jaren plezier en succes, met liefde en aandacht

betrokkenheid en professionaliteit.’

voor de klant, zoals zij het zelf zeggen.’

- Koos Mertens, notaris en verhuurder van het

- John van den Heuvel, man van Esther

pand
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WAT ZEGGEN ANDEREN OVER C’EST ÇA?

Op wie we altijd kunnen rekenen
Iedere ondernemer zal het beamen: als je een eigen zaak hebt, is de steun van vrienden, familie en het
thuisfront onmisbaar. Gelukkig worden Esther en Miranda omringd door betrokken mensen die dicht bij hen
staan.

‘Van verse muntthee naar yoghurt met walnoten en
honing, en daar nog 20 jaar vakmanschap bovenop.
Telkens als ze weer iets moois van mijn haren
maken, blijft het een beleving. Als zus van Esther

‘Als vader kan je alleen maar trots zijn op je

ben ik natuurlijk supertrots op allebei de dames!

dochter, die al 20 jaar samen met Miranda

Samen hebben ze iets heel moois neergezet.

C’est Ça runt. Dat ze je steeds weer blijven verbazen

C’est Ça is een salon met veel karakter en sfeer. In

met vooruitstrevende ideeën om de kapsalon naar

een woord: geweldig!’

een nog hoger niveau te tillen.’

– Christel Molenaar, zus van Esther

– Thiely Hendrikx, vader van Esther

‘Twintig jaar geleden kwamen wij terug van vakantie

marktconform blijven, dus volgde het voltallige

en ter hoogte van Maastricht kregen wij van Miranda

team vaak workshops en cursussen om ‘geknipt’

een telefoontje. Of we op de terugweg naar huis

te blijven voor het vak. Esther heeft zich bekwaamd

even langs wilden komen bij de nieuw ingerichte

in het subtiele werk, zoals colorist (kleuren) en

salon aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard.

Miranda specialiseerde zich in dermatologie.

Kort daarvoor hadden Miranda en Esther besloten

Mensen met ernstige huidproblemen, haaruitval of

als compagnons samen een salon te beginnen. Dat

ziekte kunnen bij C’est Ça terecht voor haarstukjes

ze er goed over nagedacht hadden, bleek wel toen

of -werkjes. Mede hierom zochten ze een andere

wij een kijkje gingen nemen in de nieuwe zaak. Het

locatie: deze werkzaamheden vragen om een

resultaat was verbluffend, alles was tot in detail

aparte ruimte met een aparte ingang.

geregeld: van de voltooide inrichting tot aan de

Tijdens de opening van de nieuwe locatie zeiden

naam van de salon prominent op de etalageruit, de

klanten: ‘Wat een luxe om in hartje Valkenswaard

wandklok in de zaak en het drukwerk. We konden

gratis te mogen parkeren bij de salon.’ Zakelijke

met een gerust hart naar huis gaan; beiden hadden

collega’s spraken hun waardering uit over de

bewezen een zelfstandig leven als onderneemster

inrichting en vinden het een toonbeeld van innovatie

zéker aan te kunnen.

van een moderne zaak. Daar zijn wij het helemaal

Als ondernemer moet je tijdig innoveren en

mee eens!’
- Maria en Jef Geevers, ouders van Miranda
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WAT ZEGGEN ANDEREN OVER C’EST ÇA?

You say it best, when you say nothing at all…

haarfijn aan. Al 20 jaar lang. 20 Jaar haar. 20 Jaar

‘The road ahead is empty (Miles of the unknown)’.

topteam. 20 Jaar die heerlijke melodieën.

Het is 18 september 1999, 20 verjaardagen
geleden, als dit nummer van City to City op

Op nummer 7 stond trouwens ‘Vamos a la playa’

nummer 1 in onze hitparade staat. Ook het jaar

van Miranda. ‘You know we go, where the feeling

waarin C’est Ça aan het begin van zo’n lege weg

is right’. En dat is dan toch wat we precies willen:

ging staan. Onbekend maakt onbemind, maar dat

gewoon voor haar, natuurlijk voor hem.

