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NIEUWE KARAKTERISTIEKE LOCATIE BIEDT 
NIEUWE GROEIMOGELIJKHEDEN 

VOOR BEAUTY SALON SPARKLING 

OP EEN IDYLLISCHE LOCATIE IN GELDERSE DRUTEN MAKEN WE KENNIS MET LISANNE GUBBELS, DIE ENTHOUSIAST DE DEUREN VAN BEAUTY 

SALON SPARKLING VOOR ONS OPENT. DE 26-JARIGE SCHOONHEIDSSPECIALISTE LAAT TROTS HAAR VERZORGDE, ONLANGS VERBOUWDE, SALON 

ZIEN. MET BEAUTY SALON SPARKLING SPECIALISEERT LISANNE ZICH IN HUIDVERBETERING EN PERMANENTE MAKE-UP, WAARVOOR MENSEN 

INMIDDELS UIT VERSCHILLENDE HOEKEN VAN HET LAND NAAR DRUTEN AFREIZEN. BENIEUWD VRAGEN WE DE HARDWERKENDE LISANNE NAAR 

DE BOUWSTENEN VAN HAAR SUCCESVOLLE SALON. 

Tijdens de opleiding verpleegkunde kwam Lisanne erachter dat haar hart bij 
de uiterlijke verzorging lag. Ze besloot zich zes jaar geleden om te scholen tot 
International Beauty Therapist, werkte een tijdje in een salon in ’s-Hertogenbosch en 
besloot al snel om haar eigen onderneming te starten. “Ik begon tijdens mijn opleiding 
op een zolderkamer om te oefenen”, legt Lisanne uit. “Eenmaal afgestudeerd, 
opende ik een salon in Horssen, waar ik hiervoor woonde. Aanvankelijk wilde ik het 
combineren met een andere baan, maar ik had het daar al snel veel te druk voor. Ik 
besloot om er 100% voor te gaan en mij fulltime op mijn salon te focussen.” 
 
VERHUIZEN EN VERBOUWEN 
Lisanne ontwikkelde zichzelf in de loop der jaren als ondernemer en bouwde haar 
klantenkring in Horssen en omgeving uit. Afgelopen jaar deed de mogelijkheid zich 
voor om een nieuwe stap te zetten, namelijk door te verhuizen naar een woonhuis, 
inclusief aangrenzende salonruimte, aan het Kasteelpad in Druten. “Ik was op zoek 
naar een ruimte waarbij ik kon uitbreiden naar een tweede behandelruimte. Daarnaast 
wilde ik ook een meer professionele uitstraling realiseren. Dit huis in Druten was al 
familiebezit en is dus bekend terrein voor mij. Ik wist daarom ook dat er nog veel 
aan moest gebeuren, maar het was een mooie kans om een frisse, ruimere salon te 
realiseren met de mogelijkheid om in de toekomst verder uit te breiden. Daarnaast 
bevindt het zich op een prettige, rustige locatie dichtbij het centrum van Druten, 
dat beter toegankelijk is dan de salon in Horssen. We hebben de tweede verplichte 
sluiting van de salons in de lockdown gebruikt om het huis en de salon te verbouwen. 
Toen alle salons in Nederland eindelijk weer aan de slag mochten, ging ik open hier 
in Druten. Ik vond het wel spannend of de klanten mee zouden verhuizen naar de 
nieuwe salon. Gelukkig bleven de klanten de salon trouw, sterker nog: de klantenkring 
is sindsdien gelukkig alleen maar groter geworden. Ik krijg klanten over de vloer vanuit 
Nijmegen tot aan Den Bosch, voornamelijk door positieve mond-tot-mondreclame.” 

De salon heeft een frisse, lichte en professionele uitstraling. Strak, zonder dat het 
klinisch aanvoelt. Precies wat Lisanne voor ogen had. “Ik wilde graag lichte ruimtes 
met een strakke uitstraling, maar het moest wel een salon zijn waar de mensen zich 
in thuis zouden voelen. Daarnaast heb ik nu een wachtruimte, met een mooie counter 
en een overzichtelijke stellingkast die de producten in de schijnwerpers zet. Het idee 
heb ik zelf eerst op papier gezet en voor de verwezenlijking ervan heb ik een beroep 
gedaan op een bedrijf dat normaliter stands bouwt voor beurzen.” 
 
HUIDVERBETERING EN PERMANENTE MAKE-UP 
Tijdens de lockdown keek Lisanne ook kritisch naar haar aanbod. Ze besloot 
een aantal behandelingen niet meer uit te voeren en zich te specialiseren 
op gezichtsbehandelingen en permanente make-up. Vooral op het gebied van 
huidverbetering en -verjonging heeft ze veel te bieden. “Ik zie en behandel veel 
verschillende huidvragen. Dat kan een acnéhuid zijn, maar ook mensen die kiezen 
voor een lift-behandeling in het geval van huidveroudering en -verslapping. Het 

verbaast veel mensen wat je met een passende gezichtsbehandeling of 
kuur kunt bereiken, zonder dat er injectables aan te pas hoeven te komen. 
Natuurlijk moet je er dan wel op tijd bij zijn en het onderhouden, in de salon 
en thuis. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om de klanten in de watten te 
leggen. Een bezoek aan de salon mag heus wel een uitstapje zijn. Denk aan 
een lekkere massage, geurbeleving of een smoothie na afloop.” 
 
