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Stralen 
van nature
‘Licht’ is het eerste woord dat in ons opkomt als we 
Studio Blossom binnenstappen. En dan denken we 
‘ruimte’. En ook ‘rust’. Elisa Schellekens (30) trekt 
het concept van haar gloednieuwe schoonheidssalon 
glashelder door in het interieur van haar zaak. En de 
herkenbare, Scandinavische stijl blijkt niet lukraak 
gekozen. “Ik werk met Zweedse verzorgings- en 
make-upproducten”, vertelt Elisa. “De lichte tinten 
en natuurlijke accenten rijmen met het eenvoudige 
en sobere interieur dat ik voor ogen had. De zacht-
groene kleur op de muren brengt rust.” 
Geen fantasietjes en tierelantijntjes hier. “Die passen 
niet bij Studio Blossom. Ik wil anderen doen stralen 
op een natuurlijke en ongedwongen manier”, klinkt 
het. “En daarvoor gebruik ik eerlijke en milieuvrien-
delijke producten.” 
 
Vier seizoenen 
Elisa staat honderd procent achter de parfums en 
huidverzorgingsproducten van het Zweedse Björk & 
Berries. “Zij gebruiken lokale en organische ingre-
diënten. Hun gamma is opgehangen aan de vier sei-
zoenen. Met voor elk seizoen een eigen, frisse geur. 
Bovendien zijn al hun artikelen milieuvriendelijk 
verpakt, ze ogen mooi én ze ruiken heel lekker. Dat 
zeg ik niet alleen, dat vinden mijn klanten ook.” 
Studio Blossom biedt naast gelaatsverzorgingen en 
lichaamsmassages ook maquillages, manicures en 
gelnagels aan. “Bij maquillages en gelnagels hou ik 
het ook graag zo natuurlijk mogelijk”, zegt Elisa. “Ik 
ben een voorstander van ongekunstelde make-up en 
mooie, natuurlijk ogende handen. Fantasietjes pas-
sen daar niet bij, vind ik. Bovendien heb je die niet 
nodig om er goed uit te zien.” 
Elisa combineert haar schoonheidssalon met een 
deeltijdse baan als managementassistent. Dat bete-
kent dat Studio Blossom ’s namiddags en ’s avonds 
open is. “Je kan heel gemakkelijk zelf online een tijd-
stip kiezen. En past het niet op de aangeboden uren, 
dan zoeken we samen een ander moment.”
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