


Mijn naam is 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 komt. 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 12 jaar

werk ik als huidtherapeut waarvan ik 

enkele jaren als ZZP’er in diverse klinieken 

ervaring heb opgedaan. Inmiddels ben ik 

alweer 3 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 

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, Lutronic en Energist.

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.

Met de NeoGen plasmabehandeling kunnen we de 

huid snel en nauwkeurig laten vernieuwen, ongeacht 

huidleeftijd of huidskleur. Het plasma wordt door 

de gehele huidarchitectuur opgenomen en zorgt 

voor een activatie van collageen en versnelt het 

vernieuwingsproces van de huid. De NeoGen wordt 

ingezet voor zachte ooglidcorrecties, acne littekens, 

oppervlakkige pigmentvlekken en rimpels.

Deze behandeling is ook geschikt voor de behandeling 

of vermindering van:

- Rimpels

- Zonschade en pigmentatie

- Acne

- (Bevallings-)littekens

- Ooglift (onder en boven)

- Melasma

- Pigmentlaesies

- Porieverfijning

- Striae

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.

Onze facials:
- MESO EPIGEN SYSTEM ™
- Dieptereiniging door middel 
  van peelings
- NeoStrata® ProSystem Retinol Peel
- M.Pen
- Mesopeel Melanostop Tran3x
  peeling
- Cosmelan

PEELINGS

Met behulp van peelings verwijdert de huidtherapeut 

de dode en losse huidcellen zodat de poriën weer 

vrij zijn om talg af te voeren. Als de huid regelmatig 

gepeeld wordt, zullen mee-eters of comedonen – 

zoals de talgophopingen genoemd worden – minder 

snel ontstaan. Bovendien wordt de huidvernieuwing 

door het afvoeren van dode huidcellen gestimuleerd.

ANTI-AGING 

Omdat elk persoon anders is en elke huid een eigen 

verleden heeft, introduceert mesoestetic de nieuwe, 

gepatenteerde ‘age element’- lijn: een professioneel 

anti-aging systeem geïnspireerd op de meest 

geavanceerde medisch-esthetische technologie. Het 

[MESO] EPIGEN SYSTEM™ is de eerste slimme 

verjongingsreactivator die werkt via een epigenetische 

methode. Het is een innovatieve en integrale 

behandeling voor de anti-aging die per persoon op 

maat kan worden afgestemd. Deze epigenetische 

werking is wetenschappelijk onderbouwd en in 

meerdere studies vastgesteld. Het verouderingsproces 

van de huid wordt beter begrepen én er wordt zowel 

preventief als regeneratief ingegrepen.

PIGMENTATIE

Voor het behandelen van pigmentvlekken in het gezicht, is de eerste stap een doelgerichte productlijn te gebruiken in 

combinatie met het laten peelen van uw huid. Om bruine vlekken doeltreffend tegen te gaan, is een verzorgingsproduct 

aangewezen dat in alle fasen van de melanineproductie ingrijpt. Daarnaast is ook een zonnebescherming onontbeerlijk 

met een SPF-beschermingsfactor van minstens 50, om nieuwe vlekken te voorkomen. Met dit verzorgingsprogramma 

kan de pigmentatie onder controle worden gehouden, kunnen vlekken zichtbaar worden verzacht en kan de teint 

worden opgehelderd en egaler gemaakt.

HUIDVERBETERING

Veel huidproblemen gaan gepaard met een overmaat aan dode huidcellen, waardoor de huid dikker en valer wordt 

en de poriën verstopt raken. AHA’s (wateroplosbare fruitzuren) hebben een exfoliërend effect doordat ze de 

oppervlakkige lagen dode huidcellen als het ware losweken. Ze maken de huid gladder en hebben een diepgaand 

anti-agingeffect. Een NeoStrata® ProSystem peeling is een techniek die specifiek werd ontwikkeld om de huid te 

vernieuwen. Hierbij wordt een sterk geconcentreerd AHA in alle veiligheid en gedurende korte tijd op de huid 

aangebracht en vervolgens chemisch geneutraliseerd om de behandeling te stoppen.

