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SAMEN STAAN WE STERK
Kreatos gelooft in samenwerking, in samenhorigheid en voor elkaar zorgen. Dat zie je 
weerspiegeld in onze filosofie over dienstverlening: we gaan er altijd vanuit dat onze 
klant - jij dus - in de watten gelegd moet worden. We leren onze kappers om naar je 
te luisteren en om samen met jou tot de juiste look te komen, tot het kapsel waarmee 
jij je goed voelt.
Ook aan onze medewerkers vragen we om samen te denken, om als team te werken. 
We zijn niet gediend van grote ego’s en vedetten in onze salons. We willen een goed 
team waarin ieder zijn plaats heeft en gelijke kansen krijgt.
Dit idee van samenwerking is doorheen heel Kreatos verweven. Het is dit idee dat 
mee aan de basis lag om vanuit één salon een hele kappersketen te doen groeien. 
Het is dit idee dat mee de samenhorigheid binnen de grote Kreatos familie draagt. 
Het is dit idee dat we graag met jou delen. Voor Kreatos is een goede kappersbeurt 
een samenwerking tussen de kapper/ster met zijn knowhow aan de ene kant en de 
klant met zijn zelfkennis en zijn persoonlijke modegevoel aan de andere kant. Telkens 
die samenwerking vlot loopt, ontstaat er een mooi kapsel. Het lijkt alsof zo’n samen-
werking vergezocht is, maar het succes van Kreatos en de trouw van onze klanten 
bewijzen dat het ondertussen zo alledaags geworden is, dat we er meestal niet meer 
bij stil staan: de mooie samenwerking tussen klanten en kappers maakt elke dag weer 
het succes van Kreatos. En daarom geloven we bij Kreatos al meer dan 30 jaar in deze 
eenvoudige slogan: samen sta je sterk.

Eric Bergeys.
CEO Kreatos

Informeer bij je Kreatos kapper

HEB JIJ AL EEN 
KREATOS VIP-KAART



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
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Stefania Coli, Yuri Luyckx
Styling: Sarah Roelstraete
Visagie: Carolien Quirynen
Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com



CUT: Cherry
COLOR: Warm chocolate

CARE: BC Color Freeze Rich shampoo
FINISH: Osis+ Coal Putty

Vestje: Twin-Set
Broek: Asos

Laarsjes: Liu-Jo
Ketting: C&A

Zonnebril: Veritas



CUT: Emily
COLOR:  Brown
CARE: BC Oil Ultime in shampoo
FINISH: Osis+ Curl Honey 

Jurk: Liu Jo
Oorbellen: Veritas 



CUT: Riley
COLOR: Caramel Copper
CARE: BC Color Freeze Gold 
            Shimmer shampoo 
FINISH: Osis+ Blow & Go 

Jurk: Bronx and Banco
Oorbellen: C&A



CUT: Arrosa
COLOR: Dark caramel
CARE: BlondMe Tone Enhancing Bonding shampoo 
FINISH: Osis Glamination Light Glossy Hairspray 

Truitje met stippen: Object
Bloes: Her Shirt
Tutu’s: The Tutu Shop
Riem: Asos



CUT: Harper
COLOR: Red Honey

CARE: BC Color Freeze Sulfate Free shampoo 
FINISH: Osis+ Wind Touch 

Gestreepte jurk: Asos
Oorbellen: C&A

Armband: Twice as Nice



CUT: Luna
COLOR: Warm chestnut
CARE: BC Moisture Kick shampoo
FINISH: Osis Session Label Powder Cloud 

Top: Asos



CUT: Mia
COLOR: Apricot blond

CARE: BlondMe Blush Wash Apricot
FINISH: Osis+ Refresh Dust 

    Truitje met pins: Twin-Set
Rokje: Pepe Jeans

Boots: Steve Madden



CUT: Isabelle
COLOR: Chestnut

CARE: Mad About Curls High Foam Cleanser 
FINISH: Mad About Curls Twister Definition Cream 

Rood-roze jurk: Asos
Oorbellen: C&A. 



CUT: Eva
COLOR: Dark brown
CARE: BC Oil Miracle Brazil Nut shampoo 
FINISH: Osis+ Hairbody 

Top en rok: Liu Jo
Oorbellen: C&A
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Een klassieke blauwe sportoutfi t blijft hoge ogen gooien in de herfst van 2018, zowel 
voor hem als voor haar, maar laat je niet misleiden: dezelfde outfi t kan je ook in een 
reeks opvallende tinten krijgen. Dan is het aan jou om te mixen en te matchen!
adidas.be

BASICBLUE
KREATOS TRENDWATCHING

Stoere kids gaan deze herfst voor de 
blinkende bottinnen van Dr. Martens. 
We kozen alvast dit paar uit: trendy, op-
vallend en heel heel blauw!
drmartens.com

Wie zegt dat babies altijd in lichtblauw moeten 
rondlopen? Woody bewijst dat donkerblauw even 
schattig kan zijn. Deze heerlijk warme outfi t heeft 
alvast het hoogste knuff elgehalte van het seizoen!
woodyworld.com

“Ondeugend romantisch”, zo noemt Julia June haar jongste collectie, en die is een schot in de roos. Comfortabele 
stoff en in elegante doch vlotte pasvormen en een palet aan kleuren waar elke vrouw verliefd op zou worden. Deze 
lichtblauwe trui maakt je stijlvol meisjesachtig en ingetogen uitdagend.
juliajune.com

Bij WE Fashion waait een retro wind door de mooie, nieuwe collectie. Daar mag een 
kleurklassieker als blauw zeker niet in ontbreken. We selecteerden deze vlotte t-shirt 
met retro Pepsi-print en gebleekte jeans voor hem, en een casual chique blouse met 
kantwerk voor haar, maar deze collectie heeft nog veel meer te bieden.
wefashion.be

Het typische blauw van denim is ondertussen een bijna klassieke modekleur geworden. 
We gingen aankloppen bij Denham om te zien hoe zij jeans fris en trendy houden. Ook in 
hun nieuwste collectie zie je hoe veelzijdig en elegant blauwe denim kan zijn.
denhamthejeanmaker.com

Bij Riani ontdekten we dit hevig 
en overtuigend elektrisch blauw 
in een elegante en geraffi  neerde 
collectie die heel vriendelijk naar 
de jaren ‘90 knipoogt. De luxueuze 
pasvorm en het elegante silhouet 
zijn in elk geval heel uitnodigend.
riani.de

