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velkommen til et nyt e-skolemagasin som bygger på idégrundlaget om at 
vidensdele, samt ønsket om at bidrage til et minimum af Co2 udslip og 
giftig papirproduktion. 
e-skolemagasinet er gratis, og henvender sig fortrinsvis til elever og pro-
fessionelle behandlere, indenfor fodpleje, massage, spa, wellness, kos-
metologi m.m. 
hele konceptet bag skolemagasinet går ud på at videndele mellem elever 
og behandlere indenfor ovennævnte brancher. derfor kan du nu for første 
gang og helt gratis lave reklame og artikler for din virksomhed, der når ud 
til langt over tusinde aktive læsere. i praksis foregår det sådan, at hvis du 
kan levere en artikel, som menes at være relevant for branchen, så kvitte-
rer vi med en gratis halvsides reklame. På denne måde får professionelle 
behandlere tilført aktuel, erfaringsbaseret og uvurderlig viden samt pro-
fessionel faglig sparring i en ofte fortravlet og isoleret behandlerverden.
 
Artiklen kunne handle om dine erfaringer som klinikindehaver, lærer, leder 
eller leverandør, drømme om fremtiden, hvorfor har du succes, invitation 
til erfa-møde hos dig, nye spændende produkter eller behandlinger, salg-
sideer, serviceideer, forretningsmetoder, økonomi, kurser og uddannelser, 
politik, nyt fra Skat, nyt fra Sundhedsstyrelsen, jobannonce, salg af klinik 
eller mulighed for parterskab m.m. Mulighederne er mange, og vi vil me-
get gerne høre fra dig.
din artiklen skal leveres som råtekst, som vi sørger for opsætningen af, 
og din annonce skal leveres som en færdig annonce. har du brug for at 
få udviklet en flot annonce, kan du kontakte vores grafiske afdeling. 

Jeg håber, i vil tage godt imod det nye e-magasin, som forventes at ud-
komme minimum to gange årligt.

Med venlig hilsen 
Maj Mosegaard
redaktør
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Økologiske 
    produkter & grøn 
  ideologi hitter

Efterspørgslen på økologi er eksplosiv, så det er nu du skal markedsføre dig med at 
du er med på den grønne bølge og helst inden konkurrenterne! 

BIO LINE
Biolinien er en bred økologisk hudplejeserie og det første professionelle hudplejemærke i 
verden der er blevet godkendt af det internationale firma ECOCERT, som kvalitetscertificerer 
og kontrollerer organiske produkter. For at produkterne kan blive godkendt af ECOCERT, skal 
produkterne blandt andet opfylde følgende kvalitetskrav:

Indeholde minimum 95 % naturprodukter•	
Indeholde minimum 10 % økologiske naturprodukter•	
Må ikke testes på dyr•	
Må ikke indeholde kemiske produkter, farve, konservering, parfume, petrokemiske eller •	
animalske produkter
Må ikke indeholde planter, som er i fare for at uddø •	
Skal opbevares i genbrugsemballage•	
Produktfremstillingen skal respektere både mennesket og naturen med mere•	

Biolinien byder på eksklusive økologiske hudplejeprodukter i verdensklasse til den naturlige 
hudpleje og den miljøbevidste forbruger. Serien efterlader huden naturlig ren, velplejet og 
dybdebehandlet, samt tilfører en fantastisk følelse af at have bidraget til et renere miljø. 

Med BIO produkter kan den professionelle behandler tilbyde eksklusive økologiske ansigts-
behandlinger og vidunderlige salgsprodukter med en høj avance.

ECOCERT er en kontrol- 
og certificeringsorganisa-
tion, hvis kvalitetsstempel 
står for et bæredygtigt 
organisk og socialt vær-
disæt. 
ECOCERT er verdens 
ledende reference for or-
ganisk certificering. Læs 
mere på: 

www. ecocert.com

Jeg er stolt af at være 
distributør for verdens 
første professionelle 
hudplejeserie der er kom-
met gennem nåleøjet på 
ECOCERT, for et rent 
miljø er en af mine mest 
beskattede værdier.”

Brian Mosegaard

”

Ny revolutionerende økologisk 
hudpleje fra Ainhoa

Der er flere måder at synliggøre at du og din klinik tænker Grønt. Her 
kommer nogle enkle tips:

1. Vis i din brochure, at du serverer økologisk the eller kaffe og små økologiske chokolader til alle 
dine behandlinger og sælg det evt. også i din klinik

2. Brug usprøjtet agurk som øjenkompresser i dine ansigtsbehandlinger, og gør kunderne op-
mærksom på dette i din prisliste eller annoncer

3. Mail dine kunder i stedet for at udsende breve, for at skåne miljøet for giftig papirproduktion 
og et minimum af CO2 udledning

4. Reklamer med at du tilbyder økologiske behandlinger og sælger økologiske produkter, og 
invester i at kunne tilbyde dette

