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België krijgt ook  
SchoonheidSSpecialiSt 

van het jaar

Caroline is een vakvrouw pur sang. Het kwaliteitslabel Huidex-

pert heeft een prominente plek in haar salon en ze is een pro-

fessional op het gebied van geavanceerde huidverzorging. Ze 

is medisch pedicure, biedt suikerontharingen aan, natuurlijke 

make-up, ontspannende massages, permanente make-up en 

permanente ontharing. Haar salon in de welvarende streek rond 

het Meer van Keerbergen heeft een luxe uitstraling.

Caroline was stewardess bij Brussels Airlines en wilde iets an-

ders. “Zeker in de luchtvaart ervaar je de stress van een gehaaste 

maatschappij. Ik wilde onthaasting aanbieden, ontspanning en 

probleemhuiden verbeteren en verstevigen. Dan ligt de keus 

reportage     Tekst:  Bert Salden, Foto’s: Esther Theunissen 

voor schoonheidsspecialist voor de hand. Ik volgde twee jaar lang 

een dag per week een opleiding tot schoonheidsspecialist bij Syn-

tra en combineerde die al meteen met extra vakcursussen, zoals 

bamboemassage, helende massage en dermatologie.” Aardig 

detail: haar echtgenoot is piloot en volgde de meeste cursussen 

ook. Caroline: “Vliegen is zijn passie, dus dat blijft hij doen. Maar 

hij is ook geïnteresseerd in mijn vak en zou kunnen bijspringen. 

Dat heeft hij tot nu niet gedaan.” Caroline, geboren en getogen in 

Keerbergen, opende in 2008 een kleine salon in het pand van haar 

ouders. In 2014 verbouwde ze de grote garage in haar eigen wo-

ning tot salon.” Niettemin komen ook nu veel cliënten vooral voor 

in navolging van nederland krijgt ook België een verkiezing van de Schoon-
heidSSpecialiSt van het jaar. caroline Muylle, eigenareSSe van caroBelle in 
keerBergen, Stelde zich Meteen kandidaat. eSthéticienne ging op verkenning. 

                  Caroline 
Muylle  
(Carobelle) 

       is kanshebber
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hun ontspanning. “Ze voelen zich hier op hun gemak. Dat merk 

ik duidelijk, met name doordat cliënten ook graag privé bevriend 

willen raken met me. Maar daar houd ik graag wat afstand.”

EsthEtisch-mEdisch 
Caroline omschrijft Carobelle als een ‘esthetisch-medisch insti-

tuut voor hem en voor haar met een uitgebreid palet aan cos-

metische en cosmeceutische producten, diensten en behande-

lingen’. Daartoe behoort ook medische pedicure. “Ik vind goede 

voetverzorging bij mijn vak horen. Een eenvoudige voetverzor-

ging, van gemiddeld 45 minuten kan, maar liever geef ik een luxe 

voetverzorging van 90 minuten.” Ze biedt graag complete ar-

rangementen aan. “Die zijn er voor elk budget, ook bijvoorbeeld 

voor moeder-dochter.” 

Caroline koos voor vier merken waarmee ze graag werkt en die 

ook voldoende ondersteuning geven: Germaine de Capuccini, 

Pandhy’s suikerontharing, Gelish nagellakken en Clephar voor 

specifieke huidproblemen. “Germaine de Capuccini biedt echt de 

goede ondersteuning die ik bij andere merken miste. Het merk 

biedt bovendien veel mogelijkheden. Pandhy’s levert minerale, 

100 procent natuurlijke make-up. Dat voel je als je het in je han-

den hebt.”