was voor deze twee dames niet weggelegd. Als

- Vincent van Herk, man van Miranda

team hebben ze een eigen swingende Top-2000
A-Go-Go van tophits gemaakt.
Ook in de hitparade van 1999 aanwezig: ‘Blue
(dabadee)’ van Eiffel 65. Een ode aan het werk van
de coloristen? Of wat te denken van ‘Genie in a
Bottle’? Op 3 in de hitlijsten van september 1999.
Hoeveel aansprekende koppies met wax zullen er
rondlopen die indertijd al door Christina Aguilera
werden bezongen?
Misschien Angela, Pamela, Sandra and Rita? De
liefhebbers herkennen hen van naam en dansende
haardossen uit de kneiterhit Mambo No. 5 van Lou
Bega. Ik blijf even weg van een andere top 10notering: Ronan Keaton bezong als een kapperscliche ‘You say it best, when you say nothing at
all…’. Soms zegt de stilte meer dan duizend
woorden. Ook dát voelt het team van C’est Ça

Hairdo #4
Een scheiding, dat is toch gewoon hoe
de haarlijn valt? Nee. Kies zorgvuldig: de
scheiding in je haar moet zo zijn dat je
gezicht optimaal uitkomt.
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Oops!

Miranda: ‘Er stond wel eens een 0 te veel op
een loonstrookje van een medewerker. Dan
verschiet je zelf wel even van kleur.’
Esther: ‘En zoiets gebeurde ook eens bij de
Belastingdienst. Zal wel een blauwe maandag
geweest zijn.’

Haarverzorging – zo doe je dat
Stel dat je dagcrème op een nat gezicht wilt smeren. Dat trekt niet in de
huid, maar legt een laagje op je gezicht. Met veel haarverzorgingsproducten
is het net zo. Regelmatig verzoeken klanten van C’est Ça aan de wasbak:
‘Doe maar geen conditioner. Mijn haar wordt daar zo slap van.’ Dit berust
echter op een denkfout: het wordt er alleen slap van als je het niet goed
gebruikt. Hoe het wel moet? C’est Ça legt uit.

1. Maak je haar altijd handdoekdroog voordat je de conditioner aanbrengt.
Sta je nog onder de douche, neem dan een gastendoekje. Handiger dan
klungelen met een grote handdoek.

2. Neem een héél klein beetje conditioner, voor kort haar nog minder dan
een erwtje.

3. Verdeel goed over het haar en kam het door. De conditioner legt nu geen
laagje om het haar, maar trekt dieper in.

4. Spoel goed uit met lauw water.

Is jouw haar al vegan?
Steeds vaker kiezen mensen voor haarproducten zonder parabenen of
sulfaat. Het is beter voor je haar, maar waarom eigenlijk? En wat betekenen
die begrippen?

Up to

99%

ORGANIC NATURAL
INGREDIENTS

- Parabenen is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen
die als conserveringsmiddel worden gebruikt in cosmetica. Ze werken
schimmels en bacteriën tegen en houden een product langer houdbaar.
- Sulfaten hebben een reinigende werking. Sulfaten ontvetten het haar,

3 ways of beauty
FULL
P E R M A N E N T CO LO R

DEMI PLUS
D E M I - P E R M A N E N T CO LO R

GLOSS
TO N E O N TO N E CO LO R

BOLD, INTENSE
BRILLIANT COLOR
ANTI-AGING, PROTECTIVE
STRENGTHENING, NOURISHING
UV AND POLLUTION SHIELD

zorgen dat water zich makkelijk verspreidt en laten shampoo schuimen.
Daardoor krijgen we het gevoel dat het haar goed schoon wordt.
Alle reden dus om te kiezen voor een shampoo met natuurlijke
ingrediënten. Houd er wel rekening mee dat de shampoo minder schuimt
en dat de plantaardige ingrediënten de tijd nodig hebben om hun werk
te doen. Je ‘vegan’ shampoo moet je dus langer inmasseren en in laten
trekken, anders spoel je het natuurlijke goedje zó door de wasbak het riool
in zonder dat je haar er baat bij heeft. Geduld is een schone zaak, letterlijk
in dit geval.

Hairdo #5
Krijg je vaak jeuk na het haren wassen? Begin achter in je nek met het verdelen van
de shampoo. Dat helpt!
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‘Samenwerken
is ook
herinneringen
maken’

Oops!

