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“BALANS TUSSEN 
LICHAAM EN GEEST 
RESULTEERT IN EEN 
MOOIE HUID”

ROND HAAR VIJFTIGSTE VERJAARDAG BESLOOT EDITH GRUWEL (52) AF TE MAKEN 
WAAR ZIJ ALS JONG MEISJE EENS A AN BEGON: DE OPLEIDING TOT SCHOONHEIDSSPE-
CIALIST. HET BIEDEN VAN OPLOSSINGEN VOOR HUIDPROBLEMEN IN COMBINATIE MET 
HET VERZORGENDE ASPECT, IS HETGEEN WAT HAAR ZO AANTREKT IN DE BRANCHE. 

BEAUTY SALON PIURITY:

Na een carrière als assistent interne geneeskunde, drogisterijmedewerker en gedragsbegeleider voor honden, besloot Edith te 
gaan voor wat ze écht ambieert. “Zo rond je vijftigste maak je toch een beetje de balans op. Ik dacht toen: ‘als ik de schoonheids-
branche ooit nog wil ingaan, moet ik het nu doen’.” Met het diploma Schoonheidsverzorging op zak en een eigen schoonheids-
salon heeft Edith haar meisjesdroom alsnog gerealiseerd. 

ZoEkToChT
Al in haar studietijd zoekt Edith naar een huidverzorgingsmerk dat een balans bereikt tussen gezondheid, lichaam, geest en huid. 
Vrij snel kwam ze in aanraking met het jonge merk Piura Skincare dat door het Nederlandse P&B Cosmetix op de markt wordt 
gezet. De fi losofi e van het merk, de behandelingen en de producten sluiten aan bij hetgeen Edith voor haar schoonheidssalon in 
gedachten heeft. Alle massages en behandelingen van de uitgebalanceerde natuurcosmeticalijn zijn geïnspireerd op het Zuid-
Amerikaanse Peru. Het jonge bedrijf combineert dit met de technologie, kennis en ontwikkeling vanuit Nederland. Piura Skincare 
verlegt de focus van uitsluitend uiterlijke verzorging naar een meer holistische benadering waarin innerlijk & uiterlijk en lichaam 
& geest met elkaar verbonden zijn. Wellness, ontspanning, gezondheid en natuur spelen daarin een grote rol. Alle producten en 
behandelingen bevatten natuurlijke ingrediënten zoals planten, bloemen, vruchten en kruiden die in Peru groeien en al eeuwen-
lang gebruikt worden voor huid en gezondheid. Piura Skincare is vrij van minerale oliën, parabenen en onnodige (vul)stoff en. Het 
merk heeft vijf complete productlijnen, afgestemd op verschillende huidcondities. De namen zijn gerelateerd aan de prachtige en 
gevarieerde landschappen die Peru biedt. Zo staat ‘Mysteries from the Sierra’ voor anti-aging, werkt ‘Whispers from the Costa’ 
kalmerend en huidversterkend en staat ‘Secrets of the Amazone’ voor hydratatie en balans. ‘Treasures of Pacha Mama’ brengt 
het talg en vochtgehalte van de jonge huid in balans en ‘Desert Dawn’ zorgt voor energie en vitaliteit. Naast gelaatsverzorging 
heeft Piura Skincare ook producten voor het lichaam en een lijn voor de innerlijke verzorging: Piura Superfoods. Superfoods zijn 
100 procent natuurlijke voedingsmiddelen die bijdragen aan een goede gezondheid en een mooie huid van binnenuit. De lijn 
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Producten op een rijtje.

bevat bijvoorbeeld kokosolie, acai-bessen en maca. Net zoals 
de cosmeticalijn zijn de meeste superfoods ook afkomstig uit 
Zuid-Amerika waar een holistische benadering van gezond-
heid en uiterlijke verzorging een ‘way of life’ is. 

