
Cursusoverzicht 2017/2018

21 november 2017  13:00 - 17:00                                                                                               HUIDVERBETERING+WELLNESS

Cursus Hyperpigmentatie
Pigmentvlekken oplichten en verwijderen BASIS (manuele behandeling)

We gaan het hebben over het ontstaan van zon schade en pigmentvlekken en het belang van antioxidanten voor de 
huid. Tijdens deze cursus leren we de afvoerende massage en werken we met het Shashimi ritueel en de citrus 
homeopathique behandeling
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

9 januari 2018 13:00 - 17:00                                                                                                                              HUIDVERBETERING

Cursus Hyperpigmentatie
Pigmentvlekken oplichten en verwijderen GEVORDERDEN (microneedling)

Hierin gaan we dieper in op de verschillende soorten pigmentvlekken en gaan we werken met de 
Triacidos, Mandelic acid peeling, de Wakai salonbehandeling, en microneedling met de serum 5.0 depigmentating, 
serum 5.0 vitamin cocktail
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat

Kosten € 75,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 37,50 voor Utsukusy salons.

6 februari 2018  13:00 - 17:00                                                                                                                           HUIDVERBETERING

Cursus Acne behandeling en Fruitzuurpeeling
Vette huid eventueel met Acne BASIS

Hierin behandelen we het ontstaan en de behandeling van acne. We gaan werken met de Triacidos peeling en met de 
Chemical mandelic peeling, de Perfect Skin salonbehandeling en laten we zien hoe je acne aanpakt in kuurvorm met  
de Oxygen salonbehandeling.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

Let op: De cursussen gaan door als er zich minimaal 3 deelnemers hebben aangemeld per datum.

Afmelden dient minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus te gebeuren. Houdt er rekening mee dat bij niet tijdig
afmelden en een “no-show” het volledige tarief in rekening wordt gebracht (voor de gemaakte kosten).

Al het beeldmateriaal wat na afloop van de cursusdag meegegeven wordt bevat een copyright en mag niet openbaar
gemaakt worden!
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6 maart 2018 13:00 - 17:00                                                                                                        HUIDVERBETERING + WELLNESS

Cursus anti Age basis (manueel)
Oudere huid met verslapping BASIS

We gaan het hebben over huidveroudering, het verlies van volume van de huid en het ontstaan van rimpels. We gaan 
werken met de Telomerase en Sirtuinas’s salonbehandeling voor de oudere huid.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
Kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

10 April 2018 13:00 - 17:00                                                                                                                              HUIDVERBETERING

Cursus anti Age met Microneedling
Oudere huid met verslapping GEVORDERDEN

We gaan het hebben over collageen aanmaak, de functie van hyaluronzuur in de huid en over werkzame ingrediënten 
in cosmetica zoals synake en argireline. We gaan werken met de
chemical peeling lactic en pyrodruif , de Carboxderm salonbehandeling en de 5.0 age killer, 5.0 hyaluronzuur en 5.0 
firming serums bij de microneedling behandeling.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat

Kosten € 75,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 37,50 voor Utsukusy salons

15 Mei 2018 10:00 - 18:00                                                                                                                                                 WELLNESS

Cursus Ayurveda dag 1
 Kapha Pitta Vata

We gaan het over de basisbeginselen van de Ayurveda hebben en we gaan 3 massages aanleren:
de Kapha, Pitta en Vata massage. We gaan werken met de bijbehorende Ayurvedische oliën. 
Let op: deze cursusdag kan je alleen volgen wanneer je alle basis massage technieken al beheerst. Het tempo ligt hoog
en de massages zijn niet gemakkelijk. We leren deze massage in stappen aan en we oefenen op elkaar. Zorg voor 
gemakkelijk zittende kleding die eventueel vies mag worden.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten € 125,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 20% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 100 voor Utsukusy salons 
inclusief cursusmateriaal en beeldmateriaal * Het beeldmateriaal heeft een copyright en mag niet openbaar gemaakt worden.

Let op: De cursussen gaan door als er zich minimaal 3 deelnemers hebben aangemeld per datum.

Afmelden dient minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus te gebeuren. Houdt er rekening mee dat bij niet tijdig
afmelden en een “no-show” het volledige tarief in rekening wordt gebracht (voor de gemaakte kosten).

Al het beeldmateriaal wat na afloop van de cursusdag meegegeven wordt bevat een copyright en mag niet openbaar
gemaakt worden!
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22 Mei 2018 10:00 - 18:00                                                                                                                                                 WELLNESS
  

Cursus Ayurveda dag 2
Intuïtieve massage

Hierin gaan we in op intuïtief masseren. Hoe geef je iemand een Wellness ervaring zonder zelf uitgeput te zijn na het 
geven van een massage.
We gaan voor de intuïtieve massages werken met de Regenboog en Wellbeing olie en eventueel maken we gebruik 
van edelstenen.
We leren deze massage in stappen aan en we oefenen op elkaar. Zorg voor gemakkelijk zittende kleding die eventueel 
vies mag worden.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten € 125,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 20% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 100 voor Utsukusy salons 
inclusief cursusmateriaal en beeldmateriaal * Het beeldmateriaal heeft een copyright en mag niet openbaar gemaakt worden.

