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WE ARE FAMILY
Kreatos is niet alleen de grootste kapper van Vlaanderen, het is ook het grootste 
familiebedrijf in de Belgische kapperssector.  Opgericht door Eric, zijn ex-vrouw 
Linda en zijn partner Gauke, en dan vervolgens voortgezet door Sophie, zijn 
dochter, en Vincent, zijn echtgenoot, is Kreatois er heel trots op dat we een fami-
liebedrijf zijn. Familiegevoel is één van de centrale waarden van Kreatos. Voor ons 
zijn alle Kreatos medewerker deel van deze familie. Het stopt echter niet bij onze 
medewerkers. Wij zien jullie, onze klanten, ook als deel van de grote Kreatos fa-
milie. Samen kunnen we ons inzetten om de wereld een beetje beter te maken. 
Samen kunnen we erin slagen de wereld een beetje mooier te maken,. Als het 
ons lukt om heel onze familie, medewerkers en klanten, bij elk kapsel een goed 
gevoel te geven, dan maken wij ruim 1,5 miljoen mensen per jaar een beetje 
gelukkig. Dankzij jullie.
Maak er een mooie zomer van.
Eric Bergeys.
CEO Kreatos
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LOOK: Paris
CUT: Bob Box
COLOR: Warm Summer Chocolate
CARE: BC Smooth Perfect Shampoo
FINISH: Osis+ Sparkler

Pak: Elisabetta Franchi
Jas zonder mouwen: Wright.



LOOK: Lisboa
CUT: Verticale lagen man

CARE: 3D Men Hair & Body Shampoo
FINISH: Osis+ Sand Clay

Hemd met bollenprint:
Essentiel

Trui: Hydrogen
Jeans: Jack&Jones

Sneakers: Hydrogen



LOOK: Las Vegas
CUT: Verticale degradatie
COLOR: Ice Blond
CARE: BC Color Freez Silver
FINISH: Osis+ Dust It

Bloes: JBC
Jurk: Liu-Jo
Riem en pumps: Patrizia Pepe
Oorbellen: Bershka



LOOK: St-Tropez
COLOR: Warm Summer Caramel

CARE: BC Moisture Kick Shampoo
FINISH: Osis+ Session, Osis+ Sparkler

Gestreept pak: River Island
Gestreepte top: New Look

Pumps: Primark



LOOK: London
COLOR: Summer Red & Copper
CARE: BC Vibrant Red Color Shampoo
FINISH: Osis+ Wind Touch

Bloes: River Island
Rok: Zara
Sandalen en oorbellen: Primark



LOOK: Hollywood
COLOR: Pastel Blond & Golden Pink
CARE: Blondme Keratin Restore Shampoo
FINISH: Osis+ Undercoat

Top: River Island
Broek: Zoë Karssen
Oorbellen: Pieces
Laarzen: Lolo Ballerina.



LOOK: Berlin
CUT: 1 Lengte

COLOR: Summer Gold & Ice
CARE: Mad About Waves

Sulfate Free Cleaner
FINISH: Mad About Waves

Seablend Texture Spray

Gestreepte jumpsuit: River Island
Riem: Zara

Laarzen: Lolo ballerina



LOOK: Madrid
CUT: Verticale degradatie
COLOR: Dark Caramel & Honey
CARE: BC Volume Boost Shampoo
FINISH: Osis+ Refresh Dust

Top: Wolford
Bloes: New Look
Broek, slippers en oorbel: Monki



LOOK Monaco
CARE: 3D Men Hair & Body Shampoo

FINISH: Osis Blow & Go

T-shirt: Zara
Capuchon trui: Hydrogen

Broek: River Island
Sneakers: Zara



LOOK: New York
CUT: Bob Box

COLOR: Pastel Gray & Silver Pink
CARE: Blondme Blush Wash Strawberry

FINISH: Osis+ Hair Body

Badpak: Zoë Karssen
Jas: Bershka

Panty: Veritas



LOOK: Roma
COLOR: Black & Blue
CARE: Oil Ultime Oil-in Shampoo
FINISH: Osis+ Session

Lange jurk met sterren: Liu-Jo
Top, legging en sandalen: Monki
Ketting: Veritas
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KIDS ON THE BEACH 
De zonneproducten van Lancaster behoe-
ven al lang geen introductie meer. Iedereen 
weet dat je voor superieure bescherming 
best bij Lancaster langs gaat. We konden het 
echter niet laten om hun superhandige kin-
derproducten nog eens in het zonnetje te 
zetten. Ook  de Tan Maximizer hoort bij elke 
zonbestemming in je bagage!
www.lancaster-beauty.com 

MANDARIJN 
Mandarine Napoléon, de naam alleen al roept een cocktailbar op ergens in het zuiden van Frank-
rijk, of een gezellig terras aan de Côte d’Azur. En het nieuwe recept voor een zonnige margarita 
op basis van Mandarine Napoléon wordt de grote cocktailhit van het seizoen. Stel je gewoon de 
lekkere frisheid van een margarita voor die subtiel een rijke cognac-smaak draagt. Heerlijk!
www.dekuyper.com

REMIX 
4711 bestaat 225 jaar en dat moet gevierd worden. En wat is 
feestelijker dan een nieuwe, opwindende geur die de magi-
sche frisheid van de klassieker combineert met moderne en 
trendy tonen. Bergamot, sinaasappel, citroen, neroli, citrus, 
muskus en rozemarijn verheffen deze 4711 Remix tot een 
nieuwe standaard voor de komende eeuwen!
www.4711.com/nl

TROPISCH 
Afgelopen winter verwende Damart ons met een heerlijk warme poncho. Deze zomer schenken 
ze ons de zomerse, tropische versie met dit heerlijk nonchalante poncho-hemd. Fris, trendy en 
comfortabel combineer je dit met je beachwear of casual sportief met een leuke broek.
www.damart.be

SJAALTJE 
Voor de frissere dagen tijdens de zomer of gewoon als leuk accessoire kunnen 
we deze sjaals van Gigue enkel maar aanbevelen. De trendy kleuren en modieuze 
prints maken deze sjaals een absoluut succes, zowel casual als meer opgekleed. 
Zelfs een eenvoudige outfit krijgt iets zonnigs en vrolijks met deze accessoires.
www.gigue.com

MANDARIJNTJE 
Mandarijnen zijn in het Verre Oosten een symbool van weldaad en vernieuwing. 
Het kan dan ook geen toeval zijn dat we ze in de zeeploze douchegel van Rainphar-
ma vinden. Gezond, verzorgend en met een opmonterende geur: ik wil best wel 
elke ochtend mijn mandarijntje.
www.shop-rainpharma.com/nl

MIRACULEUS 
Max Factor legt een zomerse gloed over je gezicht 
met deze Miracle Glow Duo. Met de lichtreflecte-
rende concealer verberg je makkelijk oneffenheden 
of accentueer je jouw jukbenen. Dan gebruik je 
de wonderbaarlijke highlighter voor een gezonde 
gloed. En het mooiste is dat je ze samen of apart kan 
hanteren. Aan jou de keuze ...
www.maxfactor.com

ITALIAANSE SCHOENEN 
Wij houden van oranje in de zomer en blijkbaar doet Fratelli Rossetti 
dat ook. Wij pikten deze mooie schoenen uit de nieuwste collectie 
voor de zomer. Elegant, modieus en met hoog draagcomfort, wat wil 
je nog meer in een schoen?
www.fratellirossetti.com

MASSAGE 
Een heerlijke massage na een dagje zonnebaden 
op het strand, dat is voor mij het paradijs. En met 
de natuurlijke, rijke massage-olie van Weleda stijg 
ik helemaal naar de 7de hemel. Kies de kruidenbe-
handeling die het best bij jou past en laat je dan 
gaan. Het leven kan zo mooi zijn.
www.weleda.com

