
 

Cursusprogramma voorjaar 2016 

 

 

G  eachte relatie,  

Voor u ligt het nieuwe cursusprogramma 

van het voorjaar 2016. 

In dit voorjaar staan weer verschillende 

workshops van Medik8 en Living Dimension 

op het programma.  

In de vorm van korte workshops, zeer 

praktijkgericht, bieden wij u de mogelijkheid 

om op ieder aspect van huidverbetering uw 

kennis te verbreden. Een opfristraining van 

Medik8 biedt u de mogelijkheid om uw  

ingrediëntenkennis en productkennis te vergroten. Daarnaast staan de workshops  van Medik8 in het 

teken van behandelingen in combinatie met een massage.  We bieden u tevens een training van Living 

Dimension aan om dit voorjaar prachtige behandelingen met maskers en ampullen te kunnen uitvoeren. 

Volop keuze om uw vakkennis en ervaring te vergroten. Hierdoor kunt u uw klanten nog beter en 

professioneler van dienst zijn. 

Op onze site www.herboristcosmetics.com vindt u een toelichting op de cursussen, de juiste tijden en 

de inschrijfprocedure.  

                                                                                                        

Kennismaking met Medik8 – kosteloze informatieochtend (aanmelding niet nodig) 

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand; 10.00 - 12.00 uur  

Tijdens deze kosteloze ochtend krijgt u uitgebreide informatie over de producten, de werking van de 
serums en de verschillende toepassingsmogelijkheden. Met Medik8 kunt u verbeterde resultaten 
bereiken in uw salon. Medik8 is ook heel goed te combineren met de reeds bestaande lijn die u gebruikt 
in uw salon. U krijgt de workshops werken met de serums, dermaroller en fruitzuurpeeling gratis 
aangeboden bij de aanschaf van het depositair pakket (vraag naar de voorwaarden). 
Medik8 maakt producten met de meest effectieve ingrediënten zonder agressieve benadering met 100% 
garantie en resultaat. Medik8 is het eerste groene cosmetische merk. Medik8 werkt ook met de skinrollä 
en skinstamp, Door middel van deze tools wordt de huid voorbereid op de navolgende serums en 
producten. Op deze manier wordt een optimaal resultaat bereikt. 
 
 

 

 

 

http://www.herboristcosmetics.com/


Eye Treatment Protocol van Medik8 – workshop  € 35,00 

Maandag 7 maart 2016;  12.30 -ca. 16.00 uur  Cursusnummer C07032016 

Tijdens deze workshop voert u een oogbehandeling uit met de Light Peel van Medik8 (geschikt voor 
alle huidtypes met hoofdbestanddelen salicylzuur, l-amandelzuur, l-melkzuur en melkzuur, ph waarde 
2,8) in combinatie met een vit. A massage en masker voor de ogen. Tevens ontvangt u alle theoretische 
achtergrondinformatie die nodig is om deze behandeling uit te voeren. Een prachtige behandeling om 
de huid rondom de ogen een boost te geven voor het voorjaar! 
 
 
Gelaatsverzorging met verschillende maskers en ampullen van Living Dimension –  
workshop € 35,00 
 

Maandag 14 maart 2016; 12.30- ca. 16.00 uur Cursusnummer C14032016 

Living Dimension is een hoogwaardige verzorgingsserie uit Wenen die ontwikkeld is door 
vooraanstaande dermatologen. De voornamelijk natuurlijke werkstoffen worden zorgvuldig op elkaar 
afgestemd en streng gecontroleerd. Met name de combinatie van de vitaminen A-E-F in de Living 
Dimension producten zorgt voor een effectieve bescherming tegen milieu-invloeden en vertraagt het 
verouderingsproces. 
Tijdens deze workshop passeren de verschillende soorten ampullen en maskers van de Living 
Dimension lijn de revue. U ontvangt achtergrondinformatie over de producten en de verschillende 
toepassingen worden besproken. Als afsluiting zal er een behandeling worden uitgevoerd. 
Een interessante workshop die zowel geschikt is voor professionals die al werken met Living 
Dimension alsook startende professionals! 
 
 
Essential Facial en Peel  Medik8– workshop € 35,00 
 

Maandag 21 maart 2016; 12.30- ca. 16.00 uur Cursusnummer C21032016 

In deze workshop worden de verschillende soorten peels van Medik8 (Enzymatisch, Light, Beta, White, 
Anti-aging, Eye) en de toepassingen besproken. De specifieke kenmerken voor de peels van Medik8 
zijn een trage penetratie in de huid en comfortabeler voor de klant dan de traditionele glycolzuur peeling. 
De peels zijn tevens te gebruiken voor de gevoelige huid. 
U gaat tijdens deze workshop ook zelf aan de slag met de peels. Voor de aanpak van huidproblemen 
en het bereiken van een optimaal resultaat is dit een uitstekende workshop die u niet mag missen! 
 