Een peeling is een eenvoudige, maar doeltreffende techniek. Deze techniek veroorzaakt een gecontroleerde 

vernieuwing van de huidcellen en van de diepere huidlagen. Mesopeels voorkomen verdikkingen van de huid, zorgen 

voor een regeneratie van de collageen- en elastinevezels, geven een egaliserend effect en een vasculaire stimulatie.

De Mesopeel Melanostop Tran3x peeling zorgt voor een versnelde celvernieuwing om de oppervlakkige ophoping van 

melanine (kleurstof) te elimineren. 

De Cosmelan is een doeltreffende combinatie van een professionele behandeling en een opvolgende thuisverzorging 

voor alle fototypes van de huid. Hierdoor worden pigmentvlekken, te wijten aan melanine, hyperpigmentatie of 

ouderdomsvlekken verzacht en verwijderd. U krijgt hierdoor opnieuw een pigmentvrije, gezonde en heldere huid.

HUIDVERSTEVIGING

Oktober 2016 lanceerde NeoStrata de NeoStrata® 

ProSystem Retinol Peel. De geavanceerde sterke 

therapeutische peel bevat 3% Retinol met een Retinol 

Booster Complex™ om de huid te exfoliëren en het 

uiterlijk te verbeteren op fijne lijntjes en rimpels, 

reductie van acne, huid stevigheid verbeteren en 

tegelijkertijd een heldere, egale en gladde huid 

bewerkstelligen.

MICRONEEDLING 

Microneedling heeft met de m.pen sinds enkele jaren 

een vaste plaats gekregen en betekent een belangrijke 

vooruitgang op het gebied van de dermo-epidermale 

bio stimulatie. Het is een sublieme, doeltreffende 

en minimaal invasieve techniek voor de stimulering 

van het huidweefsel. Het werkt door het maken van 

duizenden microscopisch kleine epidermale kanaaltjes 

in de huid die de huidregeneratie stimuleren en die 

precies de juiste diepte hebben voor de transdermale 

doorgang van actieve ingrediënten met specifieke 

stimulerende of regenererende eigenschappen.



gediplomeerd schoonheids-
specialiste en masseuse

gediplomeerd all-round 
schoonheidsspecialiste, 

masseuse en personal yoga 
trainer

ONTSPANNINGSMASSAGE

Even bijkomen en opladen tijdens een ontspannings-

massage. Deze massage is kalmerend voor lichaam 

en geest. Vermindert stress en stimuleert het 

geluksgevoel. Door de wrijvende en knedende bewe-

gingen wordt de bloedsomloop gestimuleerd. 

HOTSTONE MASSAGE

De combinatie van warme basaltstenen en de klassieke 

massage, worden afvalstoffen beter afgevoerd door 

het lichaam. Wanneer de stenen op het lichaam 

worden gelegd zorgt het voor een diepere werking. 

De warmte zorgt voor ontspanning. Hierna voelt je 

lichaam opgeladen. 

KRUIDENSTEMPEL MASSAGE

Een diepwerkende, reinigende en helende werking 

door de warme bundels met kruiden. Door de warmte 

voelt de massage ontspannend. Verschillende kruiden 

met ieder een specifieke werking die de stofwisseling 

activeert en de bloedsomloop stimuleert. Er wordt 

licht met de warme kruiden gemasseerd tijdens een 

klassieke massage.

massages

het team

anne miranda
Huidtherapeut
SYLVIA

Daarnaast bieden wij ook diverse beautybehandelingen aan, zodat u weer kan stralen met mooie 
wimpers of wenkbrauwen.

LASHLIFT

Met de Elleebana One Shot Lashlift krijg je volle, gelifte wimpers die wekenlang mooi 

blijven. Geschikt voor korte en lange wimpers, stijle wimpers en ‘overkrulde’ wimpers. 

Voor als je geen extensions wilt en kan dragen, of je wimpers niet langer wilt beschadigen 

met een wimperkruller. De Elleebana formule is vooruitstrevender dan elk ander lifting 

systeem op de markt. Met een gemiddelde inwerktijd van 10 minuten geeft het de meest 

geweldige resultaten voor gemiddeld 6 tot mogelijk 8 weken. De formule voedt ook 

zodat de wimpers hun gezonde conditie behouden.

De lash botox is een voedend vitamine masker voor je wimpers. Voor het herstellen van 

de wimpers of ze een boost te geven. Daardoor zorgt het ervoor dat je wimpers voller, 

langer en gezonder worden.