huidExpErt 
Ze volgde een opleiding tot Huidexpert. “Die bestaat uit een 

aantal modules, wordt eenmaal per maand gegeven en duurt 

een jaar. Het leidt op voor het kwaliteitslabel Huidexpert. Het 

is de bedoeling dat ik het werk van dermatologen verlicht en 

voorbereid. Aan bod komen onder andere huidanalyse en veel 

voorkomende huidaandoeningen als acne.” Caroline wilde ech-

ter meer bieden dan een huidanalyse en duidelijk gaan voor een 

huidverbetering. “Daartoe moet je je cliënt soms opvoeden. Het 

is net als bij een dieet: je kunt het wel voorschrijven, maar de cli-

ent moet zich er wel aan houden.” Ze werkt met het Observ-ap-

paraat dat driedimensionale foto’s maakt van de huid. “Je kunt 

in de diepere huidlagen kijken en aandoeningen eerder ontdek-

ken.” Ze is verder blij met Efficy, een toestel dat drie efficiënte 

en veilige technieken combineert: een digitaal toedieningssys-

teem dat de actieve ingrediënten naar het gewenste huidniveau 

brengt, een radiofrequentietechniek die huidverslapping direct 

aanpakt en een vacuüm- en pressotherapie die verstevigt. Het 

toestel kan zowel voor het gelaat als voor de rest van het lichaam 

worden gebruikt. Caroline is erg blij met de samenwerking met 

Clephar Dermatocosmetica. “Het is een Belgisch laboratorium 

dat zijn oorsprong vindt in een apotheek van de familie Cleeren 

in Sint Truiden. Het maakt producten op maat voor huidproble-

men op basis van een persoonlijke analyse. Zelfs voor iemand 

met beenkrampen hadden ze daar een goed product.”

Caroline werkt in de salon met het efficy-apparaat waarmee werkstoffen 

dieper in de huid gebracht kunnen worden en huidverslapping direct wordt 

aangepakt.

Carobelle is een medisch-esthetisch instituut in Keerbergen.
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BEhandEling
Een goede behandeling begint bij Carobelle met een goed inta-

kegesprek. “Ik wil graag weten wat mensen van mij verwachten. 

Komen ze voor huidverbetering, dan is het ook van belang te 

weten wat hun budget is en of ze ook thuis aan die huidverbe-

tering willen werken. Ik wil verder weten binnen welke periode 

men huidverbetering verwacht en hoe vaak men mijn salon daar-

voor wil bezoeken. Het klinkt erg zakelijk, maar het is beter als 

je van tevoren weet wat je van elkaar mag verwachten.” Na het 

gesprek volgt een uitgebreide reiniging, waarna de driedimensi-

onale huidfoto wordt gemaakt. “Die foto bespreken we en aan 

de hand daarvan stellen we een behandelprogramma op. Daarbij 

wil ik ook meer weten over iemands achtergrond: heeft hij of zij 

een chemokuur achter de rug, is er medicatie, enzovoort. Indien 

nodig neem ik contact op met een dermatoloog.” Tot zover is 

de intake vrijblijvend. “Ik vraag alleen een bijdrage voor de foto, 

omdat ik weet dat ook mensen alleen daarvoor komen.” Wie ver-

der gaat krijgt na de huidanalyse producten op maat. “Dankzij 

onze speciale apparatuur kunnen wij deze producten waar nodig 

dieper in de huid brengen, op het gewenste huidniveau. Eventu-

eel voegen we vacuümtherapie toe, waarbij de huid even wordt 

opgetild en weer wordt neergelaten. Dat voegt extra zuurstof 

toe.” Voor een totale behandeling vraagt Caroline €95. Een kuur 

duurt doorgaans vier tot zes weken.

schoonhEidsspEcialist van hEt jaar
Caroline kijkt uit naar de wedstrijd om de Schoonheidsspecialist 

van het Jaar, die, naar het zich laat aanzien, in maart wordt ge-

houden. “Het is de eerste keer in België en ik vind het wel een 

uitdaging. Maar het zal ook leerzaam zijn: ik wil weten waar ik 

nog kan groeien en wat ik kan verbeteren. Ik vind het ook een 

goede manier om het kaf van het koren te scheiden.”

Voor meer informatie: www.carobelle.be

De intake is bij Carobelle belangrijk. Zo is direct duidelijk wat er van elkaar 

verwacht wordt.


