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Het assortiment aan trainingen is 
in de breedte ruim, maar ook in de 
diepte. Zo bieden we trainingen aan 
die gericht zijn op huidverbetering, 
huidverzorging en make-up, 
maar kun je je ook specialiseren in 
permanente make-up of wimper-
lifting. In deze trainingscatalogus 
vindt je alle informatie over de 
verschillende trainingen met daarbij 
welke data er zijn gepland voor het 
komende kwartaal. 

Om de no shows tot een minimum te 
beperken, vragen we voor een deel 
van het trainingsaanbod bij 
inschrijving een bedrag van €30,-. 
Om je hierin tegemoet te komen 
ontvang je aan het einde van de dag 
een product cadeau!

Het inschrijven vindt plaats via de 
webshop of stuur een mail naar 
educatie@cosinta.nl.

In het Beauty Inspiration Center van Cosinta hebben we een diversiteit aan 
verschillende trainingen. Zo heb je de mogelijkheid om een heel nieuw merk 
getraind te krijgen of wellicht wil je je verder gaan verdiepen in het merk wat 
je reeds gebruikt in de salon om zo weer nieuwe inzichten te krijgen en dit 
toe te passen bij jou in de salon.
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OVER DE MERKEN
bdr
Bdr is leider in behandelingen die ge-
baseerd zijn op verschillende soorten 
fruitzuren. Voor het allerbeste resul-
taat combineren we dit principe met 
andere behandeltechnieken zoals 
microdermabrasie en microneedling. 
Met dit 3-in-1 concept kunnen we 
inspelen op de individuele huidbe-
hoeften. Bdr is dé methode die het 
mogelijk maakt om de huidstructuur 
en huidconditie echt te veranderen 
en daarnaast huidveroudering onder 
controle te houden.

Doctor Eckstein
Geen enkele huid is gelijk en iedere 
huid vereist dan ook een individuele 
verzorging. Op basis van meer dan 
70 jaar wetenschappelijk onderzoek 
en ontwikkeling is er de zorggids 
4-10-100 ontwikkeld, waarmee je 
snel en eenvoudig je eigen persoon-
lijke verzorgingsprogramma kunt sa-
menstellen. Ga stap voor stap van 4 
verzorgingsdoelen naar 10 huidcon-
dities en vervolgens naar de meest 
geschikte productlijn bestaande uit 
meer dan 100 producten om zo de 
optimale individuele huidverzorging 
te vinden.

Gilda Liljeblad
Gilda Liljeblad staat voor geavanceer-

de huidverzorging, dit houdt in dat 
we werken met hoge concentraties 
ingrediënten met wetenschappelijk 
bewezen effecten. Het basisidee is 

eenvoudig, maar de huid is complex. 
De formules van Gilda Liljeblad zijn 

voornamelijk gebaseerd op drie 
wetenschappelijke pijlers: AHA-zu-

ren, vitamine A en micro-inkapseling. 
Twee bijzonder actieve ingrediënten 

en een unieke technologie die alle in-
grediënten maximaal effectief houdt 

tot je dit op de huid aanbrengt. 

Dr. Temt
De producten van Dr. Temt zijn 

ontwikkeld voor de verzorging van 
de rijpere huid. In de diverse labo-

ratoria bestudeert men al meer dan 
50 jaar intensief de kracht van de 

natuur en hoe huidveroudering kan 
worden vertraagd. De basis is puur 

plantaardig; de filosofie is holistisch. 
Dat betekent dat men de mens als 

geheel ziet, dus als eenheid van 
lichaam, geest en ziel, waarbij de 

wisselwerking met de omgeving een 
grote rol speelt. Op deze wijze zijn 

de producten en behandelingen op 
elkaar afgestemd.