De klant staat altijd centraal bij C’est Ça.
Maar soms gaat het even mis.
‘Een man zei: “Het mag lekker kort
geschoren worden…” Dus ik ging direct
enthousiast in de weer met de tondeuse.
Tot hij zijn zin afmaakte: “…behalve
bovenop.” Oeps.’

‘Ik heb altijd met plezier gewerkt voor C’est Ça
en val ook nu soms nog in, met veel plezier! Ik
heb in al die jaren mogen samenwerken met een
supergezellig en creatief team. We hebben samen
veel geleerd en we zijn samen gegroeid.
Als ik terugdenk aan de groepsuitjes vanuit de
salon, rollen de tranen al bijna weer over mijn
wangen. Supermooie herinneringen hebben we
met elkaar gemaakt.
Ik vind het bijzonder dat ik de groei van de salon
mee heb mogen maken van Eindhovenseweg naar
Karel Mollenstraat Zuid.
Ik hoop dat C’est Ça nog lang doorgaat met het
mooier maken van mensen en wens het hele team
het allerbeste!’
Britt van Herk, oud-collega

Oops!

‘Ik heb wel eens vrolijk geroepen dat ‘moeder en dochter’ mochten
plaatsnemen. Bleken toch twee vriendinnen te zijn. Eéntje was wat beledigd.’
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2 Lustrum
2004-2009

e

‘Hoe heeft uw haar gezeten na de vorige

in de loop der jaren regelmatig. In 2006 ging de stijl van

keer?’ ‘Wat kunnen we vandaag voor u

koloniaal donkerbruin met een muurschildering, naar wit

doen?’

en crèmekleurig. De moderne look was zichtbaar vanaf de

De meeste mensen houden vast aan het

straat.

bekende en geven aan dat ze ‘hetzelfde
willen als de vorige keer’. De kapsters
stellen de vraag desondanks altijd open.
Misschien wil zelfs die ene
vaste klant deze keer wel
iets nieuws proberen? Het
is een gemiste kans om dan
zomaar op de automatische
piloot te gaan knippen.

BELLISSIMA

In de loop van de tijd zijn
er héél veel stagiaires
geweest. Durf je te schatten
hoeveel het er waren in
twintig jaar tijd? Wie ken je
nog bij naam?

In 2007 stapte C’est Ça over
naar het Italiaanse merk
Artego. De visie van de dames? Alles wat uit Italië
komt, is goed. Schoenen, tassen, cappuccino,
mannen… en dus ook de haarproducten. Nog
elke dag is C’est Ça heel blij met Artego!

STIJLEN, TRENDS, KLEUREN
Oog voor trend en vernieuwing: bij C’est Ça
gaat dat verder dan alleen haarmode. Ook het
interieur en de styling van de zaak veranderde

‘Misschien kun je ook eens een beetje mascara gebruiken.
Of een mooie lippenstift.’ Jij staat bij ons op nummer 1.
Altijd. Mensen merken het als je oprecht betrokken bent. Als
advies vanuit je hart komt.
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haarmode Elly in Son en Breugel. Daar deed
ik niet alleen veel vakkennis op, maar leerde
ik ook wat je kunt doen zodat de klant zich
welkom en begrepen voelt. Wat mijn oma altijd
had gedaan, deed ik nu zelf met mijn klanten,
jaren later. In 1999 zette ik samen met Miranda
de stap om onze eigen zaak te beginnen. Zo
werd ik al op mijn 24e zelfstandig ondernemer.
NAAM Esther

Het zat er altijd al in bij mij. Als

Spannend, maar al snel merkte ik dat ik kon

BIO Eigenaar van

kind ging ik graag naar oma

uitblinken met mijn creativiteit. De ene na de

C’est Ça met als

Hendrikx, die altijd kapster was

andere metamorfose vond plaats bij mij in de

specialisme de

geweest in de kapsalon van

stoel. Ik deed mee aan kappers-, visagie- en

kleurenleer en als

haar vader, mijn overgrootvader.

fotowedstrijden, vaak met succes!

motto: Liefde en

Ik

mijn

Later raakte ik in de ban van de kleurenleer,

aandacht voor het

oma. Op mijn eigen, creatieve

een vak apart binnen het kappersvak. Het

haar.

manier ‘hielp’ ik haar dan ook

gaat om zoveel meer dan ‘haren in een kleurtje

LEEFTIJD 44 jaar

mee: ik haakte bijvoorbeeld

verven’. In de loop der jaren bleef ik deze

GEBOORTEPLAATS

deurstoppers,

met

kennis uitbouwen en inmiddels weet ik als

Best

kapotte panty’s. Zonder dat ik

geen ander hoe kleurpigmenten van iemands

WOONPLAATS

toen al met mijn toekomst bezig

eigen haar de uiteindelijke verfkleur bepalen.