SIMPLY TED 
We zijn van Ted Baker grote bloemen ge-
woon, en opvallende strikjes en gekke fran-
jes, maar in deze zomercollectie toont hij zich 
ook de grootmeester van eenvoud en style-
ring. We zijn helemaal verliefd op deze kant 
van Ted Baker.
www.tedbaker.com



LEVE DE REVOLUTIE 
Ben Sherman brengt deze zomer de Peacock Revolution, een sterke stijl voor mannen die 
durven spelen met kleuren en motieven. Mannen die niet bang zijn van mode of originali-
teit. Voeg daarbij nog het sterke en opvallende vintage gevoel dat ben Sherman ook in deze 
collectie legt en je hebt een winnaar!
www.bensherman.com

HEAVEN MUST BE
MISSING AN ANGEL 
Jeremy Scott doet het nogmaals voor Cybex: een 
opvallende collectie kinderwagens en buggies die je 
hart helemaal vertederen. Wij zijn gewoon helemaal 
wild van zijn “Cherubs” ! Een reiswieg is de basis voor 
een kinderwagen, terwijl een autozitje omgetoverd 
wordt tot een handige buggy. Alles in een leuke en-
gelenprint. Jij moet enkel nog kiezen: roze of blauw?
www.cybex-online.com

GEPRINTE ROOS 
Ook in hun jongste zomercollectie steekt de 
kleding van Antwrp vol trendy prints en hip-
pe kleurtjes. Wij gingen voor deze bleekroze 
t-shirt met opvallende rozenprint. Stoer en 
gevoelig, zoals de ideale man!
www.antwrp.be

VERS UIT SPANJE 
Een lichte, fruitige gin met een zacht aroma van 
aardbeien: dat klinkt als pure verwennerij in de 
oren! Larios Rose Gin is waarschijnlijk de meest 
populaire gin in Spanje, een land dat weet hoe je 
van cocktails kan genieten. Dit moet je gewoon 
geproefd hebben ...
www.alcobrands.be

TRENDY SPORTEN 
Geen merk verstaat de dag van vandaag beter wat 
trendy sporten betekent.  Uit de nieuwste collectie se-
lecteerden we deze modieuze stoere sweater met een 
opvallende neklijn. In de fitness of tijdens het shoppen 
staat deze trui je geweldig.
www.adidas.be

PARTY TIME
Voor een jong, vlot en hip horloge moet je bij Swatch zijn, dat weet 
iedereen; Wij waren vooral onder de indruk van hoe feestelijk een 
Swatch kan zijn. Neem nu dit mooie roze horloge uit het jongste 
gamma: daarmee voel je je meteen toch een prinses!
www.swatch.com 

ROSE GOUD 
Dit seizoen voelt Belgisch ju-
welenmerk Titto rose goud toe 
aan de creatieve mix die we van 
hem gewoon zijn. En hoewel 
edelstenen en halfedelstenen 
het grote handelsmerk van Titto 
blijven, zien we nu ook  textiel 
of rubber in sommige juwelen. 
Het resultaat is dat deze siera-
den nog sterker en hedendaag-
ser zijn geworden. We hadden 
niet gedacht dat dit nog mo-
gelijk was, maar Totto overtreft 
onze verwachtingen.
www.totto.be

ZOMERVOETEN 
Ook de kleinsten onder ons willen graag wel eens  in vakantie-
stemming gebracht worden. Daarvoor heeft Falke een reeks 
unieke en grappige sokken die aan zon, zee en strand voor de 
kids doen denken. Heerlijk toch!
www.falke.com/be

DOOR EEN ROZE BRIL 
Deze zonnebrillen van Lacoste hebben 
het helemaal: klassiek met een lichte 
vintage touch, maar superhip door de 
gele en roze kleur in het glas. Met zo’n 
bril kan je haast niet anders dan goed-
gezind door het leven gaan. Op en top 
zomers gevoel recht op je neus en vlak 
voor je ogen. Wij houden ervan!
www.lacoste.com

SCHANDALIG 
Jean-Paul Gaultier zit nooit om een schandaal verlegen, 
maar zo’n nieuwe parfum “Scandal” is echt schandalig 
lekker! Vanuit bloedsinaasappel en mandarijn neemt 
deze geur je mee langs honing, gardenia en jasmijn. Een 
parfum vol bloemen en verleidelijkheid. Om jezelf hele-
maal mee te verwennen...
www.jeanpaulgaultier.com



DROOG HAAR 
Met deze all-in haardrogerskit van GHD geef jij je 
haar in een handomdraai een professionele sty-
ling. De haardrogers en stijltangen van GHD zijn 
niet alleen geliefd door kappers en stylisten, ze 
zijn ook bijzonder handig en makkelijk om zelf 
thuis te gebruiken! Na GHD wil je geen andere 
droger meer.
www.ghdhair.com

MELK IS GOED VOOR ELK 
Bij een superieure koffie hoort de lekkerste melk voor de schuimigste 
capucinno. Niet alleen warm melkschuim komt uit deze “capucinnatore”, 
ook koud schuim voor ijskoffie wordt moeiteloos opgeklopt. Of ge-
wone warme melk voor een perfecte latte. Na gebruik kan je het toestel 
gewoon in de vaatwasser steken. Simpel, smakelijk en stijlvol, zoals de 
koffie van Illy zelf.
www.illy.com

OLIFANT 
Het verhaal vanSatao Gin begint in Zuid-Afrika met een pro-
ject om olifanten te beschermen, nadat de grootste gekende 
olifant, Satao, door stropers vermoord werd. Zuid-Afrika is ook 
het land waar Saftao Gin zijn bijzondere botanicals vandaan 
haalt om een unieke smaak te creëren. De gin zelf wordt in 
Duitsland gemaakt op traditionele wijze: een nieuwe gin is ge-
boren, Elephant Gin, met een beperkte reeks ter nagedachte-
nis aan een nobele olifant, Satao.
www.elephant-gin.com

OSCARWINNAAR 
Excellence mag dan wel het jongste 
kind van Nannic, een uniek en Belgisch 
merk voor verzorgingsproducten, zijn, 
het is de beste van de klas! Het pro-
duct won immers een prestigieuze 
Beauty Oscar in Zweden. Volgens de 
jury getuigt Excellence niet alleen van 
superieure kwaliteit, maar geeft deze 
verzorgingslijn je ook een gevoel van 
glamour. Hartelijk gefeliciteerd, Nannic!
www.nannic.be

STOERE MOK 
Toen we deze mok bij Adidas zagen, konden we hem niet la-
ten liggen. In de Atric collectie laat Adidas avontuurlijke outdoor 
mode en sterke urban trends op elkaar botsen. Het resultaat is 
een supereigenzinnige look in sneakers en kleding, maar ook op-
vallende tassen en accessoires. Zoals deze leuke metalen beker.
www.adidas.be

MET ANIJS 
Iedereen die van Turkije houdt, kent 
raki. En deze Yeni Raki op basis van drui-
ven en rozijnen is heerlijk. Een bodem-
pje Yeni Raki in een ijskoud glas, een 
flinke geut water erover en het licht-
zoete anijsaroma komt je al tegemoet. 
Dit is onze dorstlesser voor wanneer het 
echt heet wordt deze zomer.
www.yenirakiglobal.com

OP HET VUUR 
Koken op een Weber MasterTouch is zo veel meer dan bar-
becue. Het is gastronomie met houtskool. Steaks perfect gril-
len is hier een koud kunstje en het unieke Gourmet System 
maakt van je barbecue ook een ideale pizza-oven of wok of ... 
Kortom, jouw zomerse barbecue is vanaf nu een smulfestijn.
www.weber.com 

