


Ik ben Sylvia van der Hagen. Destijds begonnen als  allround 

schoonheidsspecialiste en inmiddels al geruime tijd specialist op 

het gebied van laser- en huidtherapie. Tijdens de middelbare 

school wist ik al dat ik ‘iets’ met huidverzorging wilde doen. 

Ik stopte daarom eerder met de HAVO om de opleiding 

schoonheidsspecialiste te gaan volgen. Ik heb daarna de 

opleiding ‘ondernemerschap’ afgerond. Omdat ik, naar eigen 

inzicht, nog onvoldoende kennis had van de huid besloot ik 

aanvullend de opleiding huidtherapie te gaan volgen.

Pas tijdens mijn functie als huidtherapeut, in een privé-kliniek, 

waarbij naast de cosmetische- ook de medische kant van de huid 

centraal stond vond ik mijn passie in voornoemde combinatie: 

de ‘cosmedische’ benadering. Mijn passie ligt dan ook bij het 

uitvoeren van diverse laserbehandelingen. Dit kan het ontharen 

via een laserbehandeling zijn, maar ook het verwijderen van 

pigmentleasies, couperose in het gezicht en het verwijderen 

van tatoeages. Ik vind het fantastisch om te zien hoeveel mooier 

én jonger een huid kan ogen wanneer overbodige plekjes en 

vlekjes behandeld zijn. Een huid egaliseren en verstevigen met 

behulp van producten én behandelingen waarbij er een prachtig 

eindresultaat ontstaat vind ik gewoonweg super!

Ik voer daarnaast ook met plezier behandelingen uit om de 

huid te verbeteren zoals acnetherapie. Dit kan in combinatie 

met verschillende soorten peeling en/of een laserbehandeling. 

Door te werken met producten van gerenommeerde merken 

op cosmetisch vlak in combinatie met het gebruik van de juiste 

supplementen, is het eindresultaat een huid die van binnen 

én van buiten gezond is.  Het effect hiervan is dat mogelijke 

schaamte en/of onzekerheden ten aanzien van issues met de huid 

weggenomen kunnen worden waarvoor meer zelfvertrouwen in 

de plaats kan komen. Dit gegeven draagt bij aan mijn passie 

voor dit vak!

Als het ‘gezicht’ achter Basic Skincare voel ik me beter op mijn 

gemak tijdens een gesprek met u als cliënt in een ongedwongen 

sfeer. Tijdens deze kennismaking verkennen we samen 

wat ik aan behandelingen te bieden heb. Dit voelt voor mij 

comfortabeler dan de boodschap vertellen via folders of vlogs! 

Tot snel in mijn praktijk. 

Mijn naam is Sylvia van der Hagen. Moeder van drie kinderen en gepassioneerd 

huidtherapeut.

16 jaar geleden mijn diploma schoonheidsspecialiste gehaald. Daarna door-

gestudeerd voor Ondernemer/Manager/Detailhandel en aansluitend 4 jaar HBO 

huidtherapie gedaan heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Al bijna 11 jaar werk is 

als huidtherapeut waarvan ik enkele jaren als ZZP-er in diverse klinieken werkte, 

maar nu al weer 2 jaar gevestigd ben in Eindhoven met een vaste locatie naast het 

vliegveld. 

De naam Basic Skincare is ontstaan in 2015, maar regelmatig krijg ik te horen 

dat er weinig “basic” aan is. We leveren namelijk altijd maatwerk en bieden een 

breed aanbod aan van zowel schoonheidsbehandelingen, als huidtherapeutische 

behandelingen. Deze zijn allemaal gericht op het verbeteren van de huidconditie, 

maar gaan soms een stapje verder door de oorzaak van de huidproblemen ook 

mee aan te pakken.

Met een plan op maat en de juiste ondersteunende producten, kom je (letterlijk 

en figuurlijk) weer lekkerder in je vel te zitten.  

Naast een gepassioneerd huidtherapeut,

ben ik ook moeder van drie kinderen. 