 
Opfristraining Medik8 – gratis workshop! 
 

Maandag 11 april 2016; 10.00- ca. 16.30 uur Cursusnummer C11042016 

In deze workshop krijgt u een totale opfrissing van alle producten van Medik8. Daarnaast ontvangt u 

informatie over alle laatste nieuwe producten van Medik8. De verschillende toepassingsmogelijkheden 

worden besproken en er vindt een praktijkbehandeling plaats. Mogelijke behandelingen kunnen zijn; 

peels, skinrolla, anti-aging, acné etc. Afhankelijk van de behoefte van de cursisten wordt hierin een 

keuze gemaakt. 

 

 

 

 



Super Facial Rug Treatment Medik8  – workshop € 35,00 

Maandag 18 april 2016;  12.30 -ca. 16.00 uur  Cursusnummer C18042016 

Deze workshop is bedoeld om een zuiverend rug ritueel te kunnen voeren in combinatie met een rug 
massage en een afsluitend masker. Een prachtige behandeling om de huid te reinigen en voor te 
bereiden op de zomer. Zowel geschikt voor de gevoelige, vette alsook de grove en ruwe huid. 
Tijdens deze praktische training ontvangt u uiteraard ook de nodige achtergrondinformatie om deze 
behandeling te kunnen uitvoeren.  
 
 
 
Uitvoerige informatie vindt u op www.herboristcosmetics.com of www.schoonheidsgroothandel.com 
 
Inschrijven:  
U kunt zich voor onze cursussen inschrijven door ons een e-mail te sturen onder 
info@herboristcosmetics.com of door ons te bellen onder nummer 0032-89731475 of 0031-627171303. 
Meld u snel aan, want vol = vol. Het aantal deelnemers is beperkt tot 8-10 per cursus/workshop.   
 
Cursuskosten 
Bij elke cursus staan de kosten excl. BTW vermeld, u ontvangt van ons een factuur. De syllabus is in 
deze prijs inbegrepen. Tenzij anders vermeld zijn ook alle benodigde materialen inbegrepen.  
Indien u cursus op uw locatie wenst is dit in overleg mogelijk. Hiervoor wordt een bedrag van €200,= 
excl. BTW in rekening gebracht. Indien u een persoonlijke training wenst op onze locatie is dit tevens in 
overleg mogelijk. Hiervoor wordt een bedrag van €125,= excl. BTW in rekening gebracht. 
De cursusgelden kunnen overigens als bedrijfskosten afgetrokken worden, vraag hiervoor advies aan 
uw boekhouder of accountant. Wij vragen u vriendelijk het cursusbedrag binnen 14 dagen aan ons over 
te maken, anders kunnen wij uw cursusplaats helaas niet meer garanderen. 
 
Lunch  
Koffie, thee en frisdrank zijn steeds bij de prijs inbegrepen. Bij dagcursussen verzorgen wij tevens een 
uitgebreide lunch, die uiteraard ook in de cursusprijs is inbegrepen. 
 
Annulering 
De betaling van de factuur geldt als definitieve aanmelding. Voor al onze cursussen geldt: vol=vol. Mocht 
u onverhoopt een cursus moeten annuleren, dan is dit slechts mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van 
de cursus. Daarna is annulering helaas niet meer mogelijk. Bij annulering ontvangt u een creditnota 
onder aftrek van € 25,00 administratiekosten. 
 
Tenslotte 
Tenzij anders vermeld hoeft u geen model mee te brengen. U gaat samen met uw medecursisten 
werken. Zo kunt u een behandeling geven maar ook ontvangen. U bent steeds een half uur voor de 
genoemde begintijd van de cursus welkom. Zo kunt u onder het genot van een drankje alvast 
kennismaken met uw medecursisten en vakgenoten. 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen of wenst u meer informatie? Laat het ons weten! 
Graag zien wij u op een van onze workshops en wij heten u alvast van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Herborist Cosmetics 
Bosstraat 85 
B-3620 Lanaken 
Tel. +32(0)89 73 14 75 

www.herboristcosmetics.com 
www.schoonheidsgroothandel.com 
 

 Volg ons op facebook! 

http://www.herboristcosmetics.com/
http://www.schoonheidsgroothandel.com/
https://www.facebook.com/herboristcosmetics?fref=tsC:/Users/Gebruiker/Documents/Fax