ZOMERSE TAS 
Een witte handtas heeft altijd iets zomers, maar het zijn de kleine 
fleurige details die je handtas echt persoonlijkheid en schwung 
geven. Dat heeft Guess goed begrepen in deze leuke collectie. 
Wit en zachte tonen staan centraal, maar speelse elementen ma-
ken van deze tassen meer dan zomaar een mode-accessoire!
www.geuss.eu

BETON 
Met Concrete stelt Comme Des Garçons een uniek 
parfum op basis van sandelhout voor.  De geur 
spreekt over afbreken om op te bouwen in noten 
kardamom en muskus. Dan breken rozen door de 
kruidige schil en openbaren een haast magisch par-
fum. Opvallend en gedurfd, maar tegelijk past dit 
parfum wonderwel in de geurfamilie van Comme 
Des Garçons. Kortom, Concrete moet je ontdekken 
en koesteren!
www;comme-des-garcons-parfum.com

GEURBAL 
Hansaplast, bekend van pleisters en wondverzorging, stelt 
deze superhandige en leuke bal voor: de Deo Silver Balls die 
perfect in je schoenen, sneakers, sporttas enz. passen. Je klikt 
de bal open en steekt hem in je sportschoen. Zijn de zweet-
geurtjes verdwenen, dan klik je  de deo-bal weer dicht. Klaar 
is kees. Wij vinden hem geweldig!
www.hansaplast.be

GEMASKERD 
Doctor babor heeft een nieuwe en volledig personaliseerbare ge-
laatsverzorging bedacht dankzij het Cellular Lifting Silver Foil Face 
Mask. Een hele mondvol, maar in de praktijk is het een uiterst com-
fortabel masker dat de werkstoffen uit de serums in je huid fixeert en 
zelf een hydraterend effect heeft. De eerste keer voelt het misschien 
een beetje raar om met dit zilverpapieren masker op je gezicht te zit-
ten, maar als je het effect ziet, dan ben je al snel overtuigd!
be.babor.com
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WE ARE FAMILY

WIST JE DAT ...

Kreatos werd geboren in 1985, toen 
Eric Bergeys zijn allereerste salon in 
Kontich uitbreidde met een vesti-
ging in Antwerpen. Om tegelijkertijd 
meerdere salons te kunnen beheren, 
had Eric hulp nodig. Die krijgt hij on-
middellijk van zijn ex-vrouw Linda en 
zijn nieuwe partner Gauke.  Samen 
bouwdne ze aan de Kreatos keten. 

Lucienne, de moeder van Eric, zorgde
ondertussen voor de broodnodige

ondersteuning achter de schermen: 
de spaghetti die zij tijdens de salon-
vergaderingen opdiende, is binnen 
Kreatos bijna legendarisch!

Eric en Linda hadden samen een 
dochter. Die kwam op termijn ook bij 
Kreatos terecht: Sophie coördineert 
nu de salonbegeleiding binnen onze 
groep. Bovendien is ze zaakvoerder 
van ondermeer het Kreatos salon in 
Mechelen.

Toen Eric en Gauke uiteen gingen, ble-
ven zij echter trouwe zakenpartners.

Kreatos groeide en bloeide.  

En op termijn kwam er zo plaats voor 
nieuwe familie binnen Kreatos: Erics 
echtgenoot, Vincent, nam alles wat 
met opleiding te maken heeft, onder 
zijn hoede.

De volgende Kreatos generatie staat 
al klaar in de coulissen. 
Sophie heeft immers een dochter en 
een zoon. Eric en Vincent hebben zelf 
ook 2 dochters, maar die zijn nog zo 
jong, die dromen nu nog liever van 
prinses dan van Kreatos. 

We zijn er bij Kreatos best trots op dat 
we vanuit een familie gegroeid zijn en 
dat we zo vele mensen hebben kun-
nen doen meegroeien.

Dit “familiegevoel” is binnen Kreatos 
erg belangrijk. We willen geen kap-
persketen stichten, maar een grote 
kappersfamilie uitbouwen, waarin ie-
dereen zich gesteund en gewaardeerd 
mag voelen. Zoals in de beste families 
vallen er al wel eens woorden, maar op 
het eind van de dag is de familie, die 
gemeenschap van kappers, belangrij-
ker. Op het eind van de dag worden

de problemen uitgesproken en alle 
geschillen worden bijgelegd. Dit war-
me familiegevoel willen we graag ook 
uitbreiden naar al onze klanten. We 

willen dat ze zich allemaal goed voe-
len bij ons, als was je op familiebezoek 
bij een verre maar geliefde oom of tante.
Dat je bezoek aan je Kreatos kapper 
op bezoek gaan is bij mensen die met 
plezier en warmte voor je zorgen. We 
hebben een spreuk binnen de groep: 
knip het haar van je klant en knipt ook 
zijn humeur. Wij willen je haar knippen 
zodat jij goedgezind naarbuiten gaat, 
vol nieuw zelfvertrouwen, klaar om de 
wereld tegemoet te treden. 

Want daar dient familie voor: om jou 
de kracht te geven jezelf te zijn

WE ARE FAMI
Kreatos groeide en bloeide.  

En op termijn kwam er zo plaats voor 
nieuwe familie binnen Kreatos: Erics 
echtgenoot, Vincent, nam alles wat 

We zijn er bij Kreatos best trots op dat 
we vanuit een familie gegroeid zijn en 
dat we zo vele mensen hebben kun-
nen doen meegroeien.

de problemen uitgesproken en alle 
geschillen worden bijgelegd. Dit war-
me familiegevoel willen we graag ook 
uitbreiden naar al onze klanten. We 

willen dat ze zich allemaal goed voe-
len bij ons, als was je op familiebezoek 
bij een verre maar geliefde oom of tante.
Dat je bezoek aan je Kreatos kapper 
op bezoek gaan is bij mensen die met 

Lucienne
Kreatos mama

Eric
Kreatos oprichter

Gauke
Kreatos medeoprichter

Vincent
Kreatos directielid

Sophie
Kreatos directielid

Linda
Kreatos medeoprichter

* Het oorspronkelijke salon van Eric 
Bergeys bestaat nog steeds, al heet 
het niet langer Haute Coiff ure Eric. 
Dit salon staat nu wijd en zijd bekend 
als Kreatos Kontich, en het is het oud-
ste Kreatos salon.

* Zaakvoerder van Kreatos Kontich 
is Koen Lambrechts. Hij was al vanaf 
het eerste uur werknemer bij Kreatos. 
Later nam hij als franchiser het salon 
in Kontich over. Op een groot Krea-
tos event in 2017 werd Koen dan ook 
gehuldigd voor zijn vele jaren trouwe 
dienst.

*  Mensen in de bloemetjes zetten is 
een traditie bij Kreatos. Jaarlijks ken-
nen we de Kreatos Gold Star Award 
toe aan die kapper, kapster, kapsalon, 
franchiser of medewerker die een 
bijzondere prestatie voor de kreatos 
groep geleverd heeft.

*  De huidige houders van onze pres-
tigieuze Gold Star Award zijn Naima 
Azoug en Mario Bostyn, de franchisers 
van de Kreatos salons in het Brugse.

* Ook in de Kempen viert Kreatos feest 
in 2018. Daar bestaat het kreatos salon 
van Turnhout 20 jaar. Franchiser Kaïn 
Verhoeven  is tevens een Kreatoosser 
van het eerste uur!

Kreatos is de allergrootste kappersketen van 
Vlaanderen.  Dat zeggen we graag. En vaak 
vertellen we daarbij dat we een echt Belgisch 
bedrijf zijn, met zijn eerste roots in de gemeente 
Kontich, vlakbij Antwerpen.