16 jaar geleden heb ik mijn diploma 

schoonheidsspecialiste gehaald. Daarna heb

ik ondernemerschap gestudeerd en aan-

sluitend vier jaar HBO gedaan. Dat heeft 

me gebracht tot waar ik nu ben. Al 11 jaar

werk ik als huidtherapeut waarvan ik 

enkele jaren als ZZP’er in diverse klinieken 

ervaring heb opgedaan. Inmiddels ben ik 

alweer 2 jaar gevestigd in Eindhoven met 

een vaste locatie naast het vliegveld.

De naam Basic Skincare is ontstaan in 2015, maar regelmatig krijg ik te horen dat er weinig “basic” aan is 

gelet op het uitgebreide aanbod van behandelingen. De primaire behandelingen zijn echter wel de basis naar 

een gezonde huid. Daarnaast leveren we maatwerk in specifieke behandelingen. Er is een breed scala aan 

van zowel schoonheids- als huid-therapeutische behandelingen. Deze zijn allemaal gericht op het verbeteren 

van de huidconditie, maar kunnen ook een stap verder gaan door de oorzaak van de huidproblemen weg te 

nemen.

Sinds 2010 blijf ik mijzelf bijscholen en ontwikkelen op het gebied van laserbehandelingen en producten. 

Daarnaast volg ik cursussen om stagiaires optimaal te kunnen begeleiden en neem ik deel aan kwaliteitskring 

vergaderingen binnen de beroepsgroep. Hiermee is de kwaliteit van mijn praktijk gewaarborgd en ikzelf ben 

als zodanig ook geregistreerd bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Verder ben ik aangesloten 

bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Iedere 5 jaar volgt een herregistratie waarin 

getoetst wordt of ik aan alle gestelde eisen voldoe en ook of ik in die tijd voldoende geschoold ben om altijd 

op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Het deelnemen aan congressen valt hier vanzelfsprekend 

ook onder.



Ik geloof in hetgeen wat ik doe. Dat klinkt logisch maar 

is zeker niet vanzelfsprekend. De merken waarmee ik

werk en de apparatuur waarover ik beschik maken

een belangrijk onderdeel uit van mijn bedrijf. Zo werk

ik o.a. met de kwaliteitsapparatuur van Quanta System 

en Lutronic.

Ook de producten binnen mijn praktijk zijn niet 

zomaar aan de balie verkrijgbaar van een gemiddelde 

drogisterij of parfumerie. Het belangrijkste verschil 

tussen een gangbaar cosmetisch product en een 

cosmeceutisch product is dat deze laatste producten 

worden vervaardigd volgens de veel strengere 

farmaceutische kwaliteitsnormen. Ook is het 

percentage van de aanwezige werkzame ingrediënten 

hoger dan bij de meer gangbare cosmetische producten 

waardoor de resultaten beter zijn. Producten zijn, 

wanneer nodig, licht- en luchtdicht verpakt om de 

kwaliteit van de ingrediënten stabiel te houden. Thuis 

zelf dagelijks de geadviseerde producten gebruiken 

in combinatie met de behandelingen in de praktijk, 

maakt dat Basic Skincare en cliënt gezamenlijk voor 

een optimaal resultaat gaan.

Ik streef ernaar om het beste aanbod in producten 

te selecteren en aan te bieden waardoor er voor 

iedereen een optimaal resultaat  behaald kan worden. 

De gedreven en degelijk opgeleide medewerkers 

in combinatie met hoogwaardige producten, de 

beste apparatuur én een hoge graad van motivatie 

zorgen voor een uitmuntende dienstverlening. Onze 

werkwijze sluit hier dan ook naadloos op aan. 

Tijdens een intake bespreken we wat de wensen en

opties zijn en kijken we wanneer een bepaald doel

behaald kan worden. Ook kijken we naar persoonlijke

(reis)schema’s en de downtime na een behandeling.