Goldeneye pmu 
artiest
Permanente make-up wordt iedere 
dag populairder. Het is een groeien-
de markt met veel ontwikkeling in de 
technieken en pigmenten. Met pmu 
heb je járenlang een uitdaging, je 
kunt blijven leren en uitbreiden met 
technieken. De Goldeneye methode 
onderwijst en traint een groot aantal 
creatieve gebruikstechnieken en 
biedt daarmee een veelvoud van 
behandelingsmogelijkheden voor 
het gezicht.

John van G
John van G is hét make-up merk voor 
de professional die voor topkwaliteit 
kiest en haar klanten een uniek en 
betaalbaar product wil bieden. John 
van G volgt de mode op de voet en 
heeft daardoor een ruim assortiment 
met de nieuwste kleuren. Blushers, 
lipstick, oogpotloden, (minerale) oog-
schaduw, wenkbrauwpotloden. De 
collectie is zo uitgebreid dat er voor 
iedere smaak een passend product 
is. Door het navulbare beautybox 
systeem weet dit merk zich duidelijk, 
al ruim 40 jaar, te onderscheiden.

IDUN Minerals
Minerale make-up is populairder dan 
ooit tevoren, vanwege de natuurlijke 

samenstellingen die zelfs de meest 
gevoelige huidtypes volledig 

respecteren en niet irriteren. IDUN 
Minerals verstopt de poriën niet, 

maar laat de huid volledig ademen. 
De uitzonderlijk milde formules 

hebben een verzachtende werking 
op de huid en bevatten van nature 

een zonbescherming die vroegtijdige 
huidveroudering – als gevolg van 

UV-straling – helpt voorkomen.

Combinal
Combinal (sinds 1947) heeft zich 
sindsdien gespecialiseerd in het 

ontwikkelen van de beste producten 
op het gebied van wimpers, wenk-

brauwen verven en wimperlifting. De 
wimperverf van Combinal wordt in 
Oostenrijk geproduceerd en om de 
kwaliteit te garanderen worden de 

producten in kleine partijen geprodu-
ceerd. Naast de verfproducten heeft 

Combinal ook een groeiserum en 
producten voor een wimperlift in het 

assortiment. Dit is een semi perma-
nente procedure die de natuurlijke 

wimpers voorzichtig lift en krult voor 
een eye-opening effect.
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OVER DE MERKEN
Biomaris
De huid speelt een beslissende rol bij 
talloze functies die het lichaam 
gezond houden. De wetenschap 
heeft aangetoond dat werkstoffen uit 
de zee de natuurlijke huidfuncties 
ondersteunen en de huideigen 
beschermingsmechanismen 
versterken: ze zijn een cadeau voor 
het lichaam. 
Het is Biomaris gelukt deze 
werkstoffen in haar producten te 
verwerken.

Karaja
Het trendy Italiaanse merk is geschikt 
voor alle vrouwen van alle leeftijden 
die graag met kleur spelen, maar die 
ook letten op de gezondheid van hun 
huid. De complete lijn van producten 
en kleuren worden gemaakt met 
veilige en effectieve formules. 
Door de constante innovatie en grote 
zorgvuldigheid blijft dit merk op het 
gebied van uiterlijk, uitstraling, 
creativiteit en luxe hoog scoren. 
Karaja is een betrouwbaar cosmetica 
merk, dat ook wordt gebruikt door 
professionele visagisten. 

Xanitalia
Body Sugaring is een zeer 

hygiënische methode.  Je pakt 
eenmaal de benodigde hoeveelheid 

pasta uit de pot waardoor er geen 
kruisbesmetting kan ontstaan. Met 
Xanitalia kan je het hele lichaam én 

gezicht ontharen. De ‘Sugaring Paste’ 
bestaat uit 100% natuurlijke 

bestandsdelen, het product is 
zo natuurlijk dat je het zelfs kunt 

opeten. Sugaring pasta kan je 
bovendien gemakkelijk 
verwijderen met water.