Valkenswaard

was, denk ik dat via haar het

Bij het kleuren ligt echt mijn passie. Ik zorg

HOUDT VAN John,

kappersvak toch al door mijn

dat ik helemaal bijblijf door de nieuwste

Matz, Cooper

aderen stroomde. Zij liet mij

ontwikkelingen te volgen en leren. Hairstrobing

de scharen en rollers zien, die

bijvoorbeeld,

logeerde

graag

bij

gevuld

toen natuurlijk ook al verouderd
waren.

Ook

had

ze

echte

onduleertangen die je op de
kachel warm moest maken, een
knijptondeuse zonder stroom.
Maar het bijzonderst was haar
kappersdiploma.
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Een

mooie

waarbij

‘Als de klant
de salon
binnenstapt,
begint een
leuke reis.’

je

schaduwen

de

in

haarkleur

aanbrengt

om

iemands gezichtsvorm
te

beter

laten

uit

komen.

Dat je met kleur
iemand slanker of

pentekening met in krulletters

voller kunt laten

haar naam erop. Prachtig, vond

lijken - geweldig en fascinerend! Zo kan een

ik.

kapsel iemand zelfvertrouwen geven.

Toen ik later zelf de kappers-

Zo onbewust als mijn oma mij het vak

opleiding

had,

meegegeven heeft, zo bewust geef ik mijn

kreeg ik meteen een baan bij

kennis door. Aan collega’s en collega-kappers

doorlopen

Foto: Hein Gijsbers

in heel Nederland.
Ik geef trainingen in kleur én in hospitality: vanaf het moment
dat de klant de salon binnenstapt, moet het bezoekje aan
de kapper een leuke reis gaan worden. In 2019 werd C’est
Ça genomineerd als beste leerbedrijf van Brabant, een
groot compliment!
Mijn oma is al gestorven toen ik net klaar was met mijn
kappersopleiding. Ik kreeg al haar kappersspullen, ook die
oude tangen en tondeuses. Én haar mooie kappersdiploma.
In een lijstje hangt het al 20 jaar op een ereplaatsje in de
kapsalon.
Liefs,
Esther

Ook al heb ik na mijn ongeluk lichamelijk
veel moeten inleveren, vanbinnen blijf ik dat
creatieve kind dat alles afmaakt wat ze in haar
hoofd heeft. Tot het plaatje klopt, uniek is!
Ik ben dankbaar voor al het vertrouwen van
de klanten naar ons team. Vanuit mijn hart wil
ik iedereen bedanken die het mogelijk heeft
gemaakt haarmode C’est Ça te laten groeien tot
een succesvolle onderneming.’
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3 Lustrum
2009-2014

e

UITBREIDING
Met een salon die altijd vol zat en een te kleine keuken

gastvrouw zijn, zodat gasten zich welkom

die diende als opslag, pauzeplaats én wasruimte wist het

voelen.’

duo: we groeien uit ons jasje. Toen
ze 13 jaar open waren besloten
ze de huur op te zeggen en uit te
kijken naar een andere plek, een
mooier pand.

WAAROM NAAR C’EST ÇA?
Ook professioneel gezien groeide
C’est Ça. De naamsbekendheid
werd groter en de klantenkring
ook. Daardoor kon het team

Metamorfose,
vernieuwen,
kennis opdoen.
Sleutelwoorden
die gelden voor
het hele team
van C’est Ça.

blijven groeien en was er ruimte

DEZELFDE STIJL
De bedrijfskleding is in 20 jaar
tijd behoorlijk veranderd. Begon
C’est Ça in ’99 met kleding
ontworpen door een modezaak in
de straat, een paar jaar later werd
het uniform samen met Miss Etam
bepaald. Gestreepte broeken, en
later lichtroze linnen broeken met
een strik. Trends in alle kleuren
van de regenboog passeerden de

om steeds te blijven ontwikkelen.

revue in al die jaren! Pas sinds de opening

‘Mensen hebben veel keuze: waarom zouden ze naar

in 2014 geldt zwart als kleurcode: zwarte

C’est Ça komen? We vinden het dan ook belangrijk om altijd

bloes, zwarte broek, zwarte sloof. Eenheid

te streven naar kwaliteit. We willen voor iedereen echt een

en stijl ineen.
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Oops!