BROW LAMINATION

Bij een Brow Lamination behandeling wordt de stand van de wenkbrauw haren verandert. 

Door de Brow Lift worden je wenkbrauwen gestyled en creëer je fluffy brows. Hierdoor 

zien je wenkbrauwen er voller, strakker en gelift uit. Zijn je haren van nature stug, 

krullend en hangen ze naar beneden? Of heb jij van jezelf smalle wenkbrauwen en wil je 

ze wat breder en voller laten lijken? Dan is Brow lamination de oplossing voor jou! Het 

resultaat blijft 4 tot 6 weken mooi. In de ochtend even kammen en je bent ready to go! 

HENNA BROWS

Elleebana’s innovatieve formule helpt de haren verstevigen en herstelt de groei en  

natuurlijke vorm van de wenkbrauwen. Ze hebben een luxueus pallet aan kleuren die 

individueel of gemixt kunnen worden om zo de ultieme wenkbrauwkleur te creëren.

Elleebana Brow Henna kleurstoffen zijn afgeleid van de Henna plant of Henna boom 

en is van hoogwaardige kwaliteit, omdat deze gemaakt wordt van de bladeren i.p.v. de 

schors. Hierdoor is de Elleebana Brow Henna van perfecte kwaliteit en geeft het betere 

resultaten op de huid en op de wenkbrauwen zelf.

Elleebana’s Brow Henna helpt om de haargroei te versterken en te herstellen en verbetert 

de natuurlijke conditie van het haar van de wenkbrauw. Dit maakt het óók perfect voor 

mensen die weinig wenkbrauwen hebben of overplukte wenkbrauwen. Deze unieke 

toevoegingen aan de henna zijn innovatief, onderscheiden het merk van andere henna 

producten en is uniek in de evolutie van de wenkbrauwstyling.



Wist u dat wij ook exclusieve geuren aanbieden? Zo 

kunt u kiezen uit de 10 unieke parfums van Astrophil 

& Stella of de heerlijke geuren van Maison Rebatchi.

ASTROPHIL & STELLA

Astrophil & Stella is een nieuw niche parfummerk, 

afkomstig uit Italië met 10 geuren in haar collectie. De 

geurlijn is bijzonder omdat ze zijn ontwikkeld door 

vier parfumeurs rondom een mythische voorstelling 

over Astrophil, de sterveling en Stella een godin uit 

het heelal.

Alle parfums hebben hun eigen poëtische verhaallijn. 

Did you know that we also offer exclusive perfume 

fragrances? You can choose between the 10 unique 

perfumes from Astrophil & Stella or the wonderful 

fragrances from Maison Rebatchi.

ASTROPHIL & STELLA

Astrophil & Stella is a new niche perfume brand from 

Italy with 10 fragrances in its collection. The collection 

is special because it was developed by four perfumers 

around a mythical representation about Astrophil, the 

mortal and Stella, a goddess from the universe.

All perfumes have their own poetic story.

Parfums
Perfumes

MAISON REBATCHI

Dit is het verhaal van een parfumhuis dat net als 

zovelen had kunnen beginnen met “er was eens een 

parfumeur, of de zoon van een parfumeur ...”. Dit was 

echter helemaal niet het geval. Maison Rebatchi is de 

vrucht van een levenslange droom. Die van Mohamed 

Rebatchi, een jonge Frans-Algerijnse die opgroeide in 

een buitenwijk van de arbeidersklasse ten noorden 

van Parijs. 

Bij het maken van zijn eerste parfums en kaarsen 

omringde Maison Rebatchi zichzelf met de grootste 

parfumeurs en beste ambachtslieden. 

Hun keus om van hoogwaardige grondstoffen 

brouwsels samen te stellen tot het prachtige ontwerp 

van de parfumflesjes, maakt dat de creaties van Maison 

Rebatchi onmiskenbaar zijn en versierd met een zegel 

van uitmuntendheid.

MAISON REBATCHI

This is the story of a perfume house that could have 

started with “Once upon a time there was a perfumer, 

or the son of a perfumer…”. However, this was not 

the case at all. Maison Rebatchi is the fruit of a lifelong 

dream. The dream of Mohamed Rebatchi, a young 

French-Algerian man who grew up in a working-class 

suburb in the north of Paris.