SHINY BLUE

BABYBLAUW

RETRO BLAUWELECTRIC BLUE

SPORTIEF BLAUW

ROMANTISCH BLAUWBLEU DE CHINE

DENIM BLAUW

Supervrouwelijke elegantie met een tintje Azië: dat hebben we gevonden in 
de herfstcollectie van Amsterdams modewonder Fabienne Chapot. Natuurlijk 
voelden we ons aangetrokken door het spel van prints en Chinees blauw. Een 
collectie om te ontdekken.
fabiennechapot.nl

Supervrouwelijke elegantie met een tintje Azië: dat hebben we gevonden in 
de herfstcollectie van Amsterdams modewonder Fabienne Chapot. Natuurlijk 
voelden we ons aangetrokken door het spel van prints en Chinees blauw. Een 

Blauw is in geen enkel seizoen uit het modebeeld weg te denken. Het is een basiskleur die 
je telkens ziet terugkomen. Hoe pakken mode-ontwerpers en fashion-stylisten het aan om 
deze klassieke, soms zelfs stugge kleur trendy en levendig te maken?
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RUITEN TROEF
KREATOS TRENDWATCHING

Tommy Hilfi ger is een grootmeester, 
als het gaat om spelen met de klas-
sieke, preppy elementen van typische 
Amerikaanse casual chic. Het gebruik 
van grote houthakkersruiten in hem-
den, jassen en vesten is steeds weer 
elegant en geraffi  neerd.
be.tommy.com

Deze schoenen zijn zo typisch 
voor van Bommel: een bekend 
patroon,  een klassieke kleur en 
toch een extravagante schoen 
die eigenlijk een klassieker blijft. 
Met deze grijze ruiten aan je 
voeten kan je outfi t niet meer 
stuk!
vanbommelschoenen.be

Het Italiaanse merk Anonyme gebruikt ruiten als de 
basis voor mooie, elegante prints. Zo krijgt de ruiten-
trend een heel vrouwelijke en subtiele uitstraling.
anonyme.it

Bij MbyM vinden we deze modieuze trui met een patroon van 
dwars gelegde ruiten.Helemaal trendy en toch net anders.
mbym-shop.com

Zet ruitjes en sokken samen, en je komt automatisch 
bij Burlington uit. De geruite Burlington sok is een 
fl eurige klassieker die zichzelf steeds opnieuw uitvindt 
en hip blijft.
burlington.de

Ruitjes geven altijd iets sportiefs 
en levendigs aan een look. Je kan 
ze echter ook heel chic hanteren, 
zoals Brax bewijst in de nieuwe 
herfstcollectie. Brax laat de ruiten 
volledig tot hun recht komen in 
een stijl die vrouwelijk updressed 
en toch nonchalant is.
brax.com

Ruiten horen vandaag de dag steevast tot het straatbeeld. Van sportief en casual 
tot verfi jnd en elegant, je ziet ruiten overal. Damart stelt in zijn jongste collectie een 
aantal superelegante looks in ingetogen ruiten voor. Een schot in de roos!
damart.be

Caroline Biss geeft ons sterke 
zwartwit ruiten die naar de 
grote Franse haute couture 
verwijzen, maar laat tegelijk 
zien hoe je op dit patroon 
met motieven kan spelen. 
Dit is een sterke trend deze 
herfst.
carolinebiss.com

Twinset speelt in de herfstcollectie met een opvallende combo 
van heldergeel en donkerblauw geruite stoff en. Het ruitjespatroon 
wordt zo weer fris en trendy, met een sterke knipoog naar vintage-
mode. 
twinset.com

PREPPY

SUBTIEL

GERUITE SOK

DWARS

CASUAL 
CHIC

ELEGANT

COUTURE

OPVALLEND

TYPISCH

vanbommelschoenen.be

Bij MbyM vinden we deze modieuze trui met een patroon van 
dwars gelegde ruiten.Helemaal trendy en toch net anders.
mbym-shop.com

DWARS Zet ruitjes en sokken samen, en je komt automatisch 
bij Burlington uit. De geruite Burlington sok is een 
fl eurige klassieker die zichzelf steeds opnieuw uitvindt 

GERUITE SOK

Geruite stoff en hebben altijd de aandacht getrokken van designers en modeontwerpers. Ook in de nieuwe collecties 
voor de herfst van 2018 zien we ruitjes veelvuldig terugkomen, van vrouwelijk elegant tot stoer of sportief, van noncha-
lant tot heel opgekleed. Ruitjes geven je in de herfst een reden om met kleur te spelen en tinten te combineren. 
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1+1
OSIS+

GRATIS 
+ In oktober en november 2018 +

Bij aankoop van een OSIS+ stylingproduct krijg 
je er een tweede OSIS+ stylingproduct gratis en 

voor niks bij. 

Het goedkoopste van de 2 producten wordt gratis aangeboden - Zolang de voorraad strekt - Enkel in de deelnemende Kreatos salons.
Info en voorwaarden bij je Kreatos kapper.

MAG73-Schw-actie-2.indd   1 27/07/2018   11:40

HET BESTE
UIT JE OSIS+

HAAL
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Flex Wax

Big Blast

Session Label Powder Cloud

Rock Hard

Boho Rebel Brunette

Thrill

Curl Honey

Met OSIS+ biedt Schwarzkopf Professional 
een volledig gamma aan stylingsproducten 
van hoge kwaliteit. Wij zetten voor jou de 
populairste OSIS+ producten op een rijtje. 
Zo kan je ontdekken welk product het beste 
bij jou past.

Heb je jouw ideale stylingsproduct 
nog niet gevonden? Vraag dan 
gewoon even raad aan je Kreatos 
kapper. Samen vinden we vast de 
oplossing om voor jou de mooiste 
look te maken.

Deze fantastische crèmige haarwax is supersterk en supermakkelijk aan 
te brengen. Je kan hem steeds weer doorkneden en opnieuw stylen. Zijn 
gebruiksgemak en zijn ontelbare stylingsmogelijkheden zijn de reden van 
zijn grote succes. 

Zoek je de ultieme lichtgewicht gel die jouw haren extra volume 
geeft, dan moet je niet verder kijken: Osis+ Big Blast is het product 
voor jou! Het lift je haarwortels en geeft je een natuurlijke volumineuze 
look. Big blast is handig in gebruik en kleeft niet. 