Een blooper nog, in het kader van kleur
bekennen.
‘Op één klant leek wel een vloek te
rusten. De eerste keer dat we haar haar
verfden, werd het Ikea-blauw. Een keer
daarop pakte het helemaal roze uit en
de laatste keer werd het geel. Gelukkig
lukte het ons om ook deze mevrouw
uiteindelijk blij te maken.’

Hairdo (youknow?) #6
Wist je dat je haren alle
informatie van jou bevatten?
Drank, drugs, roken – alles is af
te lezen uit één haar.
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ONZE FAVOURITES

Sommigen zijn er nog maar net, anderen al een heel lange tijd: het team van C’est Ça
bestaat uit een heel fijne club mensen. In de salon werken stuk voor stuk bijzondere
vrouwen, met ieder hun eigen kwaliteit én met ieder hun eigen favoriete product of merk.
Bedankt, team!
AFBEELDING
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Mariska Paans over werken
bij C’est Ça
‘Vanaf de eerste behandeling bouw je een
band op met iemand. Het is een geweldig
gevoel

wanneer

een

klant

het

volste

vertrouwen in je heeft en het haar volledig
aan jou over durft te laten.
Mijn haartip: vertel je haarstyliste goed wat je
wensen zijn, laat je adviseren en begin met
het gebruiken van een juiste shampoo en
conditioner!’

Favourite van Esther: Artego Touch:
Forever Smooth
Ontpluizen zonder moeite
‘Een

lievelingsproduct

vind ik lastig om te
noemen.
is
en

Ieder

natuurlijk
ook

het

haar

anders,
credo:

‘zoveel mensen, zoveel
wensen’ is er niet voor
niets. Maar sinds ik
een polsblessure heb,
word ik heel blij van de
Forever Smooth uit de
Touch-lijn. Heb jij ook weleens moeite met het polijsten van
je haar? Dit product maakt dat een stuk makkelijker. En
laten we eerlijk zijn: pluisvrij haar ziet er gewoon een stuk
mooier uit!’

PRACHTIG PLUISVRIJ HAAR IN 3 STAPPEN
1.

Favourite van Mariska: Shampoo
van FOLLIGENTM
Speciaal voor dunner wordend haar
‘Deze shampoo ondersteunt het tegengaan
van overmatig haarverlies en zorgt voor
een betere opname van voedingstoffen.
Bovendien geeft het je haar een mooie,

1.
2.

Was je haar met een parabenen-vrije shampoo en
Was je haar met een parabenenvrije 		
maak het handdoek-droog.
shampoo en maak het handdoekdroog.

Breng Forever Smooth aan. Kam je haar 		
Breng Forever Smooth aan. Kam je haar door, laat
door, laat vijf minuten intrekken en spoel 		
vijf minuten intrekken en spoel dan uit.
dan uit.
3.
Gebruik een conditioner voor een extra lang
3.
Gebruik een conditioner voor een extra
resultaat. Je haar is wel drie wasbeurten lang prachtig
lang resultaat. Je haar is wel drie wasbeurten
pluisvrij.
lang prachtig pluisvrij.
2.

natuurlijke glans.’
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ONZE FAVOURITES

Kim van Raaij werkt sinds
april 2018 met veel plezier
bij C’est Ça
‘Een klant gaf me een mooi compliment:
ze had nog nooit zoveel positieve reacties
en complimenten gekregen over haar
haarkleur met balayage en haar kapsel.
Dat vond ik superleuk om te horen.
Sommige gesprekjes blijven je bij. Zo
was ik een keer een mevrouw aan het
knippen en we kletsten over Luyksgestel.
woont en al snel bleek dat het ook mijn

Priscilla Bosmans werkt sinds 2008 bij
C’est Ça

familie was. Bleken wij dus familie van

‘Ik vind het bijzonder dat sommige mensen ontzettend veel

elkaar te zijn!’