Wat we vaak vergeten te vermelden is dat we 
tevens een familiebedrijf zijn, al zijn we geen 
doorsnee-familie...
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Tegenwoordig bestaan er voor bijna alle haarproblemen goede oplossingen. Je moet er enkel 
achter vragen. Wees dus niet verlegen , als je met een vraag over je haar zit. Spreek erover, met 
je kapper, je vriendinnen, je arts, je collega’s ... Zo kom je het snelst te weten wat je met jouw 
haar kan doen en hoe je jouw haarprobleem oplost!

GEZOND DE ZOMER IN

Tegenwoordig bestaan er voor bijna alle haarproblemen goede oplossingen. Je moet er enkel 
achter vragen. Wees dus niet verlegen , als je met een vraag over je haar zit. Spreek erover, met 
je kapper, je vriendinnen, je arts, je collega’s ... Zo kom je het snelst te weten wat je met jouw 

In de zomer stellen we allemaal ons haar veel meer bloot aan de elementen. We � aneren 
door de stad of spenderen de middag op een gezellig terrasje, terwijl de zon zomers fel op 
onze haren schijnt.  We liggen aan het strand in het zand en verfrissen ons met een kleine 
duik in het zoute zeewater. Of we bezoeken het zwembad, waar chloor in het water zit ... 
Allemaal geen probleem, maar misschien is de zomer daarom wel het juiste seizoen om 
eens over de gezondheid van je haar na te denken.

Als we in de zomer eens gaan zwemmen, dan lopen we het risico om ons haar te 
beschadigen. Zeker gekleurd of gestressed haar is gevoeliger voor de invloed van 
chloorwater of zout. Je kan dit nadelig eff ect minimaliseren door je haar eerst heel 
goed nat te maken met zuiver water.  Je haar neemt dan maximaal (zuiver) water 
op en absorbeert dus veel minder van het “schadelijke water”. Na de zwembeurt 
spoel je je haren opnieuw met zuiver water en klaar is kees.

Haar is het meest kwetsbaar, als het helemaal nat is. Een ruwe afdroogsessie is dan niet zo ideaal. We denken vaak dat hard met je 
handdoek over je hoofd wrijven goed doet, omdat we zo onze hoofdhuid stimuleren. Veel beter is het om je hoofdhuid gewoon 
tijdens de wasbeurt te masseren en je haar nadien eerder deppend en rustig af te drogen. Zeker bij beschadigd haar kan je beter 
voorzichtig afdrogen.

Er zijn zoveel shampoos op de markt, voor alle mogelijke haartypes, in alle mogelijke kleurtjes en geurtjes, maar 
welke shampoo is echt geschikt voor jouw haar? Vraag gewoon bij je kapper na wat voor haartype je bent en hou 
daarmee rekening als je je haarproducten koopt. Voor de meeste haartypes is thuis regelmatig een haarmasker 
aanbrengen (bv 1x om de 14 dagen) geen overdreven luxe. Gebruik zo weinig mogelijk shampoo per wasbeurt. Als 
je een conditioner gebruikt denk er dan aan dat je haarpunten meer verzorging nodig hebben dan je haarwortels!

Trekken en sleuren aan je haar met een kam of borstel, dat kan niet gezond zijn. Zelfs niet als je knopen in je haar 
hebt. Gebruik een kam waarvan de pinnen iets verder elkaar staan, als je haar nat is. Heb je vaak last van knopen, 
vraag dan advies aan je kapper. Er bestaan voldoende gezonde producten of haarolies die je helpen je haar te 
ontwarren zonder al dat trekken. 

Je haaruiteindes sterven af. Dat is heel normaal. Die dode punten zijn dof en zien er ook ongezond uit. Je laat ze best 
regelmatig wegknippen. Je haar wordt er in zijn geheel beter van. Afhankelijk van het tempo waarop je haar groeit, 
moeten haarpunten gemiddeld om de 6 weken een beetje bijgeknipt worden. Het afknippen van deze punten geldt 
ook , als je van plan bent je haar te laten groeien. Hoe langer je wacht, hoe meer je kapper moet wegknippen om enkel 
gezond haar te laten.

Daarom bevatten haarverzorgingsproducten ook ingrediënten die voor extra glans kunnen zorgen. 
Haar glanst meer als het glad en fris gekamd is.  Experten beweren zelfs dat je glanzender haar krijgt, 
als je je conditioner voor je wasbeurt aanbrengt. Je maakt je ongewassen haar goed nat met lauw 
water. Dan breng je de conditioner aan op de lengtes en de haarpunten, maar blijf weg van de hoofd-
huid en de haarwortels. Laat de conditioner 5 minuutjes intrekken en was dan je haar met een goede 
shampoo. Masseer je haar en huid goed. Uitspoelen, afdrogen en dan goed doorkammen. Dit zou er-
voor zorgen dat je haar langer glanst.

GEZOND HAAR GLANST

VOORZICHTIG AFDROGEN

MAAK JE HAAR NAT

DE JUISTE SHAMPOO

DE JUISTE KAM

OP TIJD EN STOND  KNIPPEN

TIEN TIPS
VOOR THUIS

MEER TIPS & TRICKS? VRAAG JE KAPPER OM ADVIES!

SPREEK OVER HAAR

Haar is eigenlijk een verzameling in elkaar gevlochten eiwitcellen. Ruim 25% van je haar bestaat eigenlijk uit 
water. Dehydratie maakt je haar dan ook doff er en brozer, terwijl voldoende water drinken ervoor 

zorgt dat je haar rijker en glanzender oogt. Bovendien is meer water drinken ook erg goed 
voor je huid. Twee vliegen in één klap dus.

WATER IS GEZOND

Je voeding is al even belangrijk voor je haar als alles wat je drinkt. Bij de verkeerde 
voeding kan je haar sneller vet of zelfs kleverig aanvoelen. Een gezonde evenwich-
tige voeding is ook voor je haar het beste wat je kan doen. Heb je echt een haar-
probleem, verwacht dan niet dat je dit eenvoudigweg kan oplossen door snel van 
voedingsgewoonten te veranderen. Spreek er dan over met je kapper, raadpleeg 
je arts of bezoek een diëtist.

EET JE HAAR GEZOND

Een groot probleem bij moderne voeding voor vele 
mensen is dat we voldoende naarbinnen krijgen, 

maar dat de kwaliteit wel eens te wensen over-
laat. Vezels, mineralen en vitaminen komen we 
het snelst tekort. Dat heeft ook een duidelijk 
eff ect op je haar. Gezond haar veronderstelt 
een gezonde hoofdhuid. Zink en ijzer kunnen 

daarbij helpen. Zorg er tenminste voor dat je vol-
doende vitamen A,B, C en E opneemt. 

LEVE VITAMINES
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ROEMENIË
Zon, zee en vampieren

Op zomervakantie naar de voormalige oostbloklanden klinkt in 
de oren van velen als erg avontuurlijk, maar vergis je niet: deze 
landen bieden ongekende schoonheid en ontspanning. En dat 
geldt zeker voor een land dat ooit bekend stond als “Dacia Felix”, 
het Gelukkige Land Dacië, oftewel Roemenië, waar zomertoeris-
ten zich snel thuis zullen voelen.