Powder Cloud is een fi jne sproeibare poedermist om extra volume bij de 
aanzet in je haar te creëren. Bovendien geeft deze Powder Cloud je look 
een subtiele, matte textuur. Elegant en gemakkelijk. 

Voor extreme controle bij het stylen moet je Rock Hard hebben. Deze 
“Ultra Strong Glue” zorgt voor lang houdbare looks en stevige styling.

Dit is de nieuwe generatie droogshampoo! Ideaal voor een snelle 
opfrissing onderweg of op verplaatsing. Je haar is weer glanzend 
schoon zonder vervelende productrestjes. Gewoonweg perfect!

Met Curl Honey tem jij je haar. Dit product defi nieert van nature weerbarstige 
of pluizende krullen en golven. Je look krijgt zo veerkracht, defi nitie en een 
sterkere uitstraling. En dan hebben we het nog niet over het mooie anti-frizz 
eff ect gehad! 

Dit is waarschijnlijk de beste fi bre gum die je kan 
vinden. Thrill eeft je elastische controle over je look 
en voegt een mooie glans toe, terwijl je haar natuur-
lijk soepel en modelleerbaar blijft.

Rock Hard

06

Curl Honey
Met Curl Honey tem jij je haar. Dit product defi nieert van nature weerbarstige 
Curl Honey
Met Curl Honey tem jij je haar. Dit product defi nieert van nature weerbarstige 
Curl Honey
of pluizende krullen en golven. Je look krijgt zo veerkracht, defi nitie en een 
sterkere uitstraling. En dan hebben we het nog niet over het mooie anti-frizz 
eff ect gehad!

07
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De hedendaagse mode geeft vrouwen en mannen de mogelijkheid om 
met zoveel kleuren en tinten te experimenteren. Een leuke highlight 
kan een blonde man dat stoere zon-zee-strand imago geven. Een 
leuk vleugje pastel geeft een vrouw onmiddellijk een trendy feest-
gevoel. Grijze kleuringen zijn weer helemaal in, en niet alleen voor 
de rijperen onder ons. Spreek met je kapper over kleur en laat 
kleur je leven mooier maken.

KLEUR KLEUR KLEUR

TIEN TIPS
VOOR THUIS

De herfst verrast ons vaak met prachtige tinten en warme kleurcombinaties. Je 
kapper ziet hoe mensen zich door de natuurlijke kleurenpracht laten inspireren 
om ook zelf een nieuwe tint in het haar te leggen. Dat is voor ons reden genoeg 
om voor jou een lijstje tips and tricks rond haarkleuringen op te stellen. Onze 
kleurkennis staat jou helemaal ter beschikking.

Iedereen weet ondertussen wel dat er seizoenstypes zijn. Modeguru’s en fashionista’s spreken al jaren over zomertypes versus 
wintertypes, of lentetypes versus herfsttypes. En beauty consulenten hebben ons het verschil tussen primaire en secundaire 
kleuren, tussen koude en warme tinten geleerd. Maar de meesten onder ons weten nog steeds niet goed hoe ze deze kennis op 
zichzelf moeten toepassen. Overleg met je kapper of jij beter staat met een frisse of met een warme kleur. Wil je je haren graag 
blonderen? Geen probleem, maar informeer of jij goudblond dan wel ijsblond nodig hebt. Onthou: je seizoenstype bepaalt een 
palet aan kleuren, en elk van deze kleuren kent een warme en een koele variant. Geen enkele kleur is beter of slechter, maar 
sommige kleuren passen nu eenmaal veel beter bij jou...

Met een semi-permanente kleuring leg je een tint in je haren die in de loop 
van 6 tot 8 weken langzaam uitwast. Je natuurlijke haarkleur komt mettertijd 
weer tevoorschijn. Het grote voordeel van een semi-permanente kleuring is 
dat je geen harde uitgroeilijn in je haar hebt, aangezien de kleur geleidelijk 
vervaagt. Een semi-permanent kan ook dienen om een nieuw kleurtje eerst 
eens uit te proberen. Denk eraan dat een semi-permanent beter werkt, wan-
neer je je haren verdonkert.

Wanneer je een bepaalde kleuring overweegt, spreek dan met je kapper ook 
over de uitgroei. Afhankelijk van het verschil tussen je natuurlijke kleur en je 
gewenste tint, zal de uitgroei sneller of trager zichtbaar zijn. Dit geeft je een 
idee van hoe vaak je jouw kleur zal moeten bijkleuren.  Een slimme kleurkeuze 
kan je nodeloos bijkleuren en dus kosten besparen!

Het is echt niet voor niets dat er aangepaste producten bestaan voor 
gekleurd haar: shampoo’s, conditioners, maskers, tonics, enz. Gekleurd 
haar staat immers sneller droog dan ongekleurd haar. Dit moet je op-
vangen met een goede voeding en hydratatie van je haar . Zo hou je 
een opvallende en gezonde glans in je haar. Eenmaal je je haren gekleurd 
hebt, raden we je echt aan om tenminste een shampoo en conditioner 
voor gekleurd haar te gebruiken.

Kleur wordt nog te vaak geassocieerd met vrouwelijke looks: een echte man 
kleurt zich niet. Dat heeft ermee te maken dat in het verleden de kleuren 
voor mannen (vaak enkel zwart of donkerbruin) een ramp waren. Steeds 
meer mannen kleuren tegenwoordig echter hun snor of baard: die krijgt 
immers vaak sneller last van grijze haren! Maar ook op het hoofd kunnen 
mannen alle technieken en middeltjes hanteren die vrouwen gebruiken 
om er hipper, leuker en aantrekkelijker uit te zien.  Het enige wat in je weg 
staat, is je eigen verlegenheid! Ga als man bij voorkeur voor koele kleuren: 
die ogen stoerder en daardoor vaak natuurlijker.

Je haar bestaat uit transparante schubben die elkaar overlappen. In de plooien 
tussen deze schubben zit pigment en dat geeft je haar zijn natuurlijke kleur. 