meemaken in hun leven en toch vaak zo positief in de stoel

Ze vertelde dat daar familie van haar

zitten. Het is waardevol als we dan een fijn gesprek hebben en
alles even vergeten. C’est Ça in één zin? Een kapsalon waar je
een kundig en eerlijk advies krijgt in een heerlijk ontspannen
omgeving. Hier werken is een feestje. Het is geweldig om elke
dag met passie voor het vak mensen op hun mooist te maken.
Met het team samen komen we tot de mooiste resultaten. We
zijn professioneel en toch is er ook ruimte voor een grapje
hier en daar. Dat maakt de sfeer aangenaam, voor collega’s
en voor klanten.’
Een goede voorbereiding is het halve werk. Wil je snel en makkelijk
je haar opsteken? Maak je haar dan goed stug met poeder en
haarlak en gebruik antislip-schuifspeldjes. Succes gegarandeerd!

Favourite van Kim:
Fudge Dry Shampoo

Favourite van Priscilla:
Fudge musthaves voor volume
Push It Up Spray & Matte Hed Gas

Voor big en thick hair

‘De perfecte basis om je haar vol volume te kunnen föhnen:

‘Dry Shampoo van Fudge is mijn favoriete

Fudge Push It Up Spray. Bovendien erg handig aan te brengen

haarproduct. Heel fijn voor volume in je

in het haar. Ook favoriet is een matterende haarlak die ideaal

haar! Het product houdt goed en maakt

is voor blond, futloos haar: Fudge Matte Hed Gas. Breng het

je haar iets stugger, zónder vies aan te

aan, laat het goed drogen en daarna kun je je haar de hele

voelen.’

dag in volume houden. Een echte musthave!’
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ONZE FAVOURITES

wat het belooft. Of je nu psoriasis, eczeem of vet haar

Danny Thijssen is haarstyliste
bij C’est Ça en gespecialiseerd
in herenkapsels, korte
dameskapsels, kleuren en
bohemian opsteken

hebt; het wordt aangepakt. Ook de producten tegen

‘Iemand zei een keer tegen me: “Jij mag nooit

haarverlies zijn top, ik zou het liefst alles benoemen.

eerder dan ik doodgaan of in het buitenland

Maar

je

gaan wonen, want jij bent de enige die mijn haar

meer

wilt

begrijpt!” Ze voegde eraan toe dat ze alleen

weten,

kun

maar hoeft te gaan zitten en erop kan vertrouwen

je het beste

dat het altijd goed is. Dat vond ik een erg mooi

langskomen.

compliment.

Onder

het

Ik zou iedereen wel de volgende tip willen geven:

genot van een

probeer met je kapsel uit te stralen hoe je je van

kop koffie leg ik je alles uit.’

binnen voelt of zou willen voelen. Je kapsel is

Favourite van Miranda: Mediceuticals
Doet wat het belooft
‘Van eigenlijk alles van Mediceuticals ben ik fan: het
is probleemoplossend en doet, mits goed gebruikt,

als

een verlengstuk van je imago. Veranderingen in
het leven geven ook weer ruimte voor een nieuwe

Sanne van den
Heuvel, junior
stylist

look, in iedere fase past weer iets nieuws! Durf af
en toe te veranderen - dat geeft vertrouwen en
energie.

‘Ik hoor van Esther en
Miranda vaak dat ik mag
geloven

in

mezelf.

Ze

vertellen me dat ik het goed
doe, dat ik echt een bijdrage
lever.

Voor

iedereen

die

meer volume in het haar wil:
gebruik volume-poeder. Dat
zorgt echt voor meer volume
en stevigheid!’