5 Juni 2018 13:00 - 17:00                                                                                                            HUIDVERBETERING + WELLNESS

Cursus lifting massage basis
Verstevigende gezichtsmassage BASIS

Jinko Hifu betekent “Dans op de huid”. De klassieke Japanse gezichtsmassage is gericht op liften en verstevigen van de 
huid. We leren jullie de speciaal door Utsukusy ontwikkelde Jinko Hifu massage om de huid te verstevigen en de 
collageen aanmaak te stimuleren. We leren het werken met de Oshiboro (Japanse gezichtsdoekjes) en we gaan 
werken met de Artificial skin salonbehandeling.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten € 75,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 37,50 voor Utsukusy salons 

19 Juni 2018 10:00 - 18:00                                                                                                          HUIDVERBETERING + WELLNESS

Cursus lifting massage KOBIDO techniek
KOBIDO, GEVORDERDEN

De Klassieke Japanse Kobido massage is de massage die vroeger aan de Keizerin werd gegeven en bestaat uit meer 
dan 30 ying/yang grepen per lichaamsdeel. Wij gaan de Verstevigende Kobido technieken toepassen in een 
verstevigende en liftende hals en gezichtsmassage. We leren hoe je per deel van het gezicht de huid kan verstevigen 
en liften. Het resultaat van de massage is direct zichtbaar, daarom gaan we ook vóór en ná foto’s maken. We gaan 
hierbij werken met het Muri Shinai ritueel (rijstritueel) en we leren de grepen uit de Kobido gezichtsmassage.
Let op: deze cursusdag is bedoeld voor ervaren masseurs. De technieken zijn precies (Kata) en het is een complexe 
massage.
We leren deze massage in stappen aan en we oefenen op elkaar. Zorg voor gemakkelijk zittende kleding die eventueel 
vies mag worden.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten € 150,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 20% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 100 voor Utsukusy salons 
inclusief cursusmateriaal en beeldmateriaal. * Het beeldmateriaal heeft een copyright en mag niet openbaar gemaakt worden.

Let op: De cursussen gaan door als er zich minimaal 3 deelnemers hebben aangemeld per datum.

Afmelden dient minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus te gebeuren. Houdt er rekening mee dat bij niet tijdig
afmelden en een “no-show” het volledige tarief in rekening wordt gebracht (voor de gemaakte kosten).

Al het beeldmateriaal wat na afloop van de cursusdag meegegeven wordt bevat een copyright en mag niet openbaar
gemaakt worden!
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10 Juli 2018 13:00 - 17:00                                                                                                                                  HUIDVERBETERING

Cursus gevoelige huid & couperose
Gevoelige huid eventueel met couperose BASIS

We gaan het hebben over het ontstaan van de (niet aangeboren) gevoelige huid, het ontstaan van rosacea en 
couperose en de gevoeligheid van de huid tijdens chemotherapie en bestraling. We gaan werken met de producten uit
de Bijin lijn, de VR cream voor tijdens chemotherapie en bestraling en met de Sarcodes couperose salonbehandeling.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat. 

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

4 September 2018 13:00 - 17:00                                                                                              HUIDVERBETERING + WELLNESS

Cursus Hyperpigmentatie
Pigmentvlekken oplichten en verwijderen BASIS (manuele behandeling)

We gaan het hebben over het ontstaan van zon schade en pigmentvlekken en het belang van antioxidanten voor de 
huid. Tijdens deze cursus leren we de afvoerende massage en werken we met het Shashimi ritueel en de citrus 
homeopathique behandeling
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

2 Oktober 2018  13:00 - 17:00                                                                                                                          HUIDVERBETERING

Cursus Hyperpigmentatie
Pigmentvlekken oplichten en verwijderen GEVORDERDEN (microneedling)

Hierin gaan we dieper in op de verschillende soorten pigmentvlekken en gaan we werken met de 
Triacidos, Mandelic acid peeling, de Wakai salonbehandeling, en microneedling met de serum 5.0 depigmentating, 
serum 5.0 vitamin cocktail
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat

Kosten € 75,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 37,50 voor Utsukusy salons.

Let op: De cursussen gaan door als er zich minimaal 3 deelnemers hebben aangemeld per datum.

Afmelden dient minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus te gebeuren. Houdt er rekening mee dat bij niet tijdig
afmelden en een “no-show” het volledige tarief in rekening wordt gebracht (voor de gemaakte kosten).

Al het beeldmateriaal wat na afloop van de cursusdag meegegeven wordt bevat een copyright en mag niet openbaar
gemaakt worden!
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30 oktober 2018 13:00 - 17:00                                                                                                                          HUIDVERBETERING

Cursus Acne behandeling en fruitzuurpeeling
Vette huid eventueel met Acne

Hierin behandelen we het ontstaan en de behandeling van acne. We gaan werken met de Triacidos peeling en met de 
Chemical mandelic peeling, de Perfect Skin salonbehandeling en laten we zien hoe je acne aanpakt in kuurvorm met  
de Oxygen salonbehandeling.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

13 november 2018 13:00 - 17:00                                                                                                                     HUIDVERBETERING

Cursus gevoelige huid & couperose
Gevoelige huid eventueel met couperose

We gaan het hebben over het ontstaan van de (niet aangeboren) gevoelige huid, het ontstaan van rosacea en 
couperose en de gevoeligheid van de huid tijdens chemotherapie en bestraling. We gaan werken met de producten uit
de Bijin lijn, de VR cream voor tijdens chemotherapie en bestraling en met de Sarcodes couperose salonbehandeling.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat. 

Kosten: € 50,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het 
cursusbedrag met uw bestelling)
kosten € 25,00 voor Utsukusy salons

Let op: De cursussen gaan door als er zich minimaal 3 deelnemers hebben aangemeld per datum.

Afmelden dient minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus te gebeuren. Houdt er rekening mee dat bij niet tijdig
afmelden en een “no-show” het volledige tarief in rekening wordt gebracht (voor de gemaakte kosten).

Al het beeldmateriaal wat na afloop van de cursusdag meegegeven wordt bevat een copyright en mag niet openbaar
gemaakt worden!