Gelegen aan de Zwarte Zee, beschikt Roemenië over een kustlijn 
die bijna 250km lang is. In de zomer geniet het land van warm 
continentaal weer. Een ideale combinatie voor zonnekloppers. 
Centrum van het strandtoerisme is Constanta. Vandaar reis je 
naar één van de vele resorts die deze kust rijk is. Mamaia is de 
meest populaire bestemming. Je kan hier genieten van brede 

stranden op de smalle strook land tussen de Zwarte Zee en het 
meer van Siutghiol. Andere strandbestemmingen dragen fan-
tasievolle namen zoals Neptun, Venus of Olimp. Mamaia wordt 
tijdens het zomers Sunwaves Festival even de place to be voor 
alle dans- en muziekfanaten.
Ook wandelaars komen volledig aan hun trekken in Roemenië. 
Het land heeft de grootste ongerepte bossen van Europa met 
13 nationale parken. Hier huizen wolven en bruine beren. Ook 
bisons leven in Roemenië nog in het wild. Een bezoekje aan de 
unieke natuur van de Donau-delta, een Werelderfgoedsite, is 
een must voor elke natuurliefhebber.  Ben je sportief en hele-
maal wild van sporten in de wilde natuur, dan is de Transsylvania 
100 wellicht jouw ding: een uitdagende looprace dwars door het 

land van Dracula! 
Wie Roemenië zegt, denkt ook 
aan de folklore, want die is op vele 
plaatsen in het land heel “alive & 
kicking”.  Roemenië huist immers 
een veelheid aan godsdiensten en 
minderheden die allen vaak hun 
eigen klederdracht, gewoonten 
en tradities hebben. Het Rupsen-
feest in Banat eert de heilige Trifon 
die tuinen en velden beschermt. 
In Maramures zie je bij de huizen 
bomen versierd met potten: die 
geven de welvaart van het hu-
ishouden aan, en een rode pot 
wijst op een huwbaar meisje. En 
Bukovina viert op St-Andreasdag 
zijn eigen versie van Halloween. 

In alle streken is Pasen het grote 
feest, maar de traditionele muziek 
klinkt het hele jaar door in de Roe-
meense dorpen, net als in vroeger 
tijden. Het grote verleden komt 
echter tot leven tijdens het Apu-
lum Romanum festival in Alba Ju-
lia. Patriciërs in toga’s, gladiatoren, 
Romeinse priesteressen, centuri-
ons en legioensoldaten brengen 
de oude geschiedenis tot leven. 
Drie dagen lang kan je leven en 
genieten als echte Romeinen, 
want dat is uiteindelijk wat de 
Roemenen zijn: de laatsten die 
zich nog “Romani” noemden, toen 
de legioenen terug naar Rome 
keerden.

En dan zijn er natuurlijk de bergen, de majestueuze Karpaten met de Moldove-
anu als hoogste berg (2544m). Het gebergte staat bekend om skibestemmingen 
zoals Valea Prahovei en Poiana Brasovals, maar in de zomer zijn het vooral klimmers 
en wandelaars die de vele kastelen en ruïnes komen bezoeken. Het beroemdste 
kasteel is zeker Castellul Bran, het slot van Dracula. Het middeleeuwse kasteel ligt 
prachtig over een groene heuvel gedrapeerd en omvat ook een museum ter ere 
van koningin Maria, de echtgenote van de laatste Roemeense koning. Andere trek-
pleister zijn de burchten en kastelen van steden zoals Sibiu, Sighisoara of Brasov. 
Wist je dat in 2008 Sibiu door Forbes Magazine aangeduid werd als één van de 
tien meest idyllische plekjes op aarde om te wonen? Het historische centrum van 
Sighisoara is een andere Werelderfgoedsite in Roemenië. Wil je zien hoe een mid-
deleeuws stadscentrum er echt uit zag, dan moet je Sighisoara bezoeken. Iedereen 
die een beetje kasteelliefhebber is, wil zeker ook het neo-renaissance kasteel van 
Peles bezoeken. Het gebouw werd opgetrokken in opdracht van koning Carol I , die 
een koninklijk paleis wilde in een authentieke Roemeense stijl. Naast de koninklijke 
vertrekken biedt het kasteel ook schitterende tuinen. 

We hebben het nog niet over de hoofdstad, Boekarest 
gehad. Bij de hoofdstad van een Oostblokland verwacht 
je grijs beton en koud staal, maar het hart van Boekarest 
staat vol oude gebouwen met een heel eigen ziel. De stad 
heeft zijn bijnaam “Micul Paris” (Klein Parijs) niet gestolen. 
De gezellige straten zullen je hart betoveren. Dat is het 
effect dat waarschijnlijk heel Roemenië op zijn bezoek-
ers heeft: een ontwapenende charme die je ontspant en 
plezier brengt.



Les Temps des Cerises bewijst dat de roze trend niet stopt bij één tint 
roze. Van zacht vieux rose via zalm en abrikoos tot fel magenta, alle 
denkbare tinten roze zijn mogelijk. Onthoud dat de lichtere varianten 
verfrissend werken, terwijl donkerroze sensueel en verleidelijk wordt. 
Felle tinten roze hebben iets speels en snoepjesachtig, terwijl pastelroze 
ontspannend en relaxed oogt. Aan jou de keuze.
letempsdescerises.com

Ook in de zomer van 2018 gooien pasteltinten hoge ogen, zelfs in een modebeeld met vaak 
felle kleuren. De voornaamste pastelkleur voor de zomer is roze. Je vindt het overal in alle 
tonen en tinten. Het is de modekleur voor mannen en vrouwen, voor jongens en meisjes. Wij 
zetten alvast een paar roze voorbeelden op een rijtje. PRETTY INPINKKREATOS TRENDWATCHING

De roze sweater - al dan niet met opdruk of letters - is 
een absolute must dit seizoen. Draag hem op frissere 
avonden of gebruik hem als accessoire, maar vergeet 
hem vooral niet!
alixthelabel.com

Dat roze ook een kleur voor stoere mannen is, illustreert Bjorn 
Borg mooi met deze zachtroze sportsweater uit zijn jongste 
collectie. Trendy, zomers en heel sportief, wat wil je nog meer?
bjornborg.com

Strellson laat ons heel goed zien hoe je de roze trend ook heel opgekleed en elegant kunt beleven.                                                                                                                                         
Een net pak, een geklede broek, een vest of zelfs een overjas: roze kan alles aan. Het leuke aan de kleur is dat deze 
formelere items plots ook heel vlot en nonchalant ogen.                                                                                      strellson.com

Je kan het niet onder stoelen of banken steken: roze heeft iets romantisch, iets 
zachts en luxueus. De combinatie van witte en roze motie� es maakt een outfi t vaak 
meisjesachtig, maar dat betekent gewoon dat je eruit ziet als een mooie prinses uit 
een romantisch sprookje. Ga ervoor!
giovane.be

Bij Damart wordt roze ingezet om je een gevoel 
van verwenning en luxe te geven, om je lekker 
te doen cocoonen. Het luxegevoel dat we bij 
roze associëren, komt uit zijn geschiedenis. Net 
zoals paarsrood voorbehouden was voor keizers 
en koningen, waren roze tinten gereserveerd 
voor kroonprinsen! 
damart.be

Xandres hanteert in de nieuwe collectie roze met veel verve en 
charme. Het resultaat zijn frivole stukken met hoog draagcom-
fort en leuke, trendy details. Als je voor een sterke roze kleur kiest, 
dan moet je wel van een beetje frivoliteit houden.
xandres.com

MUST HAVE

STOER

ROMANTISCH

IN ALLE TINTEN

FRIVOOL

NETJES OPGEKLEED OM TE STRELEN

COCOON

Wanneer Lois jeans een dieproze jasje in fl uweel ontwerpt, dan weet je onmiddellijk: 
dit is een knuff elstuk, een hebbeding dat al snel je favoriete item uit de zomermode 
wordt. Alle streelbaarheid van fl uweel wordt verenigd met de ontspannende luxe van 
de roze kleur. Casual en trendy mode als streelfestijn!
en.loisjeanstore.com 

Strellson laat ons heel goed zien hoe je de roze trend ook heel opgekleed en elegant kunt beleven.                                                                                                                                         Strellson laat ons heel goed zien hoe je de roze trend ook heel opgekleed en elegant kunt beleven.                                                                                                                                         
Een net pak, een geklede broek, een vest of zelfs een overjas: roze kan alles aan. Het leuke aan de kleur is dat deze 

strellson.com

OM TE STRELEN
Wanneer Lois jeans een dieproze jasje in fl uweel ontwerpt, dan weet je onmiddellijk: 
dit is een knuff elstuk, een hebbeding dat al snel je favoriete item uit de zomermode 
wordt. Alle streelbaarheid van fl uweel wordt verenigd met de ontspannende luxe van 
de roze kleur. Casual en trendy mode als streelfestijn!
en.loisjeanstore.com 
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ARTELINEA
KREATOS TRENDWATCHING

Noem ze strepen, lijnen of banden. Zet ze horizontaal, verticaal of diagonaal. Het 
maakt niet uit. Je ziet ze overal in de nieuwste zomercollecties. Lijnen horen bij 
de oudste kledingmotieven, maar dat maakt ze niet minder hip!