In creating its first perfumes and candles, Maison 

Rebatchi surrounded itself with the greatest perfumers 

and best craftsmen. 

From their choice of high-quality raw materials to 

compose their brews to the beautiful design of the 

perfume bottles, Maison Rebatchi’s creations are 

unmistakably decorated with a seal of excellence.



certified beautician and 
masseuse

certified all-round beautician, 
masseuse and personal yoga 

trainer

RELAXATION MASSAGE

Relax and recharge during a relaxation massage. This 

massage is soothing to body and mind. It reduces stress 

and stimulates the feeling of happiness. Through the 

rubbing and kneading movements, blood circulation 

is stimulated. 

HOTSTONE MASSAGE

The combination of warm basalt stones and a classic 

massage helps remove waste products from the body. 

When the stones are placed on the body, it offers 

a deeper effect. The warmth provides relaxation. 

Afterwards your body will feel recharged.

 

HERBAL STAMP MASSAGE

A deep cleansing and healing effect through the warm 

bundles of herbs. The warmth makes the massage 

feel relaxing. Different herbs, each with a specific 

effect, activate the metabolism and stimulate blood 

circulation. The warm herbs are lightly massaged in 

during a classic massage. 
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In addition, we offer various beauty treatments, so that you can shine again with beautiful 
eyelashes or eyebrows.

LASHLIFT

With the Elleebana One Shot Lashlift you get full, lifted eyelashes that remain beautiful 

for weeks. Suitable for short and long lashes, straight lashes and lashes that are too curly. 

For when you don’t want to or can’t wear extensions, or no longer want to damage your 

lashes with an eyelash curler. The Elleebana formula is more advanced than any other 

lifting system on the market. With an average application time of 10 minutes, it provides 

the most amazing results for an average of 6 to possibly 8 weeks. The formula also 

nourishes, so the lashes keep their healthy condition.

 

The lash Botox is a nourishing vitamin mask for your lashes. For recovering the lashes or 

to give them a boost. Making your lashes fuller, longer, and healthier.

 

BROW LAMINATION

During a Brow Lamination treatment the position of the eyebrow hairs is changed. The 

Brow Lift styles your eyebrows and creates fluffy brows. This makes your eyebrows look 

fuller, tighter, and lifted. Is your hair naturally stiff, curly, and hanging down? Or do you 

have naturally narrow brows, and would you like them to look broader and fuller? Then 

Brow Lamination is the solution for you! The result remains beautiful for 4 to 6 weeks. 

Just give them a quick comb in the morning and you’re ready to go!

 

HENNA BROWS

Elleebana’s innovative formula helps firm the hairs and restores the growth and natural 

shape of the eyebrows. They have a luxurious palette of colours that can be used 

individually or mixed to create the ultimate eyebrow colour. Elleebana Brow Henna dyes 

are derived from the Henna plant or Henna tree and are of high quality because they are 

made from the leaves instead of the bark. This gives Elleebana Brow Henna a perfect 

quality and better results on the skin and on the eyebrows themselves. 

Elleebana’s Brow Henna helps to strengthen and restore hair growth and improves the 

natural condition of eyebrow hair. This also makes it perfect for people who have few 

eyebrows or over-plucked eyebrows. These unique additions to the henna are innovative, 

differentiate the brand from other henna products and are unique in the evolution of 

eyebrow styling.



For beauty treatments you can choose from various facials, each with their own working action. For 
example hydration, firming, depigmenting, or stimulating (for example by means of microneedling). You 
can also choose from a broad range of chemical peels. A chemical peel is a fluid that is applied to your skin. 
Due to their specific qualities, chemical peels target anti-ageing, pigmentation, tallow or redness. 

Our facials:
- MESO EPIGEN SYSTEM ™
- Deep cleansing by means 
  of chemical peels
- NeoStrata® ProSystem Retinol Peel
- M.Pen
- Mesopeel Melanostop Tran3x 
  peeling treatment
- Cosmelan

CHEMICAL PEELS

By means of chemical peels, the skin therapist 

removes dead and loose skin cells, so the pores 

are free to drain the tallow again. By having regular 

treatments, blackheads or comedones - as the tallow 

accumulations are called - are less likely to form. In 

addition, the removal of dead skin cells stimulates the 

skin’s renewal process.