5. Vis dine økologiske produkter på en TV-skærm i klinikken i stedet for at uddele brochurer

6. Bed kunderne om at returnere tom emballage fra solgte produkter og fortæl at du sørger for 
”grønaffaldssorteringen”, så glas og plastik emballage kommer i de rigtige containere. På denne 
måde får du kunden ind i butikken igen, og kan evt. fortælle om månedens tilbud. Ligeledes 
kan du genbruge mange af de smukke krukker til små udstillinger i din klinik. Du kan også 
bruge de tomme krukker til evt. at komme i gavekortposer indeholdende et lille stykke indpak-
ket chokolade og en sød lille besked om ”ved returnering af denne krukke giver jeg en lille gave” 
(evt. en prøve på dine cremer eller en gratis hudanalyse). På den måde kommer tom emballage 
til stor nytte, og vil virke som gratis og direkte markedsføring af både din klinik og dine produk-
ter. Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at genopfylde salgsemballage, da dette skal foregå 
i et beskyttet miljø.

7. Sluk lyset når kunden ligger med maske. Det sparer miljøet og EL-regningen bliver mindre

8. Reklamer evt. med at for hver produkt du sælger, går der en krone til f.eks. Verdensnatur-
fonden WWF, som er en af verdens største Miljø-organisationer, og lad kunden se, at du tager 
en krone op af kassen, og kommer den i en særskilt bøtte til dette formål. Dette giver kunden 
en god følelse af at have bidraget til humanitært arbejde, som ofte glemmes i en fortravlet 
hverdag. Prøv evt. at se dette link som fortæller noget om Miljøorganisationer: http://www.
klimabevaegelsen.dk/links/miljoorganisationer-i-udlandet/10 

Dette var små tips til en Grøn ideologi, som en ide til din fremtidige markedsføring og evt. 
til din egen måde at tænke og agere på. Prøv også selv at tænke på hvad du kan gøre for at 
imødekomme den store Grønne efterspørgsel. 

På www.danbeauty.dk under Tips til Succes kan du hente gratis markedsføring eller inspiration 
til, hvordan du udvikler dit eget materiale.

4 5



Massørerne skal
med på spabølgen! 

Kunderne efterspørger wellnessbehandlinger mere end nogen sinde, og alt for mange 
selvstændige massører oplever en flugt over til konkurrenter, som udbyder  wellnessbe-
handlinger, fortæller flere selvstændige massører. Som uddannet massør har du fantastiske 
muligheder for at hoppe med på wellnessbølgen, du skal bare tænke lidt kreativt.

Jeg anbefaler at du:
1. Revurderer dit menukort/din prisliste og udbud af behandlinger. Du kan f.eks. tage meget 
mere for en wellnessbehandling, end du kan for en traditionel behandling. Det er udbud og 
efterspørgsel.

2. Revurderer dit navn på din klinik. Hedder du f.eks. Helles Massage, kunne du overveje 
Helles Massage & Wellness.

3. Revurderer dit markedsføringsmateriale. Se kritisk på din brochure, visitkort, annoncer 
m.m., og spørg evt. andre om det oser af kvalitet, ellers vil jeg anbefale at du ofrer lidt på dit 
design og image. Hos danbeautygrafiker@gmail.com kan du få råd og vejledning.

4. Udbyder flere behandlinger med det du i forvejen kan. Massage kunne evt. udvides med 
endnu en massage, som kunne hedde Chokolademassage, Hotstonemassage eller Aroma-
terapi, som alle er behandlinger, der kun kræver en meget lille investering i produkter.

5. Revurderer din indretning og udvid med et wellnesslook. F.eks. købe plastikorkideer som 
du ligger på din behandlerbænk, aromastearinlys, luksus håndklæder, wellnessbilleder eller 
plakater, wellnessmusik, hylde med eksklusive salgsprodukter, et spabad eller brusekabine 
m.m.

6. Revurderer din service. F.eks. kan du servere urtete ved ankomst eller efter behandlingen, 
komme en lille limeskive eller mynteblad i et glas isvand, tilbyde at tage kundens jakke m.m.

7. Udvide med salg af kropsprodukter se evt. www.danbeauty.dk, som har et stort udvalg af 
produkter til kroppen. 

8. Efteruddannelse i form af f.eks. kursus i kropsterapi.  
 
9. Revurderer dig selv. Ser du professionel ud, har lidt makeup på, rank holdning og fast hånd-
tryk, uniform med logo, håret opsat og professionelt sprog.
 
Ønsker du at skifte fra traditionel klinik til en wellnessklinik, skal du indstille dig på at møde 
kunder, som har meget høje forventninger til både behandlingerne, salg og service, men 
samtidig også gerne betaler for kvalitet. Det er derfor vigtigt, at du ikke går på kompromis 
med kvaliteten. Du behøver ikke at ændre alle overstående punkter for at kunne tilbyde well-
nessbehandlinger, men de bør alle være med i dine overvejelser, så du ikke investerer forkert 
undervejs i din udvidelse. 6 7



Har du også bemærket efterspørgslen 
på chokoladebehandlinger?
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www.danbeauty.dk / tlf.: 98901081  
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Flere og flere studerende fra hele Norden har 
fundet vej til Innowell, og størstedelen af vores 
studerende kommer fra Sjælland. Derfor er Kø-
benhavn et naturligt valg for alt praktisk under-
visning, samt et knudepunkt for offentlig trans-
port.