Ook modegrootmeester Karl Lagerfeld speelt dit seizoen met lijnen. Hij gaat voor een sterk uitgepuurde look 
van elegante eenvoud. In deze wijd vallende rok versterken de natuurlijke plooien van de stof het lijnenspel. 
Subtiel en meesterlijk.
karl.com/be

Ikks slaagt er van zijn kant in om de krachtige lijnen een heel zomers gevoel mee te geven 
doorheen de huidige collectie. Naast t-shirts en topjes zijn we helemaal weg van dit modieus 
hemdkleedje met een zomerse retro look.
ikks.com/nl

Deze Marchon zonnebril van 
Ferragamo hoeft geen verdere 
uitleg. Je kan moeilijk hipper zijn 
dan met deze bril!
ferragamo.com

Ook bij Uniqlo vind je tal van mooie kleidingstukken die de “streepjes-
trend” volgen. Uniqlo gebruikt lijnmotieven samen met blokkleuren en 
dat geeft een supermodieus en toch heel casual, sportief eff ect.
uniqlo.com

Geen seizoen zonder tekst of letters op kleding. de ontwerpers van Sun68 
gebruiken opvallende letters en klassieke streepjespatronen door elkaar. 
Het resultaat is uiterst hippe, elegante en grafi sch krachtige mode.
sun68.com

Vergeet niet dat felle kleurtjes ook deze zomer een sterke trend zijn. Essentiel maakt in zijn 
mannencollectie alvast opvallende en gedurfde combinaties van lijnen en tinten. Je moet wel 
Essentiel zijn om deze gedurfde combi’s zo goed te doen werken.
essentiel-antwerp.com

Brede banden in wit, blauw en rood geven een sterk maritiem gevoel. In de zomerkledij van 
Brax  merk je de leuke link met zeilen en zomerse vakantiepret. Perfect voor dit seizoen!
brax.com

Bij Hampton Bays ontdekken we een klassieke, haast traditionele zwart-wit lijn die 
de kracht van deze trend subtiel versterkt. De elegante pasvorm komt dankzij de 
brede lijnen mooier tot zijn recht.
xandres.com/HamptonBays

GEPLOOID

SPORTIEF

GEDURFD

MARINE

ZONNEBRIL

GRAFISCH

KLASSIEK

Liebeskind heeft een hele reeks tassen, zakken en schoe-
nen liefdevol met strepen en lijnpatronen ingekleurd. Heel 
klassiek en stijlvol, maar ook supertrendy!
int.liebeskind-berlin.com

PATROON

ZOMERS
Geen seizoen zonder tekst of letters op kleding. de ontwerpers van Sun68 
gebruiken opvallende letters en klassieke streepjespatronen door elkaar. 
Het resultaat is uiterst hippe, elegante en grafi sch krachtige mode.

GRAFISCH

ZONNEBRIL
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FUN
BLONDES
HAVE MORE

ONTDEK DE BLONDME BLUSH WASH

Blond is niet zomaar een kleurtje, het is een levenshouding, een stijl, een fi losofi e. Liefhebbers 
van blonde  lokken kennen daarom het unieke BlondMe gamma waarschijnlijk al langer. 
Deze collectie van Schwarzkopf Professional biedt niet alleen iconische blondkleuren, maar 
integreert op de koop toe een intensieve verzorging van je haar. 

BlondMe kleuringen garanderen een feilloos, mooi en bovenal veilig resultaat voor je haren. 
De reden hiervoor is simpel: BlondMe omvat de bonding-technologie die niet alleen je 
haarbruggen verzorgt, maar die je haren ook een intensief beschermt. En dit zowel tijdens de 
behandeling bij je kapper als achteraf thuis.

Deze zomer stelt BlondMe zijn nieuwste paradepaardje voor: de Blush Wash. Deze handige 
kleurtjes in een shampoo geven jou de vrije hand om creatief te zijn met blond. Dat middagje 
shoppen met je beste vriendin vraagt echt om een tintje pastelroze door je haar, maar als je 
dit weekend uit dansen gaat, dan wil je een opvallende toon zilvergrijs in je blonde lokken.

DEZE ZOMER

COCKTAIL
BLOND & PASTEL

WIL IEDEREEN DE

De vier blush washes zijn op dit ogenblik abrikoosoranje, lavendelpaars, zilvergrijs en aardbeiroze. 
Vier trendy pastelkleuren om jouw blonde look helemaal af te maken. En het leuke is dat je 
dit ook gewoon zelf kan, in een handomdraai. Je wast je haar gewoon met de Blush Wash of 
je brengt de shampoo aan waar jij het wilt. Zo creëer je een subtiele kleurwassing in je 
haar. Niet tevreden van je resultaat? Geen probleem! Na een paar keer wassen verdwijnt het 
kleureff ect en je blonde haar is klaar voor een nieuwe styling!

Het beste nieuws is dat de Blush Washes - net als alle andere producten uit het BlondMe 
gamma -  superveilig en superverzorgend zijn voor je haar.
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Kappers: Marijke Paradiek,
Yuri Luyckx, Khadija Bouchaoui 

Styling: Sarah Roelstraete -  Visagie: Carolien Quirynen
Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com

Denim 
Devils

Wanneer men in de mode van “Meisjes uit Kopenhagen” spreekt, 
dan bedoelt men een romantische look vol sterke, avontuurlijke 
kleuren. Een soort back-to-basics die vrolijk en vriendelijk blijft. 
Ons creatief team kijkt hoe dynamische kleuren en natuurlijke 
vormen een eigen interpretatie aan de lentetrends voor je haar 
geven.

LOOK: Baby Blue
COLOR: Deep Ebony Black

CARE: BC Repair Rescue Deep Nourishing Shampoo
FINISH: Osis+ Curls Honey

Jeanstop: Elisabetta Franchi
Jeansshort: Silvian Heach

Oorbellen: Primark



LOOK: Jean Queen
CUT: Krea Short

COLOR: Ice Blond & Summer Grey
CARE: Goodbye Yellow
FINISH: Osis+ FlexWax

Bloes: Silvian Heach
Broek: Twin-Set

Oorbellen: H&M.



LOOK: Ted Trucker
CARE: 3D Men Hair & Body shampoo
FINISH: 3D Men Moulding Wax

Geruit hemd: Asos
T-shirt: C&A
Jeans salopette: Lee Cooper
Boots: Sacha



LOOK: Doris Denim
COLOR: Brown Copper & Caramel
CARE: Mad About Curls Refresher Dry Shampoo
FINISH: Mad About Waves Seablend Texture Spray

Truitje: Bershka
Jasje: Twin-Set

LOOK: Lucy Lace
COLOR: Brown Copper & Caramel
CARE: Mad About Curls Refresher Dry Shampoo
FINISH: Mad About Curls Windy Texture Balm

Bloes: Silvian Heach
Broek: Twin-Set
Sandalen: Liu-Jo
Oorbellen: H&M



LOOK: Roy Rebel
CARE: 3D Men Hair & Body shampoo

FINISH: Osis+ Play Tough

Hemd: Only Sons
Jeans: 7 For All Man kind

Schoenen: Levi’s.