Cosinta
Binnen Cosinta bieden we een 

diversiteit van verschillende merken 
aan. Voor alle merken die wij 

aanbieden, kan er een training 
gevolgd worden. Staat de training 
die jij graag zou willen volgen niet 

vernoemt in deze catalogus? 

Neem dan even contact op door 
een mail te sturen naar 

educatie@cosinta.nl en wij
 zorgen dat we in jouw wensen 

kunnen voorzien.

BDR 2 DAAGSE ALL-IN TRAINING

Tijdens deze 2 daagse training zullen 
we je geheel onderdompelen in de 
wereld van bdr. 
Uitgelegd wordt hoe je met deze drie 
methodes los aan de slag kunt, maar 
dat de ultieme behandeling bestaat 
uit de opbouw van de 
3 onderdelen, namelijk fruitzuren, 
microdermabrasie en microneedling.

Duur: 2 dagen met een minimum 
van 2 cursisten

Trainsters: Jose, Debby, Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 
23 en 26 januari, 21 en 22 maart

Programma:
• Theorie van de producten
• Praktijk van de behandelingen
• Diploma uitreiking met groepsfoto

Let op; deze training kan alleen gevolgd worden als je de beslissing hebt gemaakt om 
met dit mooie merk te gaan werken. Neem voor meer informatie contact met ons op.
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BDR MASTERCLASS

Bdr is leider in de wereld van 
fruitzuren. Om deze naam hoog te 
houden, zijn ze altijd opzoek naar de 
beste technieken en nieuwste ingre-
diënten.

Tijdens deze dag brengen we je weer 
op de hoogte van de nieuwste tech-
nieken binnen bdr.

Duur: 1 dag met een maximum
van 4 cursisten

Trainsters: Jose, Debby, Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 28 februari, 30 maart

Programma:
• Theorie van de producten
• Praktijk van de behandelingen
• Diploma uitreiking met groepsfoto

BDR UPDATE DAG VOORJAAR

Ben je bdr partner bij Cosinta? 
Dan is deze training het neusje van de 
zalm onder de trainingen. 

Onze dokter Debby zal met jullie weer 
een interessant onderwerp bespre-
ken en zullen we  jullie op de hoogte 
brengen van de laatste nieuwtjes en 
hoogtepunten. 

Duur: 1 dag 

Trainsters: Jose, Debby, Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 20 april, 8 mei, 11 mei

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto
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GILDA LILJEBLAD

Tijdens deze training nemen we je 
helemaal mee in de wereld van Gilda 
Liljeblad. 

We zullen deze dag zowel de 
verschillende producten als 
behandelingen doornemen zodat 
je na deze dag gelijk met dit mooie 
merk aan de slag kan.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 4 cursisten

Trainster: Debby

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 24 januari, 2 februari, 20 
februari, 8 maart, 27 maart, 18 april

Programma:
• Theorie van de producten
• Praktijk van de behandelingen
• Diploma uitreiking met groepsfoto

DOCTOR ECKSTEIN 
BASIC TRAINING

Ga je of wil je starten met 
Doctor Eckstein en wil je graag het 
hele merk leren kennen? 

Onze trainster zal je deze dag 
helemaal meenemen om je alle ins 
en outs te leren over de producten en 
behandelingen.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 4 cursisten

Trainster: Jose

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 2 februari, 14 maart, 25 april

Programma:
• Theorie van de producten
• Praktijk van de behandelingen
• Diploma uitreiking met groepsfoto
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Wie kent het niet, je hebt het hele 
assortiment van Doctor Eckstein op 
de plank staan, maar er zijn altijd een 
aantal producten die blijven staan 
omdat je niet goed weet hoe je ze 
moet gebruiken. Tijdens deze training 
zal onze trainster je geheugen weer 
even opfrissen en je meenemen in de 
vergeten producten.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 4 cursisten

Trainster: Jose

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 19 januari, 14 februari, 23 
maart

Programma:
• Theorie van de producten
• Praktijk van de behandelingen
• Diploma uitreiking met groepsfoto

De huid wordt gedurende het jaar aan 
verschillende seizoenen blootgesteld. 
Daarom is het belangrijk om daar de 
behandelingen in de salon en het 
gebruik van de producten thuis op 
aan te passen. Leer tijdens deze 
dagen welke behandelingen en 
producten je tijdens het komende 
seizoen in kunt gaan zetten.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 4 cursisten.