Bij een kleuring wil je een nieuw pigment in en op je haarschubben leggen. 
Alles wat op de schubben ligt, was je ook weer snel uit. Je kapper gebruikt 

daarom producten die in de plooien tussen je schubben kunnen dringen. 
Als je natuurlijke kleur sterker is dan je nieuwe haarkleurtje, dan moet 

je waarschijnlijk eerst het natuurlijk pigment onder je schubben weg-
spoelen: dat is ontkleuren. Het resultaat van een kleuring wordt dus 
bepaald door een hele reeks factoren: je natuurlijke kleur, hoe vlot 
je haarschubben zich openen, hoe makkelijk je eigen pigment weg-
gespoeld of bedekt kan worden, hoe rijk het pigment in je kleur-
middel is, en tenslotte hoe goed je schubben zich weer sluiten.  Je 
kapper leert met al deze aspecten rekening te houden, als hij of zij 
een kleurformule voor je maakt. De formule die je kapper gebruikt, 
is daarmee ook heel persoonllijk voor jou.

WAT IS HAARKLEUR?

SEMIPERMANENT

KEN JE KLEURPROFIEL

UITGROEI 

HET JUISTE PRODUCT

KLEUR VOOR MANNEN

KLEUREXPLOSIE

In het verleden gebruikte men eender welk middeltje dat een kleureff ect gaf, 
zonder te letten op de mogelijke gevolgen. De Romeinen wasten hun haar 
met een giftige zeep om het “Gallisch rood” (rosblond) te kleuren. Vanaf de 
19de eeuw werden alsmaar meer chemische middeltjes in shampoos en kleu-
ringen gemengd. De hedendaagse producten vertrekken vanuit het idee dat 
gekleurd haar alleen maar mooi is, als het ook gezond is en glanst. Fabrikanten 
grijpen terug naar kruidenrecepten of verwerken natuurlijke ingrediënten. Dat 
maakt kleuren een fl ink stuk veiliger dan pakweg 20 jaar geleden! 

OPGEPAST KLEURING

Wie zijn haren nog nooit eerder gekleurd heeft, start best met een zachtere, 
professionele kleuring. De  producten die een kapper hanteert, zijn veiliger 
en verzorgender dan de haarverf die je in een supermarkt vindt.  Bovendien  
kan je genieten van een gepersonaliseerde aanpak, en je haar vaart er wel 
bij. Spreek met je kapper ook over mogelijke alternatieven. Een vlotte kleur-
spoeling, een baléage, een kleurshampoo of highlights zijn vaak ideaal voor 
kleurbeginners!

DE EERSTE KEER

De meest geliefde kleur is en blijft de blondering, maar er bestaan zoveel 
soorten en tinten blond. Van goudblond over platinum naar caramelblond en 

honingblond, van asblond tot ijsblond, van warm blond tot aardbeiblond.  
De keuze van het juiste soort blond is enorm belangrijk voor je look. 

Wees daarom niet verlegen om advies te vragen, niet alleen over je 
blondering, maar ook over de naverzorging. Wist je dat je koele 

blondtonen kan opfrissen met een zilvershampoo?

BLOND, BLONDER, BLONDST
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BOSTON
Het is alweer eventjes geleden dat we de grote plas overstaken. Daarom nemen we 
jullie in deze editie mee naar Boston, één van de oudste steden in de Verenigde Staten.

Op het schiereiland van Shawmut leefden oorspronkelijk Algonquin Indianen, tot Britse uitwijkelingen in de 17de eeuw de streek 
begonnen te koloniseren. De naam van de Indianen leeft voort in het woord “Massachusetts”, terwijl “New England” duidelijk naar de 
Engelse kolonisten verwijst. In 1630 ontstond een nederzetting die naar een stadje in Lincolnshire, Engeland genoemd werd: Boston. 
Niemand kon toen voorspellen wat een belangrijke rol deze nederzetting in de geschiedenis van de Nieuwe Wereld zou spelen.

Het succes van Boston lag vanaf het begin bij zijn haven en zijn schoolsysteem. De haven van Boston garandeerde goede contacten 
met het Britse moederland en vlotte toegang tot alle geïmporteerde waren die de kolonisten nodig hadden. De meeste kolonisten 
waren streng religieuze protestanten voor wie bijbelstudie en scholing centraal in hun geloof stonden. Het kan dan ook niet verbazen 
dat de eerste openbare school in Amerika in Boston geopend werd in 1635. Het belang van scholen tekent ook het heden van de 
stad met wereldberoemde instellingen als Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Boston ontwikkelde zich tot een 
kweekvijver voor de Amerikaan-
se revolutie en de Britse overheid 
stuurde meermaals troepen om 
de bevolking in toom te hou-
den. Zo’n interventie liep in 1770 
uit de hand en staat nu bekend 
als de Boston Massacre. De Britse 
soldaten die op de burgerbevol-
king geschoten hadden, trokken 
zich terug in hun fort op Castle 
Island, dat je nog steeds kan be-
zichtigen.  In 1773 gooiden de 
bewoners van Boston een hele 
lading Engelse thee in het water 
uit protest tegen de Britse over-
heid: de Amerikaanse Onafhan-
kelijkheidsstrijd was geboren. 
Het was George Washington zelf 
die de stad hielp verdedigen te-
gen het Britse leger. Tijdens een 
bezoek aan Boston kan je mak-
kelijk de Freedom Trail volgen: 
een wandelroute doorheen het 
historische Boston die je het 

hele verhaal van de Amerikaan-
se onafhankelijkheid vertelt.

In de 19de eeuw groeide de stad 
snel dankzij een 2de immigratie-
golf van voornamelijk Ieren. Tot 
op de dag van vandaag zijn de 
Ierse katholieken de grootste 
religieuze groep van Boston. Te-
gelijkertijd evolueerde de stad 
van een centrum voor de sla-
venhandel tot een bolwerk voor 
de afschaffing van slavernij. De 
groei van de stad bracht nieuwe 
rijkdom en een sterk cultureel le-
ven. Getuige daarvan is het MoS 
of Museum of Science dat al in 
1830 zijn deuren opende. De 
bloeiperiode van de stad leidde 
tot de bijnaam het “Athene van 
Amerika”.  In 1872 werd de stad 
echter getroffen door een ca-
tastrofale brand, wat verklaart 
waarom je relatief weinig histo-
rische gebouwen ziet. 

De sportievelingen onder ons kunnen het historische stadium 
van de Red Sox, Bostons legendarisch baseball team, bezoeken. 
Of je kan een lange wandeling maken door de Emerald Necklace, 
een lange rij parken en groene zones in en rond de stad. Onze 
favoriet: Ward’s Pond in Olmsted Park, een heerlijke plek aan het 
water om even tot rust te komen.

