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DE 3 CONCEPTEN VAN P&B  
COSMETIX
➤  Piura Skincare – Herstellende en harmoniserende 

natuurcosmeticalijn op basis van natuurlijke 
ingrediënten uit planten, bloemen, vruchten, 
kruiden en superfoods. 

➤  Piura Advanced Skincare – Huidverbetering 
bestaande uit Piura Bio Peeling (met Ecocert-
gecertificeerde bioscrubs en bestanddelen),  
Piura glycolzuren, en de bindweefselmassage. 
Nieuw: cupping massage.  
Nieuw: Piura Perfect Skin. Doel: een gladde, 
zachte huid. Bevat proteasen voor de verwijdering 
van dode huidcellen en geconcentreerde 
vitaminen, plantoliën en fijnmoleculair 
hyaluronzuur.  
Nieuw: Piura Supreme Lift. Liftende werking. 
Bevat onder meer blauwe agave en een 
‘skintightener’ – een 100% natuurlijke polymeer 
– plus plantenoliën, vitaminen en fijnmoleculair 
hyaluronzuur.

➤  SpaDreams – Wellness- en belevingsprogramma. 
100% Natuurlijk productconcept, compleet met 
diverse behandelingen, belevingen en massages.

Wellness en beleving maken deel uit van alle 
behandelingen. “Ontspanning staat bij ons hoog 
in het vaandel”, aldus Marjon. “Zo ontwikkelden 
we ook speciale massagetechnieken die passen bij 
de huidverbeterende producten.” Het SpaDreams-
concept biedt ontspannende behandelingen 
en rituelen voor gezicht en lichaam, en is 
geïnspireerd op Zuid-Amerikaanse sferen. “Het is 
goed in te passen in kleinere salons, je hebt geen 
douche nodig”, vertelt Marjon.

FACEBOOK
Persoonlijke ondersteuning van de schoon-
heidsspecialist is voor het jonge bedrijf vanzelf-
sprekend. Zo ontwikkelde P&B Cosmetix 
verschillende soorten behandelingen waaronder de 
kennismakingsbehandeling Piura Discovery en de 
seizoensbehandelingen Summer Cooling en Hot-
Cold Sensation. Klanten kunnen gebruik maken 
van kant-en-klare beeldmaterialen en inspringen 
op Facebook-acties. De trainingen bestaan uit 
starters- en verdiepingstrainingen, alsmede diverse 
behandel- en massagespecialisaties.
Voor meer informatie: www.pbcosmetix.com en 
www.piura.eu. 

Merk in beeld

Als docent Uiterlijke Verzorging kwam 
Marjon in contact met Piura toen ze les-
materiaal aanvroeg voor haar leerlingen. 

Ze raakte zo enthousiast dat ze het merk ook in 
haar eigen salon opnam. Inmiddels heeft ze haar 
praktijk gesloten om zich als trainer geheel aan 
Piura te wijden. We vroegen haar wat de nieuwe 
koers van P&B Cosmetix betekent voor het merk 
Piura. “Het merk is nu duidelijk onderverdeeld 
in Piura Skincare – een basishuidverzorgingslijn 
– de huidverbeteringslijn Piura Advanced Skin-
care en SpaDreams, een compleet concept voor 
wellness en beleving”, vertelt ze. “Peru staat 
voor een ontspannen en spirituele manier van 
omgaan met het menselijk lichaam en de men-
selijke geest en voor alles wat het land te bieden 
heeft. Veel – natuurlijke en zoveel mogelijk Eco-
cert-gecertificeerde – ingrediënten komen uit 
Zuid-Amerika, zoals de açai en de blauwe agave.”

NEXT LEVEL
Hoe zijn de concepten ontstaan? Marjon: 
“Piura is een jong merk dat gestart is met een 
huidverzorgingslijn. Daar kwam al snel de Bio 
Peeling uit voort, die het begin inluidde van het 
concept Advanced Skincare. Dit omvat inmiddels 

ook glycolzuren, de bindweefselmassage 
plus twee nieuwe lijnen: Piura 

Perfect Skin en Piura Supreme Lift. 
Die zet je in als je huidproblemen 
wilt aanpakken. Pigmentatie, 
vaalheid, rimpels, lichte litteken-
vorming, onzuiverheden: 

Advanced Skincare tilt je 
behandeling naar de ‘next level’.” 

Na een reis naar Peru keerde Bianca Koenders helemaal verliefd terug. Verliefd op 
een man en verliefd op het land. Inmiddels heet ze Bianca Moscoso en voert ze een 
merk dat helemaal is geïnspireerd op de Peruviaanse cultuur en op natuurlijke 
werkstoffen uit Zuid-Amerika. Haar bedrijf P&B Cosmetix bestaat inmiddels vier 
jaar. Begin 2017 scherpte ze haar koers aan en creëerde ze drie heldere concepten 
voor het door haar zelf ontwikkelde merk Piura. Trainer Marjon Geschiere legt uit.

Eventpartner
P&B Cosmetix was inspirerend eventpartner tijdens het ESTHÉ 
Netwerk Event op maandag 19 juni in Vianen!

Bianca Moscoso