Trainster: Jose

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 17 januari, 23 februari, 23 
maart

Programma:
• Theorie van de producten
• Praktijk van de behandelingen
• Diploma uitreiking met groepsfoto

DOCTOR ECKSTEIN 
MEET & TREAT

DOCTOR ECKSTEIN 
ON REPEAT
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DR. TEMT

Glycolzuur is een van de meest 
bekende peelings om de huid een 
jeugdige uitstraling te geven en om 
de huid te verstevigen. 

Tijdens deze training maak je kennis 
met de verschillende 
glycolzuurpeelings van Dr. Temt en 
ga je hiermee aan de slag.

Duur:
1 dag met een minimum 
van 2 cursisten

Trainsters: Tamara, Deborah

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 8 februari, 12 april

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto

BIOMARIS

Biomaris heeft een compleet 
programma voor elk huidtype: 
producten voor gezichts-, haar-, 
lichaams- en voetverzorging alsmede 
zonbeschermingsproducten. 
Tevens is er ook een verzorgingsserie 
voor mannen. 

Leer tijdens deze training het gehele 
scala aan producten kennen.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 2 cursisten

Trainster: Samantha

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 22 februari, 24 april

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto
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PERMANENTE MAKE-UP ARTIEST 2

Nadat je succesvol de gehele 
opleiding PMU artiest 1 hebt 
afgerond kun je verdergaan 
met de intensieve praktijk 
training PMU artiest 2. 

Tijdens deze training, zal je tijd 
krijgen om te werken met 
oefenmateriaal en zal je meer 
bekend raken met de machine.  
Tijdens deze training wordt er 
op modellen gewerkt.

Duur: 4 dagen met een minimum 
van 2 cursisten.

Trainster: Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 7 maart, 9 maart, 
14 maart, 16 maart

Programma:
Wenkbrauwen:
• Hairstrokes met positieve vorm
• Schaduwtechniek
Lippen:
• Elegante lip contouren en 
verbredende contouren
• Schaduwen en veranderen van kleur
• Het pigmenteren van de hele lippen
Oogleden:
• Wimperverdichting
• Klassieke eyeliner
• Pixel shading

PERMANENTE MAKE-UP ARTIEST 1

Droom niet van het zetten van 
permanente make-up, maar 
wordt een succesvolle PMU 
artiest met onze Goldeneye 
cursussen. 

Maak aan de hand van een 
uitgebreid cursusboek kennis 
met de wereld van permanente 
make-up tijdens de vierdaagse 
training voor Artiest 1. Tijdens 
deze training wordt er niet op 
modellen gewerkt, dit wordt 
gedaan in de praktijkcursus 
Permanente Make-up artiest 2.

Duur: 4 dagen met een minimum 
van 2 cursisten.

Trainster: Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 7 februari, 9 februari, 16 
februari, 21 februari of 4 april, 
6 april, 11 april, 13 april

Programma:
Wenkbrauwen:
• Hairstrokes met positieve
vorm
Lippen:
• Lipcontouren en verbredende 
contouren
• Schaduwen en veranderen van kleur
• Het pigmenteren van de hele lippen
Oogleden:
• Wimperverdichting
• Klassieke eyeliner
• Pixel shading
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Tijdens deze 1-daagse masterclass 
leer je de open onderkant techniek 
oftewel de V-brows, Y-brows. Het is 
een zeer natuurlijke techniek waarbij 
een naturel resultaat ontstaat. 
Je leert deze techniek in een positieve 
haargroei- en negatieve 
haargroeirichting. Het is de bedoeling 
dat je zelf een model meeneemt.