En dan weer de stadsdrukte in. Als je weet dat Boston één van de 
duurste steden van de VS om te wonen, dan weet je dat je hier 
de nodige luxewinkels kan vinden. Verplichte beginplaats is de 
Faneuil Marketplace dat al 300 jaar met zijn bonte verzameling 
restaurantjes en boetieken vele klanten lokt. 

Bekende designers en ontwerpers vind je rond Newbury Street 
in Back Bay. In deze buurt ligt ook het Prudential Center, een luxe 
shopping mall met een skywalk die een schitterend zicht over 
de stad biedt. Zwerf daarna eens door de straatjes rond Boylston 
Street, waar je ook in vele leuke discount boetiekjes en trendy 
winkeltjes kan snuisteren.

Boston is vandaag de dag een stad met een hypermoderne, 
typisch Amerikaanse skyline vol wolkenkrabbers. Een stad met 
een sterk gevoel van geschiedenis en comfortabel leven. Boston 
heeft zijn eigen cuisine met een rijkdom aan visgerechten. Je 
moet in elk geval de smakelijke clam chowder met oesterkoekjes 
geproefd hebben.

Vanuit Boston kan je vlot een uitstapje maken naar Cape Cod. 
Naast de bijna Belgische zandstranden, staat Cape Cod vooral 
bekend om het grote aantal beroemdheden die in deze buurt 
een vakantiestulpje hebben. Nog interessanter is dat je vanuit 
Cape Cod aan whale spotting kan doen: een lokale firma biedt je 
rondvaarten aan met de garantie dat je walvissen te zien krijgt!

Boston is een ander Amerika dan wat we uit films kennen. Zijn 
rijke geschiedenis en betrokkenheid in de Amerikaanse Onaf-
hankelijkheidsoorlog geven de stad bijna een Europees gevoel. 
Kortom, het is een Amerikaanse stad die de moeite waard is om 
te ontdekken!



In de herfst, wanneer we weer voor kouder en natter weer staan, vraagt ons haar extra 
verzorging en aandacht. We willen daarom twee toppers uit het Bonacure gamma van 
Schwarzkopf Professional aan je voorstellen.

VERZORG

GLANZEN
 & DOE JE LOOK

JE WILDE HAREN

Net als je huid, heeft je haar een goede 
hydratatie nodig. Niet alleen externe 
factoren (denk: guur weer), maar ook 
stress kunnen de vochthuishouding in 
je haren verstoren. Daarom ontwikkelde 
Schwarzkopf Professional het unieke BC 
Moisture Kick of om z’n volledige naam 
te geven: BC Hyaluronic Moisture Kick 
BB Hydra Pearl.
Het product is een gel rijk aan hyaluron-
zuur dat een voortdurende hydrateren-
de voeding van je haar garandeert. Het 
houdt je haar soepel en elastisch.
In de gel van Moisture Kick zweven ook 
glycerine parels die de werking van het 
hyaluronzuur ondersteunen en extra 
glans in je haar leggen. Zelfs de meest 
onhandelbare broze lokken worden ge-
temd en krijgen een prachtig gevoed, 
soepel resultaat vol veerkracht en glans.

 

De experten van Schwarzkopf Professi-
onal vernieuwden recent ook één van 
hun allerkrachtigste haarherstellers: het 
BC Peptide Repair Rescue Nutri-Shield 
Serum.
Peptides reconstrueren de kern van elke 
haarlok. Het haar wordt zo sterker, glad-
der, gezonder en krijgt meer glans. Be-
schadigd haar verdwijnt en wordt zich-
baar hersteld. 
Je haar is bovendien beschermd tegen 
UV-stralen en hitte. Ideaal voor iedereen 
die in de herfst er snel nog van profi teert 
om een warme, tropische vakantie mee 
te pikken!
Heb je last van beschadigd of gestres-
sed haar, dan kan je geen beter product 
vinden dan dit!

 

VERNIEUWDE
VERZORGING

VOOR JE HAAR

MAG73-Schw-product.indd   2-3 09/08/2018   14:56



Kappers: Marijke Paradiek,
Yuri Luyckx, Stefania Coli 
Styling: Sarah Roelstraete - Visagie: Carolien Quirynen
Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com

BRIGHT
WHITE
LIGHT

CUT: Emma
COLOR: Soft chestnut

CARE: BC Moisture Kick shampoo
FINISH: Osis Session Label Salt Spray

Zwarte trui: Guess
Broek: Asos 



CUT:  Liam
CARE: 3Dmen Hair & Body shampoo 

FINISH: Osis+ Flex Wax 

Trui, vest en sneakers: Hydrogen
Jeans: River Island



CUT: Sophia
COLOR: Autumn brown
CARE: BC Oil Ultime Light Oil in shampoo 
FINISH: Osis Session Label Volumizing Mousse 

Paillettentop: Asos
Jasje: Twin-Set
Broek: Karl Lagerfeld



CUT: Olivia
CARE: 3Dmen Hair & Body shampoo 

FINISH: Osis+ Whipped Wax 

Trui: Versace bij Zalando
Broek: Topman bij Zalando

Sneakers: Hydrogen



CUT: Ava
COLOR: Autumn brown
CARE: BC Volume Boost shampoo 
FINISH: Osis+ Big Blast 

Zilveren bloes: Asos
Broek: Twin-Set
Laarsjes: Liu-Jo



CUT: Mila
COLOR: Caramel & Honey brown 
CARE: BC Volume Boost shampoo 
FINISH: Osis+ Volume Up 

Sterrentop: Asos
T-shirt en broek: Asos
Oorbellen: C&A



CUT: Emma
COLOR: Soft chestnut

CARE: BC Q10 Time Restore shampoo 
FINISH: Osis+ Sand Clay 

Trui: Guess
Broek: Asos



CUT: Ella
COLOR: Soft copper & caramel
CARE: BC Color Freeze Vibrant Red shampoo 
FINISH: Osis Session Label Miracle 15 

Truitje en bloes: Twin-Set
Zonnebril: ASOS



CUT: Noah
CARE: 3Dmen Hair & Body shampoo
FINISH: Osis Session Label Molding Paste 

T-shirt: Denham
Hemd: Denham



CUT: Evelyn
COLOR: Warm brown

CARE: Mad About Waves Sulfate Free Cleanser
FINISH: Osis+ Refresh Dry shampoo 

Body: La Redoute
Bloes: Her Shirt

Rokje: Silvia Heach



DAT WIL IK OOK 
WEL HEBBEN

GOEDGEMUTST 
Nu de koudere dagen weer in het land zijn, kan iedereen wel een muts gebruiken. O’Neill 
creëerde alvast een mooie collectie voor jongens en meisjes. Je kan kiezen uit een reeks klas-
sieke mutsen met  leuke motieven in hippe kleuren. Er is voor elk wat wils en zo is iedereen 
beschermd tegen het slechtere herfstweer.
www.oneill.com

