Utsukusy Cursusprogramma 2020
UTSUKUSY
"Liefdevolle behandelingen met een zichtbaar resultaat"
Utsukusy betekent Schoonheid, Zuiverheid en Kwaliteit. Met een praktijk ervaring van
meer dan 20 jaar in de holistische manier van behandelen, worden onze cursussen zo
opgezet dat we huidverbetering en wellness met elkaar combineren. Iedere behandeling
gaat gepaard met een rustgevende massage, maar je wilt ook graag een duidelijk
resultaat in huidverbetering behalen. Een typische Utsukusy behandeling is een complete
wellness behandeling met een diepgaand effect op lichaam en geest. Ellen Stevens en
Ilona Montforts leren je graag de fijne kneepjes van de Utsukusy behandelingen. Ben jij
een Beauty Professional en heb je interesse in onze cursussen en aanbiedingen? Geef je
op voor de nieuwsbrief via info@utsukusy.nl of meld je aan via het contactformulier op
onze website www.utsukusy.nl

Zaterdag 18 tot en met maandag 20 januari 2020
Beauty Days in Gorinchem
Stand E120

Van zaterdag 18 tot en met maandag 20 januari 2020 ontvangen we je graag in stand
E120 op Beauty Days in Gorinchem.

In dit weekend kan je in onze stand onze nieuwe Hyalu-in microneedling lip behandeling
en het Amaterasu bodyritueel ervaren. We inspireren je graag met onze manier van
behandelen. Ben jij een beauty professional, maar heb je nog geen kaartje? Laat het ons
weten, dan ontvang je een uitnodiging van ons.
Tot ziens in Stand E120!

Dinsdag 4 februari 2020
BB Glow Luminosity / Hyalu-in lip behandeling

De populaire BB Glow Luminosity behandeling is bijna niet meer weg te denken. Tijdens
deze cursus richten we ons op microneedling. Hoe krijg je een mooi resultaat met de BB
Glow behandeling en wat doet deze behandeling naast het geven van een egale teint nog
meer voor de huid?
We behandelen deze cursusdag ook onze nieuwe Hyalu-in lip behandeling. We gaan de
neus-lippen plooi en de rokerslijntjes aanpakken, samen met de lipcontouren en de lippen
zelf.
Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
Kosten: € 100,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de salonbehandeling aan te schaffen
verrekenen wij 50% van het cursusbedrag met uw bestelling) kosten € 50,00 voor Utsukusy salons (alle prijzen zijn
exclusief BTW

Dinsdag 18 februari 2020
Hyalu-in lip behandeling / Amaterasu bodyritual
Een extra cursusdag voor de bezoekers van Beauty Days.
Wil je leren hoe we liefdevolle
behandelingen met een zichtbaar resultaat
geven?

Tijd: van 13.00 - 17.00 uur

We gaan tijdens deze cursusdag de HyaluIn hydraterende en plumping lip
behandeling in de praktijkbrengen en
werken op elkaar en we gaan aan de slag
en genieten van het het Amaterasu
bodyritual.

De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.
Kosten: gratis voor nieuwe klanten die zich op de beurs al hebben aangemeld.
€ 100,00 voor nieuwe klanten die zich later hebben aangemeld (mocht u op de cursusdag besluiten de
salonbehandeling aan te schaffen verrekenen wij 50% van het cursusbedrag met uw bestelling) kosten € 50,00 voor
Utsukusy salons (alle prijzen zijn exclusief BTW)

Dinsdag 3 maart 2020
Cursus minibehandelingen en chemical
peelings
Hoe zet je kleine behandelingen succesvol in je salon in, ter
kennismaking of gewoon omdat cliënten weinig tijd hebben
maar toch het maximale resultaat uit een gezichtsbehandeling
willen. Tijdens deze cursus werken we met het Bijin
reinigingsritueel, de verschillende fruitzuren peelings, de
Hitome oog behandeling en de populaire Carboxderm
behandeling. We combineren onze typische Utsukusy
holistische behandeling met huidverbetering.
Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
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 (alle prijzen zijn
exclusief BTW

