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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.

P H Y T O 5

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 
GLHSJDDQG�HHFW��3HUIHFW�YRRU�ZLH�RS�HHQ�WRHJDQNHOLMNH�ZLM]H�ZLO�VWDUWHQ�PHW
PHYTO 5 en de vijf elementen. Vereisten: kennismaking/ producttraining.

Kosten:  €99,00 excl. BTW, gratis bij startpakket vanaf €1000,00 excl. BTW
Wanneer: 6 februari van 10.00 - 16.00 uur
Waar:   Anuschka Michels, Oosteind
 

Basis praktijktraining 1
7KHRULH�NRUWH�KHUKDOLQJ�ȴORVRȴH��GH���HOHPHQWHQOHHU�HQ�XLWJHEUHLGH�SUDNWLMN�RYHU�
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: 14 januari van 9.00 - 13.00 uur
Waar:   Anuschka Michels, Oosteind

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

Reflexzones Gezicht 
5HIUHVK�EDVLV���KHW�YLMI�NOHXUHQPDVNHU��%LM�5HȵH[]RQHV�*H]LFKW�OHHU�MH�ZHUNHQ�
RS�GH�UHȵH[]RQHV�RS�I\VLHN�HQ�HQHUJHWLVFK�QLYHDX�

Kosten:   €110,- excl. BTW met een exclusieve dagactie
Wanneer: 15 mei 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. 
Nieuw! Nu ook in level 2 waar meer in de verdieping wordt gegaan.
 
23 jan Chinese Massage Element Hout Level 1
13 feb Chinese Massage Element Hout Level 2
3 april Chinese Massage Element Vuur Level 1
17 april Chinese Massage Element Vuur Level 2
5 juni Chinese Massage Element Aarde Level 1
12 juni Chinese Massage Element Aarde Level 2
26 juni Chinese Massage Element Metaal Level 1
3 juli  Chinese Massage Element Metaal Level 2
9 okt Chinese Massage Element Water Level 1
30 okt Chinese Massage Element Water Level 2

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



Licht & Mineralen
Een verdiepingstraining voor intensievere resultaten met gebruik van licht, 
kleurentherapie en mineralen. Werken met de Chroma Rythmic is een vereiste. 
Ook leer je alles over chakra’s.
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: 25 maart 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: 13 maart van 10.00-16.00 uur
Waar:   Anuschka Michels, Oosteind

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

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:   €125,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer:  8 juli (min. 4 deelnemers) van 10.00 - 16.00 uur
Waar:   Annet Leijsen, Eindhoven
Refresh:  €99,00 excl. BTW, incl. lunch en een exclusieve dagactie

Specialisatie

Gelaatsdiagnostiek Level 1 en Level 2
Een verdiepingstraining gericht op gelaatsdiagnostiek gekoppeld aan de TCM.

Kosten:  €110,00 excl. BTW per trainingsdag, incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer: 20 maart Level 1 en 11 september Level 2 van 10.00-16.00 uur
Waar:   Anuschka Michels, Oosteind
Refresh:  €99,00 excl. BTW
 
Casus Intervisietraining
Waar loop je tegenaan in de praktijk? Aan de hand van praktijk 
casussen wordt je kennis verdiept en verrijkt en gedeeld met elkaar.

Kosten:  €99,00 excl. BTW incl. lunch en een exclusieve dagactie
Wanneer:  22 mei, 4 september of 2 oktober van 10.30 - 15.00 uur
Waar:  Anuschka Michels, Oosteind

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: 6 februari van 10.00-12.00 uur
Waar:   Sandra Jacobs, webinar

Nieuw!



M I N E R A L O G I E

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:  30 januari of op aanvraag (min. 4 deelnemers) van 10.00-13.00 uur
Waar:  Melanie Oprinsen, MinkBC in Rhoon

N A O B A Y 

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: Op aanvraag (min. 4 deelnemers) van 10.00 - 13.00 uur
Waar:    Sandra Jacobs-Mink, MinkBC in Rhoon

NIEUW