STEVIGE STAPPERS
Voor stevige stappers kan je ook deze herfst best bij Timberland terecht. Van vlotte sneakers tot enkellaarzen weet 
Timberland als geen ander trendy kleuren met klassieke vormgeving en ingenieus draagcomfort te combineren. 
De kwaliteit van deze Timberland schoenen is op de koop toe haast legendarisch! Wat wil je nog meer?
www.timberland.be 

UITGELEZEN 
Na het succes van Your Skin Type brengt dr. Ilan Karavani, één van de 
meest bekende en belangrijke stemmen op het gebied van anti-aging en 
natuurgeneeskunde,  een nieuw boek uit: Your Body Type. In dit revoluti-
onaire boek legt hij uit hoe ons lichaam zichzelf regelt zodat we gezond 
en gelukkig kunnen blijven. In duidelijke, beknopte taal legt dr. Karavani 
uit hoe dit zelfgenezingssysteem van het menselijke lichaam werkt. Hij 
geeft specifieke en gedetailleerde informatie over hoe te leven in harmo-
nie met de natuurwetten; van stressvermindering of een gezond dieet tot 
Ayurvedische technieken. Zijn goed onderbouwde tekst is een welkome 
afwisseling op de groeiende hoeveelheid literatuur over dit interessante, 
complexe onderwerp.
www. .ikariskinexperts.com

GEOMETRISCH 
GMTRY is een fris en uniek Belgisch label met een passie voor ste-
den en stijlvolle accessoires. In de horloges van GMTRY zie je de 
grote liefde voor minimalisme, geometrie en stedelijke design 
invloeden duidelijk terug. De GMTRY horloges laten zich door hun 
eenvoud en elegantie perfect zowel updressed als casual dragen. 
Elk horloge wordt geleverd met 2 bandjes: kies je eigen favoriete 
kleuren en creëer je persoonlijke mix-en-match opties.
luxuryformen.com

PARADIJSLIJK 
Betty Barclay lanceert met Beautiful Eden een nieuw bloemig en fruitig fris parfum. De verleidelijke geur opent 
sprankelend met topnoten van peer, zwarte bes en mandarijn. Het delicate hart van pioenroos, jasmijn en lelietje-
van-dalen doet ons denken aan een prachtige, paradijselijke bloementuin waarin je heerlijk kunt wegdromen.
www.bettybarclayfragrances.com 

IN EEN HANDOMDRAAI 
Wat als je je make-up snel en veilig zou kun-
nen verwijderen met gewoon een beetje 
water? En wat als je daar niet eens thuis 
voor hoeft te zijn? Het brein achter Cent Pur 
Cent dacht een tijdje na en bedacht een 
prachtige oplossing: de Glov Make-Up Re-
mover. Het is een verzorgende microvezel 
handschoen die je snel met een beetje lauw 
water nat maakt en je hebt een gezonde, 
veilige schminkverwijderaar die in elke tas 
past! Om te ontdekken.
centpurcent.com

28 KLEUREN 
Mooie, stralende lippen voelen zich thuis bij Max Fac-
tor.  Met Lipfinity Lip Colors heb je een langdurige, 
intense kleur en een glanzende, glossy afwerking in 
één! Met een zachte applicator breng je de eerste 
kleurlaag aan. Laat die een minuutje drogen. Tenslot-
te werk je met de glossy toplaag af. Succes verzekerd.
www.maxfactor.com

SURFTAS 
De tijd om het strand te bezoe-
ken, is misschien wel voorbij, 
maar met deze trendy surftassen 
van Oxbow kan je je overal laten 
zien! Wij gebruiken ze bij voorkeur 
om te gaan shoppen, maar ze zijn 
even praktisch tijdens een uitstap-
je of een boswandeling. Aan jou 
de keuze.
www.oxbowshop.com

KLASSIEKER 
Reebok is zeker een gevestigde waar-
de in modeland, ook wanneer het niet 
om zuivere sportswear gaat. De nieu-
we Reebok Classic collectie onder-
streept de sterke band die het merk 
altijd met eigentijdse mode en kunst 
heeft gehad. Het meertalige opschrift 
illustreert dat Reebok een merk van 
globaal belang is, en levert bovendien 
een grafisch sterke print op. Voor ons 
is het een schot in de roos!
www.reebok.be



ZWART 
Caroline Herrera lanceert een nieuw parfum in de 212 VIP reeks: Black. Geïn-
spireerd door de energetische levenslust van New York mengt ze absint met 
lavendel en muskus met vanille. Alsof een waaghals vol zelfvertrouwen diep 
van binnen een ingetogen verleider is.  De geur draagt een aroma van stijlvolle 
feestjes en elegante parties. Een parfum om te ontdekken.
www.carolineherrera.com

SCHOTSE SOK 
Falke liet zich voor zijn nieuwste kindercollectie inspireren door de natuur aan de woeste noordelijke kusten van Schot-
land. Het resultaat zijn de meest schattige sokken met motieven die aan mooie kinderillustraties doen denken! Van 
vuurtorens over robben tot Schotse schaapjes, deze sokken lezen als een kinderboek.
www.falke.com/be

GRAFISCH 
Sterke grafische prints blijven ook in de nieuwe herfstcollectie hoge ogen gooi-
en. Wij ontdekten deze ongelooflijk leuke topjes bij Caddis Fly. Geboren in Dene-
marken, stond Caddis Fly mee aan de wieg van de zogenaamde “Kopenhagen 
Girl”, een internationale modetrend die sterke, casual basics combineert met op-
vallende prints, elegante accessoires of trendy kleurelementen.  Kortom, mode 
voor hedendaagse vrouwen die hip durven zijn.
www.caddisflyunits.com

BEESTENBOEL 
In de juniorencollectie van s.Oliver kan 
je deze leuke outfits vinden. Eenvoudig 
en haast klassiek, maar totaal speels en 
levendig. De dierenmotieven geven een 
ongelooflijk hoog kuffelgehalte. Dit zijn 
kledingstukken die je helemaal vertederd 
naar je kids doet kijken!
www.soliver-online.be