LOOK: Clarissa Classy
CUT: Krea Short

COLOR: Dark Summer Brown
CARE: BC Moisture Kick Shampoo

FINISH: Osis+ Whipped Wax

Body: Etam
Lang hemd: Silvian Heach

Broek: H&M



LOOK: Suzie Summer
CUT: Massieve Gradatie

COLOR: Soft Summer Brown
CARE: BC Color Freeze Gold Shimmer Shampoo

FINISH: Osis+ Softglam Sea Salt Oil Mist

Top: Zara
Kleedje: AG Jeans

Rok: The Tutu Shop
Juwelen: Atelier Clash.



LOOK: Sid Skater
CARE: 3D Men Hair & Body
shampoo
FINISH: Osis+ Rock Hard



PIRI-PIRI KIP
* 1 pak Tilda Steamed Sundried Tomato Basmati

   * 2 eetlepels olijfolie
* 2 grote kipfilets, in plakjes

* 1-2 theelepels paprikapoeder
* ½ theelepel gedroogde oregano

* 1 teentje knoflook, geplet
* 1 middelgrote rode ui, in plakjes

* 1 rode paprika, in plakjes
* 1 rode peper, in plakjes

* Sap van een halve limoen
* Zout en peper naar smaak

* 1 theelepel zout
* 200 g krieltjes, 15 minuten gekookt

* 80 g sperziebonen, 5-6 minuten gekookt

Deze zomer gaan we voluit voor dit snel en 
gemakkelijk , maar heerlijk kruidig kipge-
recht met paprika’s, uien en rode pepers.
Je verwarmt eerst de olijfolie in een grote 
pan. Je voegt er de kip, het paprikapoeder 
en de oregano toe. Dit bak je  3-4 minuten, 
totdat de kip bruin en door en door gaar is.
Dan voeg je de knoflook, de rode ui, de rode 
paprika en de rode peper toe . Je kookt dit , 
tot de groenten smakelijk zacht zijn. Nu ver-
warm je de rijst volgens de instructies op de 
verpakking. Je doet de rijst mee in de pan en 
je roert alles goed door. Tenslotte roer je het 
limoensap door de rijst met kip en groenten. 
Vlak voor je het opdient, breng je het op 
smaak met wat peper en zout. Ter versiering 
kan je er wat verse peterselie of een takje ko-
riander op leggen.

www.tilda.com

Combineer het gerecht met je favoriete Tilda rijst

VIRGIN MOJITO



www.alternate.be
Ontdek het volledige assortiment: Alternate België  |  Oeyvaersbosch 16-18  |  2630 Aartselaar

Openingsuren: Ma. - Vr. 9.30 u - 18.30 u  |  Za. 9.30 u - 17.30 u

.BE

GENIET VOLOP VAN HET BARBECUESEIZOEN
EN LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER!

WEDSTRIJDEN
Surf snel naar
wwww.kreatos.be

DANKZIJ ALTERNATE MAAK 
JE NU KANS 
OP EEN CADEAUBON T.W.V. €300!
Met deze cadeaubon kies je uit een gigantisch assortiment notebooks, 
PC's, hardware, speelgoed, huis & tuin, elektro en nog veel meer! Gebruik 
deze cadeaubon online op alternate.be of in de showroom te Aartselaar!
Neem deel aan deze wedstrijd op www.kreatos.be

Je vindt nog meer wed-
strijden op onze Krea-
tos facebook pagina.

WIN EEN 
BLUSH WASH PAKKET
Ontdek de nieuwe Blush Washes van Schwarz-
kopf Professional. Een hippe party look met 
een vleugje pastel in je haar? Een extra kleur-
effect voor die bijzondere gelegenheid? Met 
de Blush Washes kan het in een handomdraai. 
Surf snel naar www.kreatos.be en maak kans 
op een Schwarzkopf Professionam Blush Wash 
pakket! 

WIN DE UNIEKE 4711 REMIX 
Naar aanleiding van zijn 225ste verjaardag bracht 
4711 de limited edition parfum Remix uit. Deze 
zomer ziet het vervolg met een nieuwe creatie 
voor de Remix lijn. Een nieuwe heerlijke geur 
die de klassieke kwaliteit en geurkracht van een 
echte 4711 verbindt met de jongste trends. Wil je 
dit parfum voor jezelf ontdekken? Neem dan een 
kijkje op de wedstrijdpagina van 
www.kreatos.be en waag je kans!

WIN DEZE ZOMERHOED 
VAN DAMART

Damart wenst jou een heerlijke zomer en 
begint alvast met leuke zomerse cadeau-
tjes uit te delen! Op weg naar het strand of 
trendy flanerend door de winkelstraat, deze 
gevlochten zomerhoed hoort erbij. Hoeden 
zijn weer meer en meer hip, zeker als je hoed 
bij vele verschillende gelegenheden past, en 
dat doet deze hoed van Damart moeiteloos. 
Surfd dan snel naar www.kreatos.be en 
waag je kans.



www.kreatos.be   

AARTSELAAR 
Kapellestraat 40
Tel: 03-877 56 44
ANTWERPEN Opera
Vanaf Juli 2018
St-Jacobsmarkt 97
ANTWERPEN Zuid
Brusselstraat 9/11
Tel: 03-237 69 62
BALEN
Schoor 37
Tel: 014-67 73 30
BERCHEM 
Grote Stw. 432
Tel: 03-239 95 34
BERLAAR Heikant
Aarschotsebaan 91
Tel: 015-55 86 00

BOOM
Antwerpsestraat 126
Tel: 03-843 26 76
BORGERHOUT
Lt Lippenslaan 51
Tel: 03-663 74 85
BRASSCHAAT
Bredabaan 372
Tel: 03-651 68 24
BRECHT
Biest 2
Tel: 03-665 36 55
DEURNE
Ter Heydelaan 225
Tel: 03-324 31 85
DUFFEL
Kiliaanstraat 32
Tel: 015-31 81 49

EKEREN 
Kapelsestw. 521
Tel: 03-664 91 18
GEEL
De Billemontstraat 2
Tel: 014-58 58 64
HEIST OP DEN BERG
Bergstraat 46
Tel: 015-24 53 96
HERENTALS
Zandstraat 110
Tel: 014-22 00 15
HOBOKEN 
Krugerstraat 121
Tel: 03-899 62 99
HOOGSTRATEN   
Vrijheid 87
Tel: 03-665 14 10

HOVE
Mechelsestw. 107
Tel: 03-455 91 50
KALMTHOUT
Pastoor Weytslaan 19
Tel: 03-685 10 97 
KAPELLEN
Kapelsestraat 15
Tel: 03-605 60 16
KASTERLEE 
Turnhoutsebaan 11
Tel: 014-22 04 42
KONTICH
Stationsplein 13
Tel: 03-457 72 28
LIER - Emblem
Liersestw.199 A
Tel: 03-489 00 85

MECHELEN
Bruul 128-130
Tel: 015-20 53 57
MERKSEM
Bredabaan 502
Tel: 03-647 12 85
MOL 
Turnhoutsebaan 51-2
Tel: 014-31 58 94
NIJLEN
Gemeentestraat 39
Tel: 03-422 65 00
PUTTE
Mechelbaan 475
Tel: 015-75 86 75
REET
Laarstraat 2A
Tel: 03-448 18 28

SCHILDE
Turnhoutsebaan 251
Tel: 03-238 09 38  
SCHOTEN
Churchilllaan 226
Tel: 03-658 38 93
STABROEK
Dorpstraat 49
Tel: 03-219 38 80
ST-JOB-IN' T- GOOR
Beukenlei 4
Tel: 03-235 09 97
TURNHOUT
Korte Gasthuisstr 53 
Tel: 014-42 68 09
VOSSELAAR
Antwerpsestw. 107
Tel: 014-61 86 03