Dinsdag 14 april 2020
Cursus Plasma Skin EnpitsuPlus
Het nieuwste van het nieuwste
op gebied van
huidverbetering, de
Ferulicacid peeling, de Plasma
Skin lijn met EGF
(Epidermic Growth Factor) om
de collageen, hyaluronzuur en
elastine aanmaak van
binnenuit te stimuleren.
Gecombineerd met de nieuwe
EnpitsuPlus, de nieuwe
microneedling pen die
microneedling en
elektroporatie combineert, geeft deze behandeling een prachtig resultaat. Hét
handelsmerk van Utsukusy is dat we altijd massage en wellness combineren met onze
huidverbeterende behandelingen. Hoe krijg je een mooie holistische behandeling terwijl je
toch je behandeling met huidverbeterende apparatuur uitvoert? Dat leren we je vandaag.
Theorie en praktijk deze dag, we werken op elkaar.
Tijd: van13.00-17.00 uur
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.
Kosten:€ 100,00 voor nieuwe klanten (mocht u op de cursusdag besluiten de Plasma Skin salonbehandeling aan te
schaffen verrekenen wij 50% van het cursusbedrag met uw bestelling) kosten € 50,00 voor Utsukusy salons (alle
prijzen zijn exclusief BTW

Dinsdag 19 mei 2020
Jinku Hifu anti-age gezichtsmassage
De Jinku Hifu gezichtsmassage is afgeleid van
de Japanse Kobido massage en geeft mooie
verstevigende resultaten met enkele makkelijk
aan te leren massagetechnieken. We gaan
liftende en verstevigende gezichtsmassage op
elkaar oefenen om de huid weer stevig en fris te
maken en de collageen aanmaak te

stimuleren. Tijdens deze massage werken we met onze populaire Artificial Skin
behandeling die een detox voor de huid is en de collageen aanmaak stimuleert.
Tijd: van13.00-17.00 uur
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 (alle prijzen zijn
exclusief BTW

Dinsdag 9 juni 2020
Marketing Business Training

Jij bent die top verkoper. Geen klant gaat bij jou
zonder producten de deur uit en jij bent niet bang
om een juiste prijs voor je behandeling te rekenen
want je weet wat je waard bent. Of krijg je buikpijn
als je dit leest? Je gunt jouw klanten die stralende
huid en je wéét dat je dat voor ze kan bereiken,
maar hoe pak je dat aan? En was is nu eigenlijk
de beste prijs voor een behandeling? Welke
klanten trek jij aan en hoe speel je het beste in op
hun behoefte? In onze Marketing training gaan we in op wie jij bent, op wie jouw klanten
zijn, wat een prijs zegt en welke aanbevelingstechniek het beste bij jou past. Laat je salon
bloeien op een manier die goed voelt voor je! Ontwikkel jezelf en groei als professional
met de Utsukusy Business training. Tijdens deze training krijg je een duidelijke presentatie
en sparren we vooral ook veel met elkaar, leren we van elkaar en maak je geen zorgen,
we gaan geen rollenspellen doen.
Tijd: van 13-00 – 17.00 uur.
De cursusdag wordt afgesloten met een erkend certificaat.
Kosten € 75,00 voor nieuwe klanten kosten € 37,50 voor Utsukusy salons (alle prijzen zijn exclusief BTW) inclusief
cursusmateriaal

Dinsdag 7 juli 2020
Cursus anti Age basis(manueel)

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. We combineren de Utsukusy
Oshibori technieken en de Utsukusy
wellness massagetechnieken terwijl
het Mangaan sheet masker zijn
werk doet om de huid te verbeteren.
Tijd: van13.00-17.00 uur.
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 (alle prijzen zijn
exclusief BTW

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
materiaal wat na afloop van de cursusdag meegegeven wordt bevat een copyright en mag niet openbaar
gemaakt worden.