Vervolgens stellen we een behandelplan op. Binnen 

dit behandelplan komen de unieke kennis van mijzelf, 

de kwaliteitsproducten en de kwaliteitsbehandelingen 

samen om voor een uniek resultaat te zorgen dat 

aansluit bij de wensen en verwachtingen van de cliënt. 

Eén van de ‘unique selling points’ is de gedrevenheid 

om het gewenste resultaat te allen tijde te bereiken!

Met een plan op maat en de juiste ondersteunende

producten, komt u (letterlijk en figuurlijk) weer beter

in uw vel te zitten.

Als u wilt weten wat het kenmerk is van Sylvia en haar behandelingen zal ze u de volgende vraag stellen:

“Ligt de voorkeur bij onbeperkt sporten zonder begeleiding of bij sporten met intensieve begeleiding vanuit 

een individueel programma?”  

Sylvia biedt een breed scala aan behandelingen en privélessen aan voor jouw huid waarbij het behandelplan 

op maat centraal staat. Met de juiste kennis, hulp, tips en productondersteuning worden spectaculaire resul-

taten behaald in het verbeteren van jouw huid. 



Binnen Basic Skincare kunt 

u terecht voor verschillende 

typen behandelingen. Een meer 

algemene basisbehandeling is de 

schoonheidsbehandeling. 

Het grondig laten reinigen van uw 

huid met passende ingrediënten 

zorgt ervoor dat uw huid weer 

in betere conditie raakt. Ook 

het verven van wimpers en een 

massage passen daarbij.

Alles is aan te passen om aan uw 

wensen te kunnen voldoen. Of u 

nu alleen een gezichtsbehandeling 

wil of aansluitend een lichaams-

massage; er is veel mogelijk. 

Doordat er meerdere collega’s 

aanwezig zijn kunt u meerdere 

behandelingen aansluitend onder-

gaan. 

Verder kunnen we een kijkje nemen in de diepere lagen van de huid door een scan te maken. In de diepere lagen van 

de huid kunnen huidafwijkingen aanwezig zijn zoals pigmentvlekken of verwijde vaatjes. Indien deze huidafwijkingen 

aanwezig zijn wordt er een plan op maat gemaakt om deze door de huidtherapeut te laten reduceren.

Bij de huidtherapeut kunt u terecht voor specifiekere behandelingen zoals bijvoorbeeld Micro Fractionele 

Radiofrequentie (MFR). MFR wordt toegepast met naalden die variërend van 0.5mm tot 3.5 mm diep in uw huid 

worden gebracht waarna deze verhit worden. Hierdoor ontstaat er weefselkrimping waardoor de huid verstrakt. Ook 

is het mogelijk om in plaatselijke zones te werken op verbranding van vetcellen. Denk hierbij aan de behandeling van 

een onderkin of het reduceren van transpiratie in de oksels. MFR is ook een uitstekende techniek om (acne)littekens 

aan te pakken. Ook de behandelingen die worden uitgevoerd met laser en/of licht worden door een huidtherapeut 

uitgevoerd. Samen met u wordt er gekeken naar de wensen en mogelijkheden.

Basic Skincare bestaat sinds 2015. Basic Skincare 

heeft ook een beeldmerk: De letter ‘S’ is van zowel

de naam Sylvia als van skincare. Skincare is een over-

koepelend begrip van alles op het gebied van huid-

verzorging. Huidverzorging die uitgevoerd kan 

worden door zowel manueel te behandelen 

als ook met behulp van apparatuur. Ook 

de producten voor óp de huid, of de 

inname van supplementen voor onder-

steuning van de huid van binnen uit vallen 

onder skincare.

Laserbehandelingen kunnen worden ingezet voor diverse 

doeleinden. Denk hierbij aan laserontharing, tatoeage verwijdering, 

het verminderen van pigmentvlekken, melasma, grove huidtextuur, 

vaatjes, littekens, vergrootte poriën en het verjongen van de huid.  