KLAAR VOOR DE KOU 
In de nieuwe herfstcollectie van Camel Active ontdek-
ten we enkele leuke accessoires die ons alweer helemaal 
verzoenden met de naderende koude. Leuke hand-
schoenen en vlotte petten bereiden ons volledig voor 
op de kille, nattere herfstdagen. Wij laten de grauwere 
herfstdagen alvast de pret niet drukken!
www.camelactive.de

KINDERLAARS 
Kinderen spelen toch zo graag in regenplassen. 
Amper is de kille regenbui voorbij, of ze willen 
al spetterend rondspringen in de frisse plassen. 
Een goed paar rubberlaarzen is bij kinderen 
in dit seizoen geen luxe, maar een noodzaak. 
Daarom brengt Aigle, de grote rubber-laarzen-
expert, telkens weer heerlijk kindvriendelijke 
laarzen op de markt. Wij werden betoverd en 
ontroerd door deze hertenlaarsjes.
www.aigle.com

GEZAKT & GEPAKT 
Eastpak staat alom bekend voor zijn opvallende en kleurrijke prints. Er is bijna geen motief zo gek, 
geen tint zo hip of je vindt hem in de tassencollectie van Eastpak. Niettemin draait het bij Eastpak 
in de eerste plaats om kwaliteit en comfort. Deze tassen, zakken en rugzakken in eenvoudige 
aardtonen bewijzen dat een Eastpak tas ijzersterk en trendy kan zijn in alle eenvoud.
lwww.eastpak.com/be

ZEEP 
Met de natuurlijke Bonne Mère Zeep van 
L’Occitane reinig en verzorg je je huid in één 
klap. De basis van deze zeep is zuivere palm-
olie, afkomstig uit een fairtrade-programma 
waarbij alle betrokken partijen ijveren voor 
een duurzame palmolieteelt.  L’Occitane 
verrijkt de zeep met natuurlijke geuren die 
het Zuiden van Frankrijk oproepen, zoals 
citroen, lavendel, rozemarijn, rozen of ver-
bena. Heerlijk voor wie van traditionele en 
duurzame zeep houdt.
www.loccitane.comSTOERE MANNEN 

In de jongste mannencollectie van Lee vielen ons deze ruige vesten op. Geïnspireerd op een retro look 
voor houthakkers of cowboys, is dit een stoere trend voor mannen die van casual elegant houden.  Deze 
leuke tussenseizoensvesten combineren prachtig met zowel jeans als met een meer geklede chino. Wie 
liever de klassieke jeansvest ziet, moet dan maar feestvieren: de de Lee Rider Jacket viert immers zijn 70ste 
verjaardag.
www.lee.be



GEMASKERD We weten niet wat de ontwerpers van Arket bezielt om 
keer op keer leuke speeltjes en mysterieuze maskers aan hun collectie home-
ware toe te voegen, maar we zijn blij dat ze dit doen. Op een of ander manier zit 
er altijd weer iets waar je tegen wil en dank een beetje verliefd op wordt. Dit keer 
zijn het de vos en het robotje. Hoezeer we ook proberen, we kunnen niet kiezen: 
we willen beide maskertjes!
www.arket.com

CREATIEF 
Met de stiften van Pilot Pintor tover je een banaal en alle-
daags voorwerp zo om in een hip en persoonlijk item. Laat 
je gaan op doosjes en kommetjes, op hout of textiel. Per-
sonaliseer je servies of geef een oud meubel een nieuwe 
bestemming. Pilot Pintor wakkert het creatieve vuur in je. 
Van basiskleuren over pastel tot metaaltinten, er is geen 
ontwerp dat je niet met Pilot Pintor gerealiseerd krijgt!
www.pilotpen.eu

ZE ZIJN ER WEER !
In 1994  lanceerde Buffalo de unieke platformsneaker . Bijna 
onmiddellijk waren ze  een mode-icoon voor de jaren ‘90.  Nu, 
bijna een kwarteeuw later, zijn ze er weer. Op vraag van menig 
stylist en fashionista brengt Buffalo zijn platformsneakers weer 
uit. Zowel voor hem als voor haar, in hoge of lage sneakers maar 
altijd met de opvallende dikke zool! Zou deze sneaker ook een 
icoon voor 2018 kunnen worden?
www.buffalo-boots.com

NATUURLIJK 
Als je over babyverzorging spreekt, dan heb je het onmiddellijk 
over Zwitsal met zijn typisch gele verpakking. Diezelfde Zwitsal 
heeft nu een nieuwe, frisse lijn uit met producten die helemaal op 
natuurlijke ingrediënten steunen: de Zwitsal Naturals. Het is nog 
steeds hoogkwalitatieve verzorging voor je baby, het is nog steeds 
makkelijk te gebruiken en mee te nemen, en het is nog steeds 
Zwitsal. Het is alleen net iets anders, net iets natuurlijker. We love it!
www.zwitsal.be

DINO’S 
Samsonite stuurt de dino’s terug naar school. Bij de 
Sammy’s tref je een heel gamma leuke en kleurige tas-
sen die niet alleen kindvriendelijk maar ook ergonomisch 
ontworpen zijn. Zo moet je geen schrik hebben dat je 
kinderen scheef gaan lopen onder het gewicht van hun 
boekentas!
www.samsonite.be

CHINESE KIP

www.tilda.com

Combineer het gerecht met je favoriete Tilda rijst

* 120 g Tilda Pure Basmati rijst
* 2 eetlepels plantaardige olie

* 1 grote ui, in plakjes
* 5 cm fijn gehakte gember

* 2 teentjes knoflook, fijn gehakt
* 1 kleine rode peper, fijn gehakt

* 2 theelepels maiszetmeel
* 1 theelepel curcuma longa

* 1 theelepel komijnzaad
* 1 theelepel gemalen koriander

* 500 ml kippenbouillon
* 4 kippenpoten

* 100 g paksoi, gehakt
* 50 g geroosterde cashewnoten

Verwarm 1 eetlepel olie in een grote pan. Gooi 
de ui, gember, knoflook en chilipeper in deze 
pan, en voeg peper en zout toe. Kook 4 à 5 mi-
nuten op laag vuur, tot ze zacht zijn. Voeg het 
maiszetmeel en de kruiden toe. Roer alles goed 
door elkaar. Mix het mengsel in een blender of 
foodprocessor tot een pasta.
Gebruik dezelfde pan om de bouillon op te war-
men. Bereid de kip met de plantaardige olie in 
een aparte pan. op hoog vuur. Wanneer d kip 
dichtgeschroeid is, giet je er de bouillon over en 
je voegt de pasta toe. Breng alles aan de kook 
en laat het zo’n halfuurtje sudderen, tot de saus 
ingedikt en de kip helemaal gaar is.
Kook de rijst volgens de instructies op de ver-
pakking.
Voeg de paksoi 5 minuten voor het einde van de 
kooktijd toe aan de kip.
Serveer de kruidige kip met de rijst en bestrooi 
het gerecht met de cashewnoten.



