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De Mink Academy biedt kennis op verschillende niveaus. Om hier een 
duidelijk onderscheid in te maken hebben wij onze PHYTO 5 trainingen 
ingedeeld in levels, zodat elke workshop of training op jouw kennisniveau 
gevolgd kan worden.

PHY TO5

Level 1

Kennismakings-/Producttraining
Basis over de 5 elementenleer van PHYTO 5. Wat zijn de 5 elementen, waar staan 
ze voor en hoe kun je ermee werken in jouw instituut? Een training voor starters 
of wanneer je opgefrist wilt worden. De 5 elementenleer is een boeiende materie. 

Kosten:  Gratis
Wanneer:  Op aanvraag, van 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur
Waar:  Sandra Jacobs, live webinar of terugkijken

Quantum Beauty of Emotions
It’s all about emotions! Negatieve emoties maken je ziek; Positieve emoties 
versterken je immuunsysteem en beschermen je. Een Quantum Phytobiodermie 
behandeling brengt je in een positieve emotie en balanceert hiermee negatieve, 
ziekmakende emoties. Een prachtige schoonheidsbehandeling met een enorm 
diepgaand effect. Perfect voor wie op een toegankelijke wijze wil starten met
PHYTO 5 en de vijf elementen. Vereisten: kennismaking/ producttraining.

Kosten:  €99,00 excl. BTW, gratis bij startpakket vanaf €1000,00 excl. BTW
Wanneer: Op aanvraag (min. 4 deelnemers) van 10.00 - 16.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind
 

Basis praktijktraining 1
Theorie korte herhaling filosofie, de 5 elementenleer en uitgebreide praktijk over 
de behandelingsmethodieken van PHYTO 5, al dan niet i.c.m. drainage, vibratie en 
kleurentherapie. 

Kosten:  €50,00 excl. BTW, bij startpakket vanaf €500,00 excl. BTW gratis
Wanneer: Op aanvraag (min. 4 deelnemers) van 9.00 - 13.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind

Level 2 (vereist zijn Beauty of Emotions en Basis praktijktraining 1)

Basis praktijktraining 2 
Refresh basis + het vijf kleurenmasker. In level 2 leer je werken op de 
reflexzones op fysiek en energetisch niveau.

Kosten:  €110,- excl. BTW met een exclusieve dagactie
Wanneer: 7 maart of op aanvraag (min. 4 deelnemers) 
 van 10.00 - 16.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind
Refresh: €99,00 excl. BTW

Level 3 (vereist is minimaal 1 training op level 1 & 2 niveau)

Chinese Massage per Element
Praktijktraining volgens de TCM leer met verdieping per element. 
Werken met speciale massagetechnieken op de meridianen per element. 
 
19 maart Chinese Massage Element Hout
4 april Chinese Massage Element Aarde
2 mei Chinese Massage Element Vuur
18 juli Chinese Massage Element Metaal
31 okt Chinese Massage Element Water 

Kosten:  €125,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: Van 10.00 - 16.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind
Refresh:  €99,00 excl. BTW

Hormonale balans vanuit de TCM leer met PHYTO 5 en Phytocure
Een praktische verdiepingstraining gericht op hormoonbalans in elke 
levensfase van de vrouw.

Kosten:  €110,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 14 juni van 10.00-16.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind



Licht & Mineralen
Een verdiepingstraining voor intensievere resultaten met gebruik van licht, 
kleurentherapie en mineralen. Werken met de Chroma Rythmic is een vereiste.
Vanuit de nieuwste inzichten en aanvulling Mineralen is deze training voor starters 
met de Chroma Rythmic en gevorderden.
Kosten: €125,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 11 april van 10.00-16.00 uur
Waar:  Annet Leijsen, Eindhoven
Refresh:  €99,00 excl. BTW

Vijf elementen en huidproblematiek
Vanuit zienswijze TCM met PHYTO 5 en Phytocure. 
Verdiepingstraining theorie en praktijk, gericht op huid pathologie.
Psoriasis, Eczeem, Rosacea vanuit Oosterse zienswijze 
Kosten: €110,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 26 september van 10.00-16.30 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind

Level 4 (vereist is minimaal 1 training op level 1, 2 & 3 niveau)

Bioritme + Verdieping Bioritme
Kennis van het Bioritme geeft je prachtige handvatten om de 5 elementen-leer 
volgens de methode Phytobiodermie van PHYTO 5 nog gerichter toe te passen in 
de praktijk. Behalve het werken op het seizoen, leer je te personaliseren op 
geboortejaar en geboortemaand van je cliënt. Dat geeft je als professional een 
enorme uitbreiding in je tools hoe (huid)problemen te behandelen.
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het Yin en Yang principe en de 
beginselen van de uitgangspunten van de TCM: Traditional Chinese Medicine. 

Deze training is een verrijking in je werkwijze en het begin van verdieping in de 
Chinese achtergrond van PHYTO 5. Na deze training ben je in staat om volgens 
de eeuwenoude wijsheid uit de Chinese Geneeskunde (TCM) vanuit de 
Bioritme-leer te werken aan huidverbetering en healthy-aging. 

Kosten:  €250,00 excl. BTW voor beide dagen, incl. lunch en een exclusieve actie
Dag 1:  19 september (min. 4 deelnemers) van 10.00 - 16.00 uur
Dag 2:  5 november (min. 4 deelnemers) van 10.00 - 16.00 uur
Waar:  Annet Leijsen, Eindhoven
Refresh: €198,00 excl. BTW voor beide dagen, incl. lunch en een exclusieve actie

Licht & Mineralen + Chakra’s
Leer alles over de Chakra’s en hoe je deze in balans brengt door middel van
Licht, Mineralen & kleurentherapie. Verdieping & praktijk.

Kosten:  €125,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 26 maart van 10.00 -16.00 uur
Waar:  Annet Leijsen, Eindhoven
Refresh: €99,00 excl. BTW

Specialisaties

Gelaatsdiagnostiek + Verdieping Gelaatsdiagnostiek
Een verdiepingstraining gericht op gelaatsdiagnostiek gekoppeld aan de TCM.

Kosten: €220,00 excl. BTW voor beide dagen, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 28 maart en 30 mei van 10.00-16.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind
Refresh: €99,00 excl. BTW
 

Boost your business als expert coachingstraining
Jouw rol als deskundige geeft jou ook de ruimte om vanuit jouw eigen kennis te 
adviseren maar dit moet je zelf ook zo wel voelen en uitstralen. 
Vaak gehoorde opmerking is: mijn klant wil dit niet of ik ga kijken of mijn klant dit 
wel wil. Als je gelooft in jouw eigen kennis en kunde dan kun je dit ook zo uitdragen. 
Op basis van de NIVEA techniek en jouw eigen weerstand neemt Sandra jou mee 
in de reis van adviseren vanuit het hart aan de hand van praktijkcasussen door 
jouzelf aangedragen.

Kosten:  Kosteloos 
Wanneer: 27 juni van 10.00-12.00 uur
Waar:  Sandra Jacobs, webinar
Refresh: elk kwartaal kun je aansluiten en casussen delen met 
 Sandra en jouw collega’s

NIEUW



Menopauze en de huid
Een verdiepingstraining gericht op balans tijdens de overgang met product- en 
leefstijladvies met de bestsellers van Mink.

Kosten: €60,00 excl. BTW met een exclusieve dagactie
Wanneer: 16 mei van 09.30-12.30 uur
Waar:  Annet Leijsen, Live webinar

Zwangerschap 
Verdiepingstraining voor een zorgeloze zwangerschap, behandelingen en 
productadvies vanuit het Mink assortiment.

Kosten:  €60,00 excl. BTW met een exclusieve dagactie
Wanneer: 4 juli van 09.30-12.30 uur
Waar:  Annet Leijsen, Live webinar
Refresh: €50,00 excl. BTW

Bindweefselmassage  
Praktijkgerichte training die het mogelijk maakt het element te versterken door 
middel van reflexzone massage op handen/voeten (in te zetten in combinatie met 
de gezichtsbehandeling). Met het Mink merk naar keuze.