WESTERLO 
Boerenkrijglaan 132A
Tel: 014-54.18.45
WILLEBROEK
Overwinningsstr. 2
Tel: 03-866 51 11
WILRIJK 
Godshuisstraat 68
Tel: 03 827 69 90
WOMMELGEM
Autolei 162
Tel: 03-484 45 43
WUUSTWEZEL
Bredabaan 433
Tel: 03 272 12 26
ZOERSEL
Handelslei 121
Tel: 03-385 88 39

Antwerpen

BILZEN
Markt 23
Tel: 089-75 28 44
BREE
Kruittorenwal 17
Tel: 089-38 06 88
DILSEN-STOKKEM
Rijksweg 420
Tel: 089-61 31 44
GENK
Grotestraat 1
Tel: 089-35 75 27
HASSELT Centrum
St-Truiderstw. 2 B1
Tel: 011-22 34 94

HASSELT  Grote Ring
St. Truiderstw 282
Tel: 011-24 27 97
HASSELT Kiewit
Hasseltse Beverzakstr 1
Tel: 011-73 62 65
HASSELT Kuringen 
Kuringerstw 433
Tel: 011-24 33 94
HASSELT Luikerstwg
Luikersteenweg 302
Tel: 011-28 53 00
HECHTEL
Lommelsebaan 33
Tel: 011-73 69 65

HERK-DE-STAD
Steenweg 80, bus3
Tel: 013-67 74 97
HEUSDEN-ZOLDER
St. Willibordusplein 26b2
Tel: 011-32 31 07
HOUTHALEN 
Dorpsstraat 12 /1
Tel: 011-81 62 94
KORTESSEM
Tongersesteenweg 1
Tel: 011-35 10 55
LANAKEN     
Stationsstraat 27
Tel: 089-84.43.80

LEOPOLDSBURG
Stationstraat 38
Tel: 011-55 47 97
LOMMEL
Kerkplein 19
Tel: 011-57 44 23
LUMMEN
Dr Vanderhoeydonckstr. 49
Tel: 013-32 68 76
MAASEIK
Venlosestw. 2
Tel: 089-50 48 00
MAASMECHELEN
Rijksweg 208
Tel: 089-46 59 87

NEERPELT
Koning Albertlaan 7
Tel: 011-79 43 54
OPGLABBEEK 
Hermisweg 2
Tel: 089-35 12 26
PAAL
Tessenderlosestw. 1
Tel: 011-45 10 61
PEER
Baan naar Bree 10 B1
Tel: 011-82 55 53
RIEMST
Tongersestw. 108
Tel: 012-23 80 93

ST-TRUIDEN 1 
Stapelstr. 9
Tel: 011-48 68 38
ST-TRUIDEN 2
Tiensestw. 218
Tel: 011-78 55 52
TONGEREN 
Maastrichterstr. 110
Tel: 012-21 02 01
ZONHOVEN Centrum
Dorpsstraat 4
Tel: 011-74 00 00

Limburg

AALST
Gentsesteenweg 56  
Tel: 053-81 05 40
AALTER 
Stationsstraat 106
Tel: 09-253.25.83
BEVEREN
Oude Zandstraat 48
Tel: 03-755 40 26

DEINZE
Kortrijkstraat 20
Tel: 09-380 13 86
DENDERMONDE
Lindanusstraat 1
Tel: 052-21 58 87
EEKLO
Stationstraat 100
Tel: 09-259 07 74

GENT Centrum 1
Nederkouter 132
Tel: 09-225 09 71
GENT Centrum 2
Brabantdam 69
Tel: 09-224 06 83
GENT Centrum 3
Contributiestr. 2
Tel: 09-224 24 26

GERAARDSBERGEN 
Grotestraat 20
Tel: 054-41 14 86
LOKEREN
St-Laurentiusplein 2
Tel: 09-339 07 53
MERELBEKE
Zwijnaardsestw. 21
Tel: 09-232 55 97

NINOVE
Centrumlaan 12
Tel: 054-34 21 48
OUDENAARDE 
Broodstraat 26
Tel: 055-21 89 19
RONSE
Zonnestraat 180
Tel: 055-45 61 31

ST-NIKLAAS
Prin. Jos. Charlottelaan 159
Tel: 03-777 88 85
TEMSE
Scheldestraat 142
Najaar 2018    NEW  
WETTEREN
Stationsstraat 28
Tel: 09-366 02 44

ZELE
Markt 15
Tel: 052-57 64 55  NEW
ZOTTEGEM
Godveerdegemstr. 128
Tel: 09-345 05 34

Oost Vlaanderen

West Vlaanderen

AVELGEM
Doorniksestw. 77
Tel: 056-70 21 76
BISSEGEM
Meensesteenweg 310
Tel: 056- 36 02 71
BLANKENBERGE
Kerkstraat 295
Tel: 050-42 96 85
BRUGGE  St-Kruis 
Maalsestw.  193
Tel: 050-37 10 46

BRUGGE St-Andries 
Torhoutsestw. 137
Tel: 050-70 48 04
BRUGGE St-Pieters
Blankenbergsestw 81
Tel: 050-70 68 97
DIKSMUIDE
Gen. Bar. Jaquesstr 16
Tel: 051-51 15 05
HARELBEKE
Marktstraat 87-01
Tel: 056-64 90 81

IEPER
Brugseweg 58
Tel: 057-21 84 48
IZEGEM
Roeselaarsestraat 168
Tel: 051-69 85 86
KNOKKE
Lippenslaan 66
Tel: 050-62 39 72
KORTRIJK Centrum
Zwevegemstraat 2
Tel: 056-32 93 60

MENEN
Kortrijkstraat 1
Tel: 056-30 66 50
OOSTENDE 
Torhoutsestw 88b
Tel: 059-33 13 10
OOSTKAMP
Brugsestraat 63-65
Tel: 050-27 77 85
POPERINGE
Ieperstraat 64
Tel: 057-33 34 39

ROESELARE
Noordstraat 63
Tel: 051-70 93 54   NEW
TIELT
Kortrijkstraat 38A
Tel: 051-40 36 65
TORHOUT
Oostendestr. 43
Tel: 050-22 13 00
WAREGEM
Stormestr. 159-161
Tel: 056-60 13 82

WEVELGEM
Menenstraat 375
Tel:  056-41 01 49
ZEDELGEM
Torhoutsestw. 222c
Tel: 050-54 83 57
ZWEVEGEM
Kortrijkstraat 55-57
Tel: 056-64 97 43

KREATOS HEADOFFICE
Everdijstraat 13, B-2000 Antwerpen
Tel: 03 231 79 53, Fax: 03 231 41 22

info@kreatos.be
www.kreatos.be

Vlaams Brabant
AARSCHOT
Langdorpsestw. 2
Tel: 016-69 52 55
BIERBEEK
Tiensesteenweg 118b
Tel:  016-48 85 40

BOORTMEERBEEK
Leuvensestw. 161 A
Tel: 015-52 98 91
DIEST
Robeynslaan 2
Tel: 013-32 52 13

HALLE
Leopoldstraat 1
Tel: 02-356 41 57
LANDEN
Stationsstraat 46
Tel: 011-78 11 97

LEUVEN Centrum
Brusselsestraat 142-144
Tel: 016-20 30 96
LEUVEN - Kessel-lo
Leuvensestraat 14-16
Tel: 016-48 72 71

LUBBEEK
Staatsbaan 49
Tel: 016-62 44 06
ST-PIETERS-LEEUW
Bergensestnwg 450
Tel: 02-377 37 34

TIENEN
Leuvenselaan 168
Tel: 016-82 09 83
TREMELO
Schrieksebaan 1A
Tel: 016 48 28 98

VILVOORDE
Leuvensestraat 96
Tel: 02-252 14 11

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE
ZONDER AFSPRAAK - ‘S MAANDAGS OPEN   