Ook de Hollywood carbon peel wordt bij ons met een picolaser 

uitgevoerd.

IPL staat voor Intense Pulsed Light. Hiermee wordt veelal 

vaatproblematiek in het gelaat behandeld. Couperose of een diffuse 

roodheid kan aanvullend met productgebruik flink gereduceerd 

worden.

We proberen niet alleen de symptomen te bestrijden

die de huid kan tonen, maar ook een stukje oorzaak

mee te nemen. We hebben hiervoor meerdere 

disciplines in ons netwerk naar wie we u 

kunnen doorverwijzen mocht er aanvullende 

ondersteuning wenselijk of noodzakelijk 

zijn. U kunt hierbij denken aan een plastisch 

chirurg, physician assistent of cosmetisch arts.



Voor schoonheidsbehandelingen kunt u kiezen 
uit diverse facials die elk een eigen werking 
hebben. Denk hierbij aan hydratatie, versteviging, 
depigmenterend of stimulerend (bijvoorbeeld 
d.m.v. microneedling). Ook kunt u kiezen uit een 
breed scala peelings. Een chemische peeling is 
een vloeistof die op uw huid aangebracht wordt.
Door de specifieke eigenschappen hebben ze 
een target op anti-aging, pigmentatie, talg of 
roodheid.

Ook al is Basic Skincare een kliniek gericht op 
huidverbetering, de uitstraling is er op gericht 
u er thuis te laten voelen in een ambiance die 
alles behalve die van een kliniek is. Hierdoor 
voelt het uitnodigend aan en is er een warme 
sfeer aanwezig. Een gezellig gepresenteerde 
cappuccino met bonbon of glaasje prosecco slaan 
we tijdens uw bezoek dan ook niet over.

Aanrader om bij Sylvia en haar team langs te 

gaan. Ze heeft mij ontzettend goed geholpen 

om van mijn acné af te komen. Na elke 

behandeling zag ik weer meer resultaat. Daar 

ben ik super blij mee! Ik kom nog graag bij 

haar langs om mijn huid nog mooier te maken. 

Super geholpen met tatoeage verwijderen, 

erg blij mee. Hygiënisch en vakkundig.

Ik ben in behandeling bij Sylvia, wat een 

lieverd! En de behandelingen werken super! 

Voor mij geen andere salon meer. 

Super goede uitleg en advies! Sylvia neemt 

echt de tijd voor je! Tevreden over de laser-

behandeling en het resultaat!

Professional and super kind staff. The place is 

very clean and tidy. I’ve had many treatments 

in this clinic and I’ve enjoyed the Hollywood 

carbon peel treatment for my acne skin 

problems. The skin was visibly improved and 

I couldn’t believe it! I’m satisfied and happy to 

continue my treatments with them.

I really recommend Basic Skincare to every-

one. You will be satisfied, I guarantee it!

Ik ben zeer tevreden over de behandelingen. 

Sylvia is een hele lieve vrouw, je voelt je 

meteen op je gemak en met ontzettend veel 

kennis zaken! Dus echt een aanrader!!

Sylvia van Basic Skincare is echt een expert op 

het gebied van huidverzorging maar zeker ook 

op huidverbetering. Een vakvrouw die ook 

echt de tijd neemt voor je. Echt een aanrader 

om daar naartoe te gaan. Kan alleen maar 

positief zijn.

STEFFIE

MARJOLEIN

ELISA

ANITA

VALENTINA

SJAN

BRENDA



Vanwege de snelle groei, is Sylvia haar team dit jaar aan 

het uitbreiden. Een hele stap, want de controle loslaten 

en de werkzaamheden gaan onderverdelen is niet zo 

gemakkelijk voor Sylvia. Kwaliteit waarborgen is erg 

belangrijk, omdat cliënten altijd de beste zorg verdienen. 

De rol van huidtherapeut en eigenaresse wordt nu dus 

verder uitgebreid naar leidinggevende en werkgever. 