SAMEN STAAN WE STERK

Kreatos is de grootste kappersketen van 
Vlaanderen. Dat vertellen we graag. Het 
succes van de Kreatos formule kent vele in-
grediënten, en één daarvan willen we hier 
graag onthullen.

Bij Kreatos draait het allemaal rond samen-
werken en mensen kansen geven. Daarom 
ontwikkelde Kreatos als eerste in Vlaanderen 
zijn eigen franchise-formule

Een franchise kapper 
bestond in Vlaanderen

immers nog niet.

Bij zijn oprichting in 1985 bestond de 
volledige Kreatos keten uit juist ge-
teld twee salons: eentje in Kontich en 
eentje in Antwerpen-Centrum. Er werd 
hard aan het succes van deze salons 
gewerkt en met de winst werd een der-
de salon geopend. En dan een vierde, 
en een vijfde. Kreatos groeide, maar de 

groei was tergend langzaam. Dit moest 
anders kunnen, maar hoe?

Eric Bergeys, Gauke Poppema en Lin-
da Torfs gingen in het buitenland kij-
ken. Wat ze ontdekten, sloeg hen met 
verstomming: in Frankrijk, Nederland, 
Groot-Britannië en Duitsland was het 

begin jaren ‘90 al heel normaal om kap-
persketens op basis van franchising te 
organiseren. In Vlaanderen bestond de 
franchisekapper echter nog niet. Hierin 
lag een kans voor Kreatos: het moment 
was gekomen om ook voor Vlaanderen 

een eigen franchiseformule te ontwik-
kelen. Dat was makkelijker gezegd dan 
gedaan. Hoe omschrijf je de succesfac-
toren van een kapsalon op zo’n manier 
dat iedereen het kan verstaan? Hoe 
verwerk je ze in een systeem dat je aan 
andere mensen vlot kan uitleggen? En 
tenslotte, hoe maak je ze waar tegenover 
je klanten? 

Je kan je bijna niet voorstellen hoe vaak 
Eric, Gauke en Linda bijna de moed op-
gaven, maar telkens één van hen het 

niet meer zag zitten, waren er de twee 
anderen om door te zetten. Samen sta 
je immers sterker dan alleen. Het leek 
alsof het magische woord gevonden 
was. Kreatos besloot om van samen-
horigheid en samenwerking de toets-
steen van het hele systeem te maken.

Uiteindelijk was het zover: bijna 10 jaar 
na de opening van het eerste Kreatos 

salon, werd de Kreatos franchiseformule 
voorgelegd aan alle medewerkers. Het 
gevolg was meer dan Eric, Gauke en 
Linda hadden durven hopen: zonder 
dat ze potentiële kandidaten moesten 
gaan zoeken, stond een rij kandidaten 
onmiddellijk klaar. Het grootste pro-
bleem van Kreatos op dat ogenblik 
was dat we zo snel geen salons konden 
openen. 

Nu is Kreatos dankzij zijn franchisers 
gegroeid tot een kappersgroep met 
meer dan 125 vestigingen. En al die 
jaren zijn we trouw gebleven aan een 
groot basisidee: samen bereik je meer 
dan alleen.
Bovendien is het ook veel leuker als 
je samen je succes kan delen en kan 

WIST JE DAT ...
Franchising is een systeem waar-
bij je als zelfstandig uitbater van 
je eigen kapsalon mee onder één 
merknaam en binnen één groep 
werkt. Dit geeft je toegang tot de 
kennis en knowhow van de hele 
groep. En door gezamelijk als 
groep op te treden, kan je ook 
kosten besparen!

Het belangrijkste is missschien 
nog wel dat je altijd op steun kan 
rekenen van ondernemers die 
jouw zorgen en problemen per-
fect kunnen verstaan.  Daarom 
nemen wereldwijd steeds meer 
ketens franchising als basis.

vieren. Daarom zetten we bij Kreatos 
mekaar graag in de bloemetjes, en dat 
doen we minstens één keer per jaar, 
liefst op een groot feest waar we alle-
maal samen kunnen feesten.
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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

ALTERNATE NOTEBOOKS EN PC’S
DE JUISTE COMPUTER VOOR ELKE TAAK

PERFORMANCE 
EN ELEGANTIE 
ON THE GO!

KRACHTIG,
STIJLVOL EN
BETROUWBAAR!
 

WEDSTRIJDEN
Surf snel naar
wwww.kreatos.be

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

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

WIN EEN HEERLIJK 
BETTY BARCLAY PARFUM
Dankzij Betty Barclay kunnen we je verwennen met de nieuwste geur, 
Beautiful Eden. Op een basis van sandelhout, ceder en vanille ruik je 
mandarijnen, lelietjes-van dalen en pioenen. De toevoeging van peer 
en zwarte bes geeft een rijk fruitig element in de geur. Dit heerlijke par-
fum kan jij heel eenvoudig winnen via www.kreatos.be. Wees er snel bij, 
want we verloten ook enkele Beautiful Eden Packs!

Naar aanleiding van onze grote Osis+ actie in oktober 
en november geeft Schwarzkopf Professional alvast een 
aantal Osis+Surprise Pakketten weg. Het gaat steeds om 
een pakket met enkele producten die door onze stylisten 
zorgvuldig uit het Osis+ gamma geselecteerd werden. 
Laat je verrassen en surf snel naar www.kreatos.be.

WIN EEN 
OSIS+ SURPRISE 
PAKKET



www.kreatos.be   

AARTSELAAR 
Kapellestraat 40
Tel: 03-877 56 44
ANTWERPEN Centrum
St-Jacobsmarkt 97
Tel: 03-825 60 17    NEW
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
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  
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
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
St-Jacobsmarkt 97, 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

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE
ZONDER AFSPRAAK - ‘S MAANDAGS OPEN   