Favourite van Sanne: Beauty Primer

Favourite van Danny:
Artego Touch - Curl Must
Krullen moeten krullen
‘Ik werk erg graag met de Curl Must van Artego

Als een dagcrème voor je haar

uit de Touch-lijn. De naam zegt het al: curl

‘De Beauty Primer werkt als een dagcrème voor je

must - ik kan dit product in mijn eigen styling

haar. De crème geeft het haar een goede verzorging

en verzorgingslijn niet meer wegdenken. Had

met glans én zorgt voor minder pluizig haar, doordat

ik voorheen wel drie producten nodig om mijn

de primer een laagje om het haar legt. De Beauty

krullen te onderhouden, dit product zorgt voor

Primer geeft weinig versteviging, maar is handig te

stevigheid, verzorging, hydratatie en anti-frizz

combineren met andere producten!’

ineen! En het ruikt ook nog heerlijk!’
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4 Lustrum
2014-2019

e

DE VERHUIZING

BUITEN NAAR BINNEN HALEN

Miranda en Esther waren op zoek naar een

Nieuwe gasten benoemen het vaak spontaan: ‘Wat is het

pand, toen ze in contact kwamen met notaris

hier mooi!’ Deze locatie spreekt aan, niet alleen voor onze

Mertens. Die wist een geschikte locatie aan de

gasten, maar ook voor het team zelf, nog elke dag. Het

Karel Mollenstraat Zuid in Valkenswaard. Daar,

is een plek waar alles klopt: het licht, de sfeer, de ruimte.

achter een blinde muur, lag een oud koetshuis

Dat je ook gratis kunt parkeren is voor de gasten heel

uit 1898. Iets voor C’est Ça? De onderneemsters

prettig!

waagden het erop en besloten te verhuizen. De

Dankzij de glazen gevel met z’n flinke raampartijen haal

impact was enorm: ‘We realiseerden ons niet wat

je buiten een beetje naar binnen; je ziet mooi hoe de

dat teweeg zou brengen.’

seizoenen elkaar opvolgen.

Nieuwe gasten benoemen het
vaak spontaan: ‘Wat is het
hier mooi!’
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Hairstrobing
Dé hype in 2019 is hairstrobing: een nieuwe kleurtechniek
die de vormen van het gezicht zo mooi mogelijk laat
uitkomen. Je kunt het vergelijken met het shapen van
je gezicht met make-up: ook met haarverf zorg je voor
‘schaduwen’, waarmee je gezicht voller of slanker lijkt.

Priscilla kon niet aanwezig zijn bij de
fotoshoot voor dit magazine, omdat ze
net moeder was geworden en nog met
verlof was. Ze hoort er natuurlijk wél bij,
vandaar de losse foto!

Hairdo #7
Voor het lapje… vlechtje gehouden: veel van die dikke vlechten die je op
Instagram ziet, worden met heel veel kleine elastiekjes gemaakt. Zo wordt de
vlecht vanzelf voller. C’est Ça kan dit ook!
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opvallende verbeteringen geven en er daadwerkelijk een
probleem mee opgelost wordt.

NAAM Miranda
BIO Eigenaar van
C’est Ça met als
specialisme haar-/
hoofdhuidproblemen
en haarwerken. Haar
motto: Iedereen kan
zich mooi voelen, ook
in moeilijke periodes.
LEEFTIJD 48 jaar
GEBOORTEPLAATS
Lommel
WOONPLAATS
Valkenswaard
HOUDT VAN Vincent,
Miles en Joy en
hondje Lola. Genieten
van het leven met een
glas wijn, een hapje
en goed gezelschap.

Mensen komen vaak bij ons

Mooi haar werkt door

terecht via het ziekenhuis.

‘Lieve Miranda, de afgelopen 6 maanden heb

Het begon allemaal met een

ik in een rollercoaster gezeten. Maar wat was

vaste

ik blij met mijn ‘pruik’. Het uitzoeken ervan

kreeg en wij vonden het heel

bleek een soort ‘say yes to the dress’ te zijn.

vervelend dat we haar niet zelf

Wat je in gedachten hebt, blijkt toch niet de

konden helpen. We besloten

beste oplossing voor je te zijn. Gelukkig ben

met haar mee te gaan naar een

jij een echte vakvrouw met een grote dosis

haarwerksalon en mee te kijken

inlevingsvermogen. Gewoon
de pruik bestellen die ik
per se wilde, met nog een
aantal andere om te passen,
waaronder ook jouw keuze.
En wat bleek? Jouw keuze
was de mooiste! Ik heb zoveel
complimenten

gehad

van

mensen die ik niet kende en
gewoon op straat tegenkwam.
Nogmaals bedankt voor je
hulp. En nu op naar weer mijn

klant

C’est Ça
doorbreekt
taboes. Maakt
hoofdhuidproblemen
bespreekbaar
en zorgt voor
deskundige
oplossingen.

eigen haar.’

die

toen

borstkanker

een

werd

haarwerk

aangemeten.