Het is niet meer mogelijk om alles in eigen hand te 

houden. Vandaar dat een aantal specialisten Sylvia komen 

versterken. “Met heel veel zin kijk ik naar de toekomst, 

een team vol gelijkgestemde dames die samen met mij 

Basic Skincare nog meer laten groeien en meer cliënten 

blij kunnen maken!”

We kunnen elkaar als team ondersteunen en het totale 

aanbod nog meer uitbreiden. Hierdoor kunt u straks 

meerdere behandelingen achter elkaar inplannen bij 

verschillende specialisten. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan laserontharing, opgevolgd door een aangename 

gezichtsbehandeling, om vervolgens af te sluiten met 

een full body massage. Dit alles is mogelijk door de vele 

veranderingen van de afgelopen periode. De uitbreiding 

van de behandelruimtes, het team, evenals het aanbod 

van onze diensten.

Iedereen wil het beste voor zijn/haar huid. Dit vergt tijd en commitment. De behandelaar is degene die uw huid in de 

kliniek behandelt, maar thuis bent u iedere dag zelf verantwoordelijk voor de goede en juiste verzorging van uw huid. 

Maakt  u gebruik van het  op maat gemaakte dagelijkse verzorgingsprotocol, dan bereikt u sneller en beter resultaat. Door 

binnen de kliniek te zorgen voor hoogwaardige huidverzorgingsmerken, continu getraind personeel en de nieuwste en 

beste apparatuur blijft de kwaliteit gewaarborgd en daarmee ongekend hoog.





Basic Skincare is a skin improvement clinic, however the 

appearance of the treatment rooms are aimed at making 

you feel at home in an atmosphere that is anything but 

that of a clinic. Our wish is for you to feel warmly invited 

and comfortable, we never forget to offer a cappuccino 

with a bonbon or glass of prosecco, the whole experience 

is made for you to feel relaxed and enjoy your time with 

us. 

We can support each other as a team and expand the total 

range even more. This will allow you to schedule multiple 

treatments in succession with different specialists. Think, 

for example, of laser hair removal, followed by a pleasant 

facial treatment, followed by a full body massage.

All this is possible due to the many changes of the past 

period: the expansion of the treatment rooms, the team, 

as well as the range of our services.

Everyone wants the best for their skin. This takes time and commitment. The practitioner is the one who treats your skin 

in the clinic, but at home you are responsible every day for the correct care of your skin. With the team at Basic Skincare 

behind you and your unique daily skincare routine you will achieve the best results in the quickest time frame.  

By providing high-quality skin care brands, progressively trained staff and very best equipment, the quality Basic Skincare 

delivers is guaranteed to be of the highest standard. 



Beauty treatments you can choose from include 
various facials, each with its own effect. Think 
of hydration, strengthening, depigmenting 
or stimulating (for example by means of 
microneedling). You can also choose from a wide 
range of chemical peels; a chemical peel is a liquid 
that is applied directly to your skin. The peel’s 
properties enable anti-aging, depigmentation, 
sebum elimination and reduction in redness.

Basic Skincare is a skin improvement clinic, 
however the appearance of the treatment 
rooms are aimed at making you feel at home 
in an atmosphere that is anything but that of a 
clinic. Our wish is for you to feel warmly invited 
and comfortable, we never forget to offer a 
cappuccino with a bonbon or glass of prosecco, 
the whole experience is made for you to feel 
relaxed and enjoy your time with us. 

Highly recommended to visit Sylvia and her 

team. She helped me a lot to get rid of my 

acne. After each treatment I saw some more 

result. I’m super happy with that! I still like to 

visit her to make my skin even more beautiful. 

Super helped with Tattoo removal, very happy 

with it. Hygienic and professional.

I’m in treatment with Sylvia, what a 

sweetheart! And the treatments work great! 

No more salon for me.