Vereisten: Een vooropleiding van de 
basistechnieken micropigmentatie.

Duur: 1 dag met een maximum 
van 2 cursisten

Trainster: Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 2 maart, 25 april

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto

PERMANENTE MAKE-UP
MASTERCLASS

Ben jij al permanent make-up 
specialist en wil jij jezelf verbeteren 
of je technieken uitbreiden? Dat kan 
met de tweedaagse skills trainingen 
waarbij de Hairstroke techniek 
centraal staat. Tijdens deze training 
zorg je zelf voor de modellen.

Duur: 2 dagen met een maximum 
van 2 cursisten

Trainster: Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 24 en 31 januari, 28 en 30 
maart

Programma:
Ochtend theorie en oefenen op 
poppen en in de middag pas je 
de hairstrokes techniek toe op een 
model. Tijdens deze skill werk je 
op beide dagen op een zelf 
meegebracht model. 

PERMANENTE MAKE-UP
HAIRSTROKES
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PERMANENTE MAKE-UP SKILLS

Bij Cosinta hebben we een breed aanbod wat betreft de permanente make-up 
trainingen. Naast de eerder genoemde trainingen, zijn er nog diverse skills 
trainingen. Tijdens deze training zullen we een specifieke skill onder de loep 
nemen en je deze techniek zoveel mogelijk eigen proberen te maken. 

Duur: 1 dag met een maximum 
van 2 cursisten

Trainster: Tamara

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: Neem contact op voor het 
plannen van 1 van deze skills training

De volgende skills trainingen 
bieden we aan:

• Kleurenleer: Kies de juiste kleur bij 
de juiste persoon
• Correctie: leer hoe je eerder gezet-
te pmu met kleuren kunt corrigeren
• Voorteken specialist: Je 
voortekening is de basis, dus wordt 
hierin een pro
• Powder brows: Zachte inschaduw 
techniek voor de wenkbrauwen
• Candy lips: Een uiterst onopvallen-
de maar mooi afgelijnde mond

COMBINAL WIMPERLIFT

De natuurlijke wimpers krullen zon-
der het toepassen van extensions? 
Dat kan met Combinal wimperlifting 
van Cosinta. Wimperlifting lift de na-
tuurlijke wimpers voor 3 tot 4 weken 
en maakt de wimperkrultang over-
bodig. Het geeft de wimpers een op-
waartse lift en de wimpers lijken lan-
ger en voller. In één dagdeel leer jij de 
wimperlifting toepassen én onderga 
je de behandeling.

Duur: 1 dagdeel met een minimum 
van 2 cursisten

Trainster: Deborah

Tijd: 09.30 – 12.30 uur

Datum: 18 januari, 1 maart, 26 april

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto
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IDUN MINERALS

IDUN Minerals heeft een 
uitgebreide collectie op basis van 
100% puur gezuiverde mineralen. 
Geschikt voor alle huidtypes. 

Dat geldt ook voor de gevoelige, 
hyperallergische huid en voor 
lenzendragers. Kom tijdens deze dag 
te weten hoe je alle producten op de 
juiste manier in kunt zetten.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 2 cursisten

Trainster: Samantha

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: Neem contact op voor het 
plannen van deze producttraining

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto

JOHN VAN G

John van G is het complete make-up 
merk met een breed assortiment ba-
sisproducten, specials en trends. Tij-
dens deze trainingsdag krijg je uitge-
breide informatie over alle make-up 
producten van John van G. Je krijgt 
daarbij visagie tips en tricks met be-
trekking tot de speciale producten 
om je klanten zo goed mogelijk op te 
maken met de producten van John 
van G.

Duur: 1 dag met een minimum 
van 2 cursisten

Trainster: Samantha

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Datum: 25 januari, 27 februari, 
29 maart, 19 april

Programma:
• Theorie 
• Praktijk van de theorie
• Diploma uitreiking met groepsfoto
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