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Esther werkt met de 
producten van TheraVine.

Esther Rietdijk: “Juist de combinatie van huidverbetering en 
ontspanning werkt goed bij probleemhuiden.”

Reportage

SkinCare Harmelen

Huid- 
verbetering, 

ontharen  
en wellness

Vlakbij kasteel Haarzuylen ligt het  
instituut van Esther Rietdijk. SkinCare 

Harmelen is gevestigd in een oude  
kalverschuur in de gelijknamige plaats en 
biedt naast ontharen en huidverbe-

tering ook heerlijke wellness- 
behandelingen. “Voor mijzelf en mijn 
klanten is dit een prachtige combinatie.”

Schoonheidsspecialist Esther Rietdijk 
verenigt twee werelden in zich. Aan 
de ene kant heeft ze een voorliefde 

voor behandelingen met apparatuur, aan 
de andere kant is ze dol op het geven van 
wellness-behandelingen. ‘Alles over haar, huid 
en ontspanning’ luidt niet voor niets haar 
motto. “Ik word er heel gelukkig van om naast 
huidverbetering ook ontspannende massages 
te geven. De afwisseling is enorm leuk en ik 
zou me dan ook nooit in één ding alleen willen 
specialiseren.”

ELEKTRISCH ONTHAREN
Esther Rietdijk is geboren en getogen in Sneek. 
In 1993 rondt ze haar opleiding tot schoon-
heidsspecialist en pedicure af. Ze koos voor het 
vak omdat ze zelf als tiener een onrustige huid 
had. “Ik was er toen veel mee bezig. Hier wilde 
ik me later in scholen, dacht ik al vrij snel.” T
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SkinCare Harmelen is gevestigd 
in een oude kalverschuur.

Lachend: “Het naadje van de kous willen weten, 
dat is wel een beetje hoe ik ben.” Als ze haar 
opleiding heeft afgerond, werkt ze ruim dertien 
jaar als schoonheidsspecialist en assistent-
drogist in een DA drogisterij in Bolsward. “Ik 
wilde niet meteen een eigen instituut beginnen, 
maar eerst voldoende ervaring opdoen om te 
weten te komen waar mijn kracht lag. Mijn 
man, die ik tijdens de Sneekweek had ontmoet, 
woonde in het midden van het land. Ik wilde 
daar best naar toe verhuizen, maar alleen als 
ik daar een baan had.” Gelukkig kon Esther 
bij de firma Nem Products in Geldermalsen 
aan de slag als accountmanager en later als 

trainer. “Daar heb ik ontzettend veel geleerd, 
onder meer hoe je met mensen moet omgaan, 
en daar is ook mijn interesse in apparatuur 
ontstaan. Nem Products verkoopt apparatuur 
aan schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten. 
Onder meer voor elektrisch ontharen en het 
verwijderen van huidoneffenheden middels 
thermocoagulatie. Ik moest alle ins en outs van 
hun apparatuur leren en dat ging me goed af. 
Ik bleek vrij technisch te zijn. Ik heb zelf de 
opleiding elektrisch ontharen bij Peggy Hoek 
gevolgd, een heel inspirerende vakvrouw en 
docent. Later toen zij daarmee stopte ben ik deze 
opleiding zelf gaan geven voor Nem Products. 

Nog altijd vind ik elektrisch ontharen een van 
leukste dingen om te doen. Lekker pietepeuterig 
bezig zijn, heerlijk!”

EIGEN CONCEPT
In 2016 besluit Esther de stap te wagen naar een 
eigen instituut. Het dagelijks op en neer reizen 
naar haar werk in Apeldoorn wordt haar een 
beetje te veel. Haar man stelt voor om een eigen 
instituut te beginnen in de oude kalverschuur. 
“Dat was een geweldige kans die ik met beide 
handen heb aangegrepen! De schuur was jaren 
geleden helemaal gemoderniseerd, maar er 
moest natuurlijk nog veel aan gebeuren. Mijn 
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“Nog altijd vind ik 
elektrisch ontharen 

een van leukste dingen 
om te doen”

man heeft de hele verbouwing gedaan. Hier 
kreeg ik ruim veertig vierkante meter tot mijn 
beschikking. Ik heb een aparte opgang, een 
wachtruimte met toonbank (via marktplaats) 
en productkasten (zelf gemaakt) en een aparte 
behandelcabine. De inrichting is modern, met 
landelijke accenten.” Vanuit haar ervaring 
bij Nem Products weet Esther precies welke 
apparatuur ze in haar instituut wil: elektrisch 
ontharen en thermocoagulatie. “Ook wist 
ik precies met welk merk ik wilde werken: 
TheraVine. Dat kwam omdat ik in mijn tijd bij 
Nem Products op de Regiobijeenkomsten van 
Anbos altijd naast de stand van Nienke Buwalda 
stond. Zij is de Nederlandse distributeur van 
TheraVine en sprak altijd heel enthousiast 
over de mogelijkheden van het merk. Zij 
koppelen huidverbetering met hoogwaardige 

mooie huid zonder overbeharing en storende 
huidoneffenheden. Je moet blijven vernieuwen. 
Om nieuwe klanten binnen te halen, ben ik in 
het begin ook Brazilian Wax gaan doen. Dat was 
echt een klantentrekker, want dit kan verder 
nergens in de regio. Mensen die eerst alleen 
voor ontharen kwamen, komen nu ook voor 
huidverbetering of de wellness-behandelingen. 
Ook heb ik een groep klanten die alleen voor de 
ontspanning bij mij komt.”