Kosten: €125,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 11 april of 3 oktober van 10.00-16.00 uur 
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind
Refresh: €99,00 excl. BTW
 

Casusbespreking Annet 
Met jouw eigen kennis en kunde wil je toch soms even sparren over bepaalde ma-
terie om deze goed toe te kunnen passen bij jouw klanten in jouw praktijk.
Hiervoor bieden wij regelmatig de optie voor een online interventie uurtje waar-
voor je je kunt inschrijven om jouw casus met  Annet Leijsen te bespreken.

Kosten: €10,00 excl. BTW bij deelname 6 personen, €20,00 excl. BTW bij 
 deelname 3 personen, €30,00 excl. BTW bij deelname 2 personen. 
 Privé sessie 1 uur 60,00 excl. BTW.
Wanneer: Op aanvraag
Waar:  Annet Leijsen, online 

PHY TOCURE

Masterclass De kracht van vitamines en mineralen 
Immuniteit, vitaliteit, huidproblematiek. Natuurlijke voedingssupplementen 
ondersteunen de gezondheid. Hoe en wanneer pas je deze toe in jouw praktijk.

Kosten:  Gratis
Wanneer:  16 februari, van 09.30-13.00 uur, minimaal 8 deelnemers
Waar:  Liese Verhaeghe founder Phytocure, MinkBC in Rhoon

MINER ALOGIE

Productworkshop Mineralogie webinar of praktijk
Product workshop en refresh om je productkennis en Minerale Make-up-techniek 
op te halen of wanneer je gaat starten of net gestart bent met Mineralogie.

• Praktische doe- en verkooptips
• Theorie basis: wanneer kies je voor welk product: mix en match
• Behoefte bepaling klant
• Make-up en hygiëne

Kosten:  Gratis
Wanneer:  21 februari, 20 juni of op aanvraag (min. 4 deelnemers) 
 van 10.00-13.00 uur
Waar:  Iris Moerland, MinkBC in Rhoon

Lancering Seasonal Collection Spring/Summer 2022
De voorjaar/zomer make-up trends worden je met de nieuwste producten 
en kleuren getoond en met praktische doe- en verkooptips gedemonstreerd. 
Dit keer zullen we de lancering verdelen over drie sessies op het kantoor in 
Rhoon. Iedere maandagmiddag is er ruimte voor 8 personen en ga je ook zelf 
aan de slag met de nieuwste kleuren.

Kosten:   Gratis
Wanneer: maandag 7, 14 en 21 maart van 13.00 – 16.30 uur
Waar:   Sandra Jacobs & Iris Moerland, MinkBC in Rhoon

NIEUW

NIEUW



Visagie thema training Bruidsmake-up
Visage training techniek bruidsmakeup. De meest trendy make-up trends worden 
je met alle bestsellers getoond en met praktische doe- en verkooptips gedemon-
streerd waarbij je deze zelf ook gaat toepassen.

Kosten:   Gratis
Wanneer: 25 april (min. 8 deelnemers) van 10.00 – 13.00 uur
Waar:   Iris Moerland, MinkBC in Rhoon

NAOBAY 

Productworkshop Naobay 
Product workshop/ Refresh workshop om je productkennis op te halen of 
wanneer je gaat starten of net gestart bent met Naobay. Met praktische 
doe- en verkooptips.

Kosten:   Gratis
Wanneer: 9 februari van 10.00 - 13.00 uur
Waar:   Iris Moerland, MinkBC in Rhoon

EVE TAYLOR 

Basistraining Eve Taylor 
Deze middag zal Lonneke van Eve Tayler je alles vertellen over de filosofie 
achter het merk en neemt je mee in de wereld van Eve Taylor. 
Ben je geinteresseerd in het merk maar wil je eerst graag meer weten of ben 
je net gestart? Dan is het zeker interessant voor jou om deze middag bij te 
wonen!

Kosten:   Gratis
Wanneer: 28 maart (min. 4 deelnemers) van 13.00-17.00 uur
Waar:   Lonneke (trainster Eve Taylor), MinkBC in Rhoon