EigEn salon
Een jaar na het afronden van haar studie opent Edith de deu-
ren van haar salon Piurity op een steenworp afstand van het 
centrum van Voorschoten, vlakbij Den Haag. De naam Piurity 
staat voor verzorging, wellness en lifestyle geïnspireerd door 
de natuur. De kleine salon is functioneel maar stijlvol inge-
richt en van alle gemakken voorzien. Direct bij binnenkomst 
worden de zintuigen geprikkeld door subtiele kruidengeuren, 
zachte achtergrondmuziek en brandende kaarsen. Onder het 
genot van een kopje natuurlijke kruidenthee van Piura Herbal 
Drinks vindt het intakegesprek met nieuwe cliënten plaats. 
Edith “Tijdens het intakegesprek bespreken we de conditie 
van de huid, maar ook wat iemand geestelijk nodig heeft. Het 

is zoeken naar de balans tussen lichaam, geest en huid. Ik vind 
het belangrijk dat mensen tot rust komen en optimaal van de 
behandeling kunnen genieten.” Iedere behandeling begint 
daarom met een voetenbad met zeezout en Green Oasis Oil, 
gevolgd door de Piura Relaxation Intro; een ontspanningsri-
tueel en een geurbeleving om tot rust te komen. Tijdens de 
huiddiagnose wordt de behoefte van de huid op dat moment 
vastgesteld. Op basis daarvan kiest de schoonheidspecialist 
de vervolgbehandeling. 

BEhandElingEn
Er is keuze uit behandelingen in verschillende prijsklassen en 
voor verschillende behoeften. Van huidverzorging tot inten-
sieve huidverbeterende kuurbehandelingen. En er is zelfs een 
speciale behandeling voor de onzuivere, jonge huid. Er is veel 
aandacht voor de huid, maar ook voor ontspanning. Dit is te 
merken aan de bijzondere ontspanningsrituelen en massages. 
De massage is een favoriet onderdeel van Edith. Ze masseert 
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Piura superfoods: kruidenthee. Piura superfoods.

Onderdeel van iedere behandeling: een voetenbad met zeezout en 
Green Oasis Oil.

Behandelproducten Magnetische ‘stenen’ die worden gebruikt tijdens 
de Piura Wellness Magnetic massage.

Herbal Mask, onderdeel van de 
salonbehandeling.
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manueel of past speciale massagetechnieken toe. Kies je bij-
voorbeeld voor de Wellness Magnetic massage, dan word je 
gemasseerd met hiervoor ontwikkelde magnetische ‘stenen’. 
Het magnetisme verlicht spanningen en bevordert een gezon-
de bloedcirculatie en maakt vastzittend weefsel los. Ben je 
voor het eerst in de salon? Dan is de Piura Experience behan-
deling een aanrader. Dit is een vriendelijk geprijsde behande-
ling die je – zoals de naam al doet vermoeden – laat kennisma-
ken met de Piura beleving. Bijzonder is de mogelijkheid om de 
behandeling individueel af te stemmen op de behoefte van de 
huid. Edith: “Basisproducten, losse kruiden en oliën kunnen 
gemengd worden tot bijvoorbeeld kruidenpeelings of krui-
denmaskers waardoor er een intensieve behandeling op maat 
ontstaat. Die eigen inbreng en variatie spreken mij erg aan.”

MEEdEnkEn
P&B Cosmetix, het Nederlandse bedrijf achter Piura, wordt 
door Edith geprezen door de coaching en de uitgebreide 

opleidingsmogelijkheden. “Je kunt uiteenlopende cursussen 
volgen, bijvoorbeeld speciale massagetechnieken. Dan leer 
je de behandeling zoals deze is bedoeld. Na afloop ontvang 
je een cursusmanual, handig om thuis nog eens na te lezen.” 
vertelt Edith. Als startende schoonheidsspecialist is ook de 
persoonlijke begeleiding iets wat zij absoluut weet te waarde-
ren. “Meedenken in wat mijn salon nodig heeft, bijvoorbeeld, 
of hoe ik zaken aanpak en welke behandelingen ik kies.” Piura 
kent geen hoge startpakketten met een verplichte minimale 
afname. In samenspraak kiest u de behandelingen en produc-
ten die aansluiten bij uw wensen. Daardoor zit u nooit met 
een grote voorraad of producten die u niet zult gebruiken. 
Ruim een jaar na de opening concludeert Edith dat zij de juiste 
keuze heeft gemaakt door haar hart te volgen: “Ik word er 
gewoon blij van als mensen hier gelukkig weggaan. Daar krijg 
ik energie van, alsof ik de hele wereld aan kan.”

Trainingsmanual: handig naslagwerk.Presentatie voor cliënten over de achtergrond van het merk.

Edith Gruwel heeft haar meisjesdroom gerealiseerd. Oog voor detail.

De kleine salon is 
functioneel maar 
stijlvol ingericht 
en van alle 
gemakken 
voorzien.
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