COMBINATIES
Kwaliteit staat bij SkinCare Harmelen bovenaan. 
In de behandelruimte staat een prachtige 
wellnessbank van Italiaans design. Een flinke 
investering, maar hij is het waard aldus Esther. 
“De bank ziet er allereerst prachtig uit. Een 
echte eyecatcher in mijn cabine. Hij ligt zalig 
en je kunt hem verwarmen. Klanten verheugen 
zich daar enorm op, vooral in de winter! Aan elke 
behandeling voeg ik een vleugje wellness toe. 
Ik maak daarom eigenlijk altijd combinaties van 
behandeltechnieken. Dus een huidverbeterende 
massage wissel ik af met ontspannende grepen. 
De behandeling moet namelijk wel prettig zijn 
om te ondergaan! Tijdens een enzymatische 
peeling doe ik bijvoorbeeld een cupping-massage 
op het voorhoofd, hals en decolleté. Of ik geef 
tijdens het masker een drukpuntmassage of ik 
masseer de handen. Veel mensen vinden het 
ook fijn als ik een huidverbeterende massage 
afwissel met ontspannende effleurages op de 
rug of de benen. Ik probeer van een behandeling 
een complete ervaring te maken gericht op 
ontspanning.”

WELBEHAGEN
Met de producten van TheraVine kan Esther vele 
kanten op. Of het nu gaat om het behandelen van 
specifieke huidproblemen of om ontspannende 
lichaamsbehandelingen. Esther: “Het merk heeft 
prachtige oliën, die eigenlijk een soort serums 
zijn. Hier masseer ik mee. Daaroverheen komt 
dan nog een heerlijke bodycrème. Klanten 
ruiken die de hele dag nog. Hier komen ze 
echt voor terug, de geur en het gevoel van 
welbehagen. Binnenkort komt TheraVine met 
fruitzuurpeelingen. Hiermee kun je verschillende 
huidproblemen aanpakken. Maar je kunt er 
ook heel mooie combinaties mee maken. Denk 
bijvoorbeeld aan een huidverbeterende massage 
en aansluitend een lichte peeling. Zo kun je een 
huid enorm activeren. Een glycolzuurpeeling 
24 uur voorafgaand aan het ontharen is ook een 
goede mogelijkheid. Zo zorg je ervoor dat je klant 

geen ontstekingen of ingegroeide haren krijgt. 
TheraVine heeft ook een nieuwe lichaamspeeling 
op crèmebasis voor thuisgebruik, daarmee 
kunnen ze het resultaat onderhouden. Deze 
aanvulling past dus heel goed in mijn bestaande 
concept.”

GOUD IN HANDEN
Wellness hoort absoluut thuis in het schoon-
heidsinstituut, vindt Esther. Ook als je je in 
eerste instantie vooral richt op huidverbetering. 
Esther: “Juist de combinatie van huidverbetering 
en ontspanning werkt goed bij probleemhuiden. 
Mensen genieten ervan, voelen zich prettig en 
ze zien het resultaat. Als je dat kunt bieden, 
heb je goud in handen. Een instituut is veel 
laagdrempeliger en toegankelijker dan een groot 
wellness resort. Bovendien kun je wellness op 
maat bieden. Hoe uniek is dat?”

ingrediënten uit druiven aan prachtige 
lichaamsbehandelingen. Die combinatie leek 
me heel mooi. Ook omdat wij thuis een grote 
wijnkelder hebben, sprak het merk me aan. Zo 
is mijn salonconcept ontstaan: huidverbetering, 
ontharen en wellness.”

WIJN
Esther is heel enthousiast over ‘haar’ merk en de 
resultaten die ze ermee boekt bij haar klanten. 
“TheraVine is een bijzonder cosmeticamerk uit 
Zuid-Afrika. Alle producten zijn op basis van 
‘druiventherapie’. De bladeren en de druiven, 
de hele plant zit bomvol antioxidanten. Het 
merk maakt bij de productie gebruik van 
geavanceerde technologie. Naast effectieve 
huidverzorgingsproducten ontwikkelen ze 
ook prachtige wellness-behandelingen en 
diverse massages. Huidverbetering gaat dus 
hand-in-hand met wellness bij dit merk. 
Vooral die combinatie van hoogwaardige, 
actieve ingrediënten en ontspanning maakt de 
behandelingen van TheraVine zo effectief. Iedere 
huid knapt ervan op.” Het concept van SkinCare 
Harmelen bestaat inmiddels naast wellness, 
elektrisch ontharen en thermocoagulatie ook 
uit microblading en microdermabrasie met 
kristallen. “Ik wil dat iedereen hier met een 
goed gevoel weggaat. Ontspannen, met een 

“Een huidverbeterende 
massage wissel ik af met 
ontspannende grepen”
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