Very good explanation and advice! Sylvia’s 

really taking her time for you! Satisfied with 

the laser treatment and the result! Professional and super kind staff. The place is 

very clean and tidy. I’ve had many treatments 

in this clinic and I’ve enjoyed the Hollywood 

carbon peel treatment for my acne skin 

problems. The skin was visibly improved and 

I couldn’t believe it! I’m satisfied and happy to 

continue my treatments with them.

I really recommend Basic Skincare to every-

one. You will be satisfied, I guarantee it!

I am very satisfied with the treatments. Sylvia 

is a very sweet lady, you immediately feel at 

ease and she has a lot of knowledge! So highly 

recommended!! 

Sylvia from Basic Skincare is really an expert in 

the field of skin care but certainly also on skin 

improvement. A professional who really takes 

the time for you. Highly recommended to go 

there. Can only be positive.

STEFFIE

MARJOLEIN

ELISA

ANITA

VALENTINA

SJAN

BRENDA



Laser treatments can be used for various purposes. Laser hair 

removal, tattoo removal, reducing pigmentation spots, melasma, 

coarse skin texture, blood vessels, scars, enlarged pores and 

rejuvenating the skin. We also carry out the Hollywood carbon peel 

with a pico laser. IPL stands for Intense Pulsed Light. This can often 

treat vascular problems in the face. Removal of red blood vessels or 

diffusion of redness can be significantly aided by additional product 

use. 

Basic Skincare offers many 

different types of treatments. A 

more general basic treatment is 

the beauty treatment. We can 

start by cleaning your skin with 

appropriate ingredients matched 

to your skin type allowing your 

skin to improve in condition. 

Everything can be adjusted to meet 

your needs. Whether you just want 

a facial treatment, a body massage 

afterwards or even eyelash tinting; 

anything is possible. There are 

several members of the team 

available so you can undergo 

multiple treatments at the same 

appointment time. 

It is also possible to view the deeper layers of the skin by using a scanner. Skin abnormalities such as pigment spots 

or dilated blood vessels can be present in the deeper layers of the skin. If these skin abnormalities are present, a plan 

can be made to have them reduced by the skin therapist. 

You can contact Basic Skincare for more specific treatments such as the Micro Fractional Radio Frequency (MFR). 

MFR is applied into the skin with needles ranging from 0.5 mm to 3.5 mm, at the point of insertion they are then 

heated causing tissue shrinkage which tightens the skin. It is also possible to work on burning fat cells in local zones. 

MFR can treat a double chin, the reduction of perspiration in the armpits and is also an excellent technique for 

tackling acne scars. 

Basic Skincare was formed in 2015. Our logo with 

the letter ‘S’ from both the name Sylvia and Skincare 

symbolises the company ethos, when you think of 

great skincare think of Sylvia! The term skincare 

encompasses: products for the skin, 

manual or equipment led treatments and 

the intake of supplements to support the 

skin from the inside.

We have a wide network of other physicians including 

plastic surgeons and cosmetic doctors to whom 

we can refer you to if additional support is 

necessary. 



I believe in what I do. The brands I work with and 

the equipment that I use are an important part of my 

business. An example of this is the work I do with the 

highest quality equipment from Quanta System and 

Lutronic. 

The products within my practice are not available over 

the counter of an average drugstore or perfumery. 

The main difference between a conventional cosmetic 

product and a cosmeceutical product is that the latter 

products are manufactured according to much stricter 

pharmaceutical quality standards. The percentage of 

the active ingredients present are higher than with the 

more common cosmetic products, this creates better 

results. Products are packed airtight where necessary 

to keep the quality of the ingredients stable. 

Using our recommended products at home on a daily 

basis, in combination with regular treatments at the 

practice, enables the client optimal results with the 

full support of the Basic Skincare team. 

I strive to select and offer the highest quality range of 

products so that the very best result can be achieved 

for everyone. A combination of motivated and well-

trained employees, the best products and the most 

effective equipment ensure an excellent service. 

At consultation we discuss the wishes of the client 

and the options possible to achieve the end goal. We 

also look at the clients work and travel schedules, the 

time of year which can affect the treatments possible 

and the downtime after a treatment. 