Wij kenden haar, wij
wisten wat mooi bij
haar zou staan. Op
dat moment besloten
we: dat moet C’est Ça
ook kunnen.
Volledig

vanuit

ons

hart hebben Esther
en

ik

daarna

de

opleiding gedaan. Al
eerder - nog vanuit
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Een klant stuurde me een kaartje met deze

de oude locatie - behaalden we

tekst. Het ontroert me. Wat ben ik blij als

het diploma voor het oplossen

ik bij iemand de eigenwaarde weer zie

van

hoofdhuidproblemen

terugkomen. Als blijkt dat goed advies, de

de

opleiding

juiste behandeling en verzorgende producten

van U-Consultancy. Naast de

bij

dermatologie

De Haarwerkkamer van C’est Ça - een losse ruimte met een eigen
ingang en daardoor veel privacy. Tijdens het maken van de foto’s was
de ruimte niet helemaal af. In het echt is de ruimte nu nog mooier!

haarwerken zijn we gespecialiseerd in veel
voorkomende

hoofdhuidproblemen,

zoals

psoriasis, haaruitval of jeuk. Al dan niet op
doorverwijzing van de huisarts of dermatoloog
weten mensen ons ook hiervoor te vinden.
C’est Ça bestaat nu 20 jaar.
eens

Ik denk wel

terug aan de begintijd. Haarwerken en

behandeling van hoofdhuidproblemen zijn voor
mij een enorme verrijking van het vak. Het is
zo’n veelzeggend specialisme. De blijdschap
en de complimenten van mensen maken het
heel dankbaar. Je helpt iemand in een heel
kwetsbare periode; ik doe er alles aan om ervoor

Heeft iemand veel jeuk, dan
zeggen we: ‘Ik ga je helpen.’
We zijn geen dermatologen,
maar we kunnen ontzettend
veel oplossen. De beste
oplossing, daar ga ik voor.

te zorgen dat iemand zich juist dan mooi voelt.
Zó belangrijk.
Liefs,
Miranda

Hairdo #8
Is je haar statisch van de kou? Spuit
haarlak op een borstel.
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Hairdo #9
C’est Ça heeft een haarkleurproduct dat 100% vegan is. Geen chemicaliën,
dus supergezond voor je haar én omgeving!

‘Als je
haar maar
goed zit’
Het wordt niet voor niks zo vaak gezegd. Een
goed kapsel geeft je weer zelfvertrouwen voor
een mooie nieuwe dag. Ook al zijn we maar een
klein onderdeel in iemands leven, we kunnen
toch veel impact maken.
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‘Het belang van een goede shampoo wordt vaak onderschat, terwijl de
basis van je kapsel toch echt een schone hoofdhuid is! Investeer in goede
haarproducten en je voorkomt een hoop problemen.’

Bewust bezig? Beauty Fusion.
We zijn ons in Nederland steeds bewuster van wat we kopen, wat we eten
en wat we gebruiken voor onze persoonlijke verzorging. Daardoor is er meer
vraag naar vegan producten in de supermarkt en in restaurants, maar ook in
de kapsalon.
C’est Ça biedt daarom steeds meer biologische producten. Neem bijvoorbeeld
Beauty Fusion. Dit product is 99% vegan en dat merk je! Niet alleen aan
de gigantische glans van de prachtige kleuren, maar ook aan de duidelijk
verbeterde conditie van je haar.

Colofon
De feestelijke uitgave Feest! 20 jaar haarmode is een uitgave
van Haarmode C’est Ça, ter gelegenheid van het 20-jarig
jubileum.
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voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hairdo #10
Haarpoeders en droogshampoo zijn
ineens een hype. Je kunt het effect
een beetje vergelijken met touperen
op de plekken waar je volume wilt
hebben: je haar wordt luchtiger dan
ooit!
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Jubileumacties!
Bij aankoop van Artego Sea Style
ontvang je de Artego Beauty Primer
met 50% korting.
Koop je een Rain Dance
product, dan krijg je er een
gratis Mini Milk bij.
Deze acties zijn geldig in januari en februari
2020 of zolang de voorraad strekt. Op = op.
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