 

ANTI-AGING 

Because every person is different, and every skin 

has its own history, Mesoestetic is introducing the 

new, patented age element line: a professional 

anti-aging system, inspired by the most advanced 

medical-aesthetic technology. The [MESO] EPIGEN 

SYSTEM™ is the first smart rejuvenation reactivator 

that works by means of an epigenetic method. It’s 

an innovative and integral anti-ageing treatment that 

can be customised for each individual. This epigenetic 

method has been scientifically proven and confirmed 

by several studies. The ageing process of the skin is 

better understood, and preventive and regenerative 

action is taken.

PIGMENTATION

To treat facial pigmentation, the first step is to use a targeted product line in combination with a skin peel. To 

effectively combat brown spots, a care product that intervenes in all phases of melanin production is recommended. 

In addition, it is essential to use sunscreen with an SPF protection factor of at least 50 to prevent new spots. This 

care program makes it possible to control pigmentation, visibly reduce the appearance of spots and brighten and even 

out the complexion.

 

SKIN IMPROVEMENT

Many skin problems come with an access of dead skin cells, making the skin become thicker and fainter and causing 

pores to clog up. AHAs (water-soluble fruit acids) have an exfoliating effect by loosening the superficial layers of 

dead skin cells. They make the skin smoother and have a deep anti-ageing effect. A NeoStrata® ProSystem peel is a 

technique specifically developed to renew the skin. During the treatment, a highly concentrated AHA is applied to 

the skin in complete safety for a short period of time and subsequently chemically neutralized to stop the treatment.

 

A chemical peel is a simple yet effective technique. This technique provides a controlled renewal of the skin cells and 

the deeper skin layers. Mesopeel prevents the skin from thickening, ensures a regeneration of the collagen and elastin 

levels, has a smoothing effect, and offers vascular stimulation.

 

The Mesopeel Melanostop Tran3x peel provides accelerated cell renewal in order to eliminate the superficial clogging 

of melanin (colourant). 

 

The Cosmelan is an effective combination of a professional treatment followed by home care for all skin phototypes. 

Due to this, pigmentation marks caused by melanin, hyperpigmentation or age spots are softened and removed. You 

will regain a pigment-free, healthy, and clear skin.

SKIN FIRMING

In October 2016 NeoStrata launched its NeoStrata® 

ProSystem Retinol Peel. This advanced, strongly 

therapeutic peel contains 3% Retinol with a Retinol 

Booster Complex to exfoliate the skin and to improve 

its look with regard to fine lines and wrinkles, reducing 

acne, improving the skin’s firmness whilst ensuring a 

clear, even, and smooth skin.

 

MICRONEEDLING 

Since the arrival of the m.pen, a few years ago, 

microneedling has taken up a fixed spot and represents 

an important progress in the field of dermo-epidermal 

bio-stimulation. It’s a sublime, effective and minimally 

invasive technique for stimulating the skin tissue. It 

works by creating thousands of microscopic epidermal 

canals in the skin, which stimulate skin regeneration 

and have exactly the right depth for the transdermal 

passage of active ingredients with specific stimulating 

or regenerating qualities.



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. 
Laser treatments can be used for various purposes. 

Think of laser hair removal, tattoo removal, reducing 

pigmentation spots, melasma, coarse skin texture, 

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 often treats 

vascular problems in the face. Couperose or diffuse 

redness can be significantly reduced with additional 

product use.

With NeoGen Plasma treatments, we can renew the 

skin quickly and accurately, regardless of the age or 

colour of the skin. The Plasma is absorbed by the 

entire skin architecture and provides an activation of 

collagen and acceleration of the skin renewal process. 

NeoGen Plasma is used for soft eyelid corrections 

(blepharoplasty), acne scars, superficial pigmentation 

and wrinkles.

This treatment is also suitable for the treatment or 

reduction of:

- Wrinkles

- Sun damage and pigmentation

- Acne

- (Postpartum) scars

- Eye lift (lower and upper)

- Melasma

- Pigmented lesions

- Pore size reduction

- Striae



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,  

Lutronic and Energist.

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 three 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 program 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!




