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Beauty parlour in New york City: 

THE ART OF 
NATURAL BEAUTY

BRooklyN, NyC IS HIP EN HaPPENINg. ook dE ‘RICH aNd faMouS’ HEBBEN ER HuN wEg gE-
voNdEN. MET REgElMaaT ZIjN ZE TE vINdEN IN THE aRT of NaTuRal BEauTy vooR EEN Cool-
SCulPTINg BEHaNdElINg (HET ElIMINEREN vaN HaRdNEkkIg vET). MaaR dE ‘PaRlouR’ IS oP 
ZIjN BEST MET dE vERSCHIllENdE oP MaaT gESNEdEN PRogRaMMa’S.

In de zaak aan een van de leukste straten van Brooklyn, 239 
Court Street, heet Art of Natural Beauty specialist Yana ons 
welkom. Het is een drukke donderdag vandaag. Tot vanavond 
21.00 uur zijn er volop boekingen: van botox (Allergan en 
Radiesse) tot verschillende facial treatments zoals Glycolic 
Peels en Chemical Peels. Met een glas koud water waarin een 
aardbei en een limoen dobberen neemt ze ons mee naar de 
ruimte waar de CoolSculpting plaatsvindt.

coolScUlpting
Yana is er duidelijk over: CoolSculpting is en blijft zeer in trek in 
New York. Sinds zelfs de skinny celebs er ook veelvuldig gebruik 
van maken, staan de glossy’s vooraan om editorial stukken over 
de behandeling te plaatsen, samen met eventueel beschikbare 
voor- en nafoto’s. CoolSculpting, hoe gaat het precies in zijn 
werk? Veel van ons beschikken over hardnekkig vet, ondanks 
dieet en beweging. De CoolSculpting techniek gebruikt gecon-
troleerde koelte waarmee alleen de vetcellen worden geëli-
mineerd. Hiervoor wordt een laser gebruikt. In de navolgende 
weken zal het lichaam, geheel volgens het natuurlijke lichame-
lijke proces, de vetcellen afvoeren. De CoolSculpting resulta-
ten zijn absoluut lange termijnresultaten. Yana: “Is een vetcel 
eenmaal weg, dan blijft deze altijd weg. Zestien weken na de 
behandeling is het beste resultaat zichtbaar. De omvang van de 

Behandelkamer.

desbetreff ende plek is in centimeters afgenomen. Celebrity’s 
zijn er vooral blij mee, omdat hoe slank je ook bent er deson-
danks op sommige plekken vet kan zitten dat je er zelf onmo-
gelijk af krijgt. De enige investering die je hoeft te doen is een 
uurtje stil te liggen (als je wilt kun je zelfs gewoon doorwerken 
achter je laptop). Mogelijk levert het wat locale roodheid op, 
maar dat is het dan ook.” Het grote voordeel van deze behande-
ling vindt Yana dan ook dat er dus geen ‘downtime’ is. Naast het 
bed hangen de verschillende applicatoren voor de behandeling 
van de verschillende gebieden. En zeer koude dekens zorgen 
voor de voortdurende koelte. In de CoolSculpting ruimte staan 
volop magazines met reviews van blije cliënten. Yana: “Ook de 
voortdurende aanwezigheid van onze arts Dr. Sherif El-Salawy, 
MD verstevigt het gevoel van vertrouwen in the parlour.”
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SmoothShapeS, laSerbehandelingen en facialS
Het vertrouwen voor verschillende treatments blijft toene-
men bij de cliënten. Want alle behandelingen van The Art of 
Natural Beauty hebben hun eigen schriftelijke informatie. In de 
aparte brochure leest de cliënt bijvoorbeeld over Smooth-Sha-
pes. Na de welbekende uitleg over het ontstaan van cellulite 
komt al snel de aanpak aan bod. Die gerichte verstrekking van 
informatie per behandeling blijkt intussen ook commercieel 
gezien zijn vruchten af te werpen. De cliënt ‘komt’ op Smooth-
Shapes binnen en weet dan ook direct wat hij kan verwachten. 
Eenmaal een bezoek aan The Art of Natural Beauty gebracht, 
neemt deze een andere brochure mee zoals bijvoorbeeld de 
laser corrigerende behandelingen. De salon ziet op die manier 
zijn omzet als vanzelf toenemen. En dat is niet het enige voor-
deel. Yana zegt: “Onze cliënten zijn graag vooraf uitgesproken 
goed geïnformeerd. Bovendien ondervang je hiermee eventu-
ele eerste vragen, dat scheelt de dokter weer tijd.”