COMPLEET AANBOD MET DIEGO DALLA
PALMA PROFESSIONAL 
Alle gezichtsbehandelingen die Lisanne uitvoert, zijn gebaseerd op de 
producten van het Italiaanse merk Diego dalla Palma professional. Lisanne 
leerde het merk kennen tijdens haar opleiding, waar ze dicht op de bron zat. 
“Tijdens de opleiding tot schoonheidsspecialiste zat ik in de klas bij Floor 
Paulusse, die inmiddels werkzaam is bij Esthé Care Cosmetiek. Samen met 
haar moeder Angelique vertegenwoordigt zij het merk Diego dalla Palma 
professional in Nederland. Zij liet mij al tijdens de opleiding kennismaken 
met de producten van het Italiaanse merk en ik was toen al enthousiast. 
Net als veel mensen vond ik het lastig om bij de opstart van de salon een 
keuze te maken tussen alle merken op de markt. Floor belde me precies op 
het juiste moment op en stelde voor om met de producten langs te komen. 
Nadat ze een behandeling bij mij had toegepast, was ik om.” 
 
Lisanne beschikt over alle lijnen van Diego dalla Palma professional in haar 
salon. Daarmee kan ze een breed aanbod aan behandelingen aanbieden. 
“Het merk heeft eigenlijk op alle huidvragen wel een antwoord; voor jong en 
oud, maar ook voor verschillende portemonnees. In het bijzonder ben ik fan 
van de Resurface-behandeling en de nieuwe Fillift-lijn. Daarnaast heeft het 
cosmeticahuis ook nog eens een eigen make-upmerk, RVB Lab, dat weer mooi 
aansluit op de skincare producten. En daar bovenop gebruik ik sinds kort ook de 
apparatuur van RVB SkinLab om de producten nog beter in te kunnen sluizen 
voor een nog mooier resultaat. Ik word telkens weer gemotiveerd door de nieuwe 
productlanceringen en innovatieve behandelingen. Het merk is zo compleet dat 
ik er geen behoefte aan heb om er op dit moment nog een merk bij te nemen. 

Lisanne staat altijd in nauw contact met Esthé Care Cosmetiek en de andere 
dépositairs. “Angelique en Floor denken altijd met je mee. Ze zijn betrokken 
met hun klanten en hebben geregeld contact. Ze nemen je mee naar het 
laboratorium van Diego dalla Palma professional in Bologna en geven 
regelmatig trainingen. Het voelt eigenlijk als een soort familie. We hebben 
namelijk als dépositairs ook goed contact en wisselen ook tips aan elkaar uit.” 
 
DUO-BEHANDELINGEN  
Lisanne werkt vooralsnog alleen in haar salon en is behoorlijk druk. Beauty 
Salon Sparkling is maandag tot en met vrijdag open en Lisanne is er van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat te vinden. Ze denkt hardop na over wat 
ze nog graag wil bereiken met haar salon. “Ik overweeg wel eens om met 
een stagiaire te gaan werken of om het samen met iemand te gaan doen. 
Natuurlijk is het fijn dat je alle vrijheid hebt als je alleen werkt, maar het lijkt 
mij ook heel prettig om met iemand te kunnen sparren. Ook denk ik erover 
na om duo-behandelingen mogelijk te gaan maken in de salon. Het lijkt mij 
leuk om mensen een soort van gezamenlijk uitstapje te kunnen aanbieden.” 
 
Lisanne ziet nog genoeg zaken om zich het komende jaar mee bezig te 
houden. Zo staat ze op het punt om haar nieuwe website te lanceren, inclusief 
online boekingssysteem. “Ik wil graag de volledige focus leggen op de 
behandeling en ben daardoor niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op 
te nemen. Met een online boekingssysteem ben ik beter bereikbaar. Daarnaast 
verlaagt het voor veel mensen de drempel om een afspraak te maken, nog 
een mooi voordeel. Verder wil ik in de toekomst meer aandacht besteden aan 
social media, denk aan voor- en na foto’s van de behandelingen. Ook zit het 
in de planning om een tweede behandelkamer te realiseren. Genoeg kansen 
en mogelijkheden dus”, sluit Lisanne gemotiveerd af. 
 
Meer weten over Lisanne en Beauty Salon Sparkling? Kijk dan op haar nieuwe 
website www.beautysalonsparkling.nl. 

Lisanne Gubbels in haar 

pas verbouwde salon