We are then able to draw up a treatment plan. This 

treatment plan, based upon my extensive knowledge, 

brings together all aspects of the process to ensure a 

unique result that matches the wishes and expectations 

of the client. 

One of our ‘unique selling points’ at Basic Skincare is 

our drive to achieve the client’s goal at all times! 

With an individual plan and the right supporting 

products, we really can make you feel your best!  

If you want to know what is the characteristic of Sylvia and her treatments, she will ask you the following 

question: 

“Is it preferable to be able to exercise without supervision or to exercise with intensive supervision from an 

individual program?” 

Sylvia offers a wide range of treatments and private lessons for your skin, the tailor-made treatment plan 

is central. With the right knowledge, help, tips and product support, spectacular results can be achieved to 

improve your skin.



The name Basic Skincare originated in 2015, but I am regularly told that there is very little “basic” about 

the extensive range of treatments I offer. I have been based at my clinic in Eindhoven for two years with 

a permanent residence next to the airport, this location is convenient and offers anonymity for my clients.

The primary treatments we offer are the basis for healthy skin. We provide individual customisation of 

these treatments and in addition offer a wide range of both beauty and skin therapies. These treatments 

are all aimed at improving the skin condition with the ability to go further by removing the cause of the skin 

problems. 

Since 2010 I have continued to train and develop myself in the field of laser treatments, skin care and 

products. I enrol in educational courses for the guidance of interns and I participate in quality circle meetings 

within the profession and in regular conferences. I am registered with the Quality Register for Paramedics 

(KP) and I am also a member of the Dutch Association of Skin Therapists (NVH), this enables the highest 

quality standards at the clinic. Every 5 years there is a re-registration, this includes an audit which checks my 

ability to meet all current requirements and whether I have been sufficiently trained over the previous five 

years to be fully aware of new developments. 

My name is Sylvia van der Hagen. In the very beginning   

I started my journey into skincare as an all-round 

beautician, then after some time I moved into the fields of 

laser and skin therapy with which I am now practising as a 

specialist. I am also a mother of three amazing children.

During high school I was already aware that I wanted 

to do ‘something’ with skin care. I finished the more 

conventional  route of the educational system in school to 

start beautician training and additional entrepreneurship 

training. After completing  these starter courses I believed 

I still had a lot to learn and an insufficient understanding 

of the skin at a deeper level, so I continued with further 

skin therapy training to broaden my overall knowledge.

I became a skin therapist 16 years ago in a private clinic 

that focused not only on the cosmetic side to beauty  but 

also the medical side of the skin. During my time working 

at this clinic and freelancing at various others I found 

my future company vision in the combination of these 

elements: the ‘cosmedic’ approach.

My passion lies in performing various laser treatments. 

This can be the simple task of hair removal via a laser 

treatment or the more complicated removal of pigment 

lesions, red blood vessels in the face or the removal of 

tattoos. I think it’s amazing to see how much younger  

and more beautiful the skin can look when unsightly spots 

and stains have been treated.

Equalizing and strengthening a skin with the help of 

products and treatments that will create a beautiful end 

result is simply great! I enjoy performing treatments 

to improve the skin such as acne therapy. This can be 

done using a combination of different types of peeling 

and/or a laser treatment. Working with products from 

renowned brands in the cosmetic field in combination 

and choosing  an individual programma of the most 

effective supplements, ensures the skin is healthy inside 

and out. Personal insecurities regarding skin issues can 

be removed, the overall effect of this is greater self-

confidence. This fuels my passion for this profession!

As the “face” behind Basic Skincare, I feel 

more at ease as a client in the clinic, we 

are able to get acquainted in a relaxed 

atmosphere and together we can explore 

what treatments I have to offer. I feel that 

in this way we  can get a more rounded  

solution for the individual rather than 

relying solely on brochures or vlogs as has 

become more common over the last years. 

I hope to see you soon in my practice!