onderScheidend element
Niet alleen door het ruime aanbod van de behandelingen 
onderscheidt Art of Natural Beauty zich van andere salons, 
maar ook op basis van hun vernieuwende consumenten-
benadering. Het is hier bijvoorbeeld doodgewoon om de 
gehele salon te verhuren voor een vrijgezellenfeestje of een 
workshop in kleine tot middelgrote groepen. Op die manier 
spreekt Art of Natural Beauty een compleet andere doel-

groep aan wat voor een volle salon zorgt. De dames onder-
gaan een package naar keuze en genieten ondertussen van 
elkaars gezelschap en een glaasje (non-alcoholische) cham-
pagne. Inner- en outer beauty vallen samen, sociale contac-
ten worden verstevigd tijdens een beautybehandeling en 
fris en energiek verlaten de lady’s de ‘parlour’. Ook de Botox 
party die de salon regelmatig organiseert zit permanent vol. 
Yana: “Naast de botox ontvangen de deelnemers een rijk-
gevulde goodiebag en kortingsbonnen voor eerstvolgende 
botox behandelingen en wordt er op succesvolle wijze aan 
crossselling gedaan door bijvoorbeeld micro op de handen 
of tien minuten peeling aan te bieden, ook weer met een 
ruimhartig kortingsbedrag van 30 dollar. Daarnaast heeft 
de salon zogenoemde specials ontwikkeld, gelinkt aan de 
dagen. Zoals bijvoorbeeld Tranquil Tuesdays en Refreshing 
Fridays. De specials zijn opgebouwd uit verschillende behan-
delingen waaronder 60 minuten Zweedse massage, Colon 
Hydrotherapie, 60 minuten European Facial en de Seaweed 
Body Wrap. Je ontvangt er een free Laser Hair Removal in 
een van de volgende gebieden bij: ½ benen, Bikini, Full Face 
of Full arm. De specials doen het super goed bij ons. Vooral 
ook omdat we extra voordeel bieden in de vorm van 25 dollar 
korting als je op je verjaardag een behandeling boekt of tot 
dertig dagen erna.”

www.artofnaturalbeauty.com 

Crèmes.De NYC eekhoorn.

Looking good in the press.Serenity.

SoCIal MEdIa
aRT of NaTuRal BEauTy IS voloP aCTIEf oP SoCIal MEdIa. vaN faCEBook EN TwITTER ToT INSTagRaM. ZE doEN ER 
HuN vooRdEEl MEE. NaTuuRlIjk MET INaCHTNEMINg vaN dE PRIvaCy vaN dE ClIëNTEN. alS jE CREaTIEf BENT, daN 
IS ER gENoEg oM ovER TE PoSTEN. waT daCHT jE vaN NIEuwE PRoduCTEN? NIEuwE BEHaNdElINgEN? aaNBIEdIN-
gEN EN aCTIES? of MISSCHIEN laaT jE jEZElf EEN kEER aaN HET wERk ZIEN? of dE SaloN? Zo kRIjgEN jE ClIëNTEN 
Nog MEER EEN ‘kIjkjE IN dE kEukEN’. HoE lEuk!

vooR MEER INfoRMaTIE: www.aRTofNaTuRalBEauTy.CoM.
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