Skulle det vise sig, at der med tiden vil blive et 
behov for at åbne afdeling i Jylland, vil dette 
selvfølgelig blive vurderet. Som det ser ud nu 
og har gjort det siden 2005, er København det 
absolut bedste sted for Innowells nye og flotte 
træningsfaciliteter.  
Hele Innowells koncept er fleksibel læring, som 
betyder, at det skal være muligt at tage ud-
dannelse mens man passer et fuldtidsarbejde. 
Al teori og lette øvelsesbehandlinger læres via 
fjernundervisning og efterfølges af et kort og in-
tensivt tilstedeværelseskursus på træningscen-
ter. Alle uddannelser og kurser kan påbegyndes 
hver dag og 24 timer i døgnet. Vores uddannel-
ser og kurser benyttes flittigt af flere hundrede 
studerende og uddannede fra store dele af hele 
verden. Alt sammen noget der fordrer et dyna-
misk og fleksibelt læreteam, bedste træningsfa-
ciliteter og optimale muligheder for koordinering 
af logistik og overnatning. Derfor er København 
den bedste mulighed for nu at blive endnu mere 
fleksibel.  

Efter åbningen af Innowell i København vil vores 
organisation blive opdelt til to selvstændige af-
delinger. Innowell CPH og Innowell.net.

Innowell.net vil forestå alt administration og ud-
vikling af vores e-lærings platform, studievejled-
ning, hotline, globalisering, PR og salg/marke-
ting m.m.  
Innowell CPH vil forestå al administration og af-
holdelse af den praktiske undervisning. Herun-
der også organisering af 3. semester og kurser, 
overnatning, forplejning, transportmuligheder, 
skolebesøg, PR og salg/marketing m.m.

Innowell CPH er outsourcet til Susan Wich-
mand, som er en erfaren uddannelseskoordina-
tor. Susan Wichmand er også indehaver af A.M. 
Massageskole, der er blandt Danmarks ældste 
og største massageskoler, med mere end 70 
studerende og med venteliste på sine uddan-
nelser. Susan er kvalitetsorienteret, visionær og 
energisk, og glæder sig til at varetage sin nye 
rolle som Direktør og indehaver af Innowell CPH. 
Øster Søgade 100. 2100 København Ø.

Fra 1. januar 2010 vil der blive plads til endnu 
flere skemalagte uddannelser og kurser, så vi 
bedre kan imødegå den store efterspørgsel. 
Vær derfor opmærksom på at alle kurser og 3. 
semestre, har fået nye datoer i 2010. Du finder 
datoerne i vores kalender på www.innowell.net 
indenfor de nærmeste dage. 

Vi glæder os til at åbne dørene til de nye og flotte 
lokaler i København, og er gerne vært ved et be-
søg og rundvisning af Innowell CPH. 

Med venlig hilsen 
Brian Mosegaard

Innowell CPH
www.innowell.net

Wellness
uddannelser

på nettet

Kosmetolog & Hudterapeut

Spa & Wellnessterapeut 

(Kosmetolog og Massør)

Massør & Kropsterapeut

Klinisk Fodplejer

Zoneterapeut

”Teori på nettet, lette øvelses-
behandlinger hjemme og et 
kort kursus på skole. Så enkle 
er principperne bag Innowells 
læring på nettet.”

Brian Mosegaard
Bachelor of Education

Innowell flytter til København
Innowell har fået vokseværk, og åbner nu trænings-
faciliteter i København fra 1. januar 2010. 
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Nu kan du og din klinik endelig imødekomme den store efterspørgsel på 
professionelle økologiske ansigtsbehandlinger og salgsprodukter fra Ainhoa. 

Økologisk Hudpleje
1  BIO CLEANSING MILK 500 ML (KLINIK)
2  BIO CLEANSING MILK 200 ML (SALG)
1  BIO FACIAL TONIC 500 ML (KLINIK) 
2  BIO FACIAL TONIC 200 ML (SALG)
1  BIO MOISTURIZING CREAM 200 ML (KLINIK)
2  BIO MOISTURIZING CREAM 50 ML (SALG)
1  BIO NUTRITIVE CREAM 200 ML (KLINIK)
2  BIO NUTRITIVE CREAM 50 ML (SALG)
1  BIO FACIAL MASK 200 ML (SALG OG KLINIK)
2  BIO FACIAL SERUM 30 ML (SALG OG KLINIK)
1  BIO TESTER STANDER INCL. PRODUKTER
10  BIO PAPIRPOSER
1  BIO DEKORATIONSKUBE
1 PRODUKTBROChURER
1  E-PRODUKTBROChURE TIL hJEMMESIDE
1  E-BEhANDLINGSBROChURE TIL hJEMMESIDE
20  BIOPRØVER 

Nu kun: 1.892,-

Opstartstilbudet indeholder:

danbeauty.dk  danbeauty.dk
wellness engross
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Udnyt kundernes ventetid 
Reklamer på TV er et meget stærkt og salgsvenligt medie, men er desværre 
ofte alt for dyrt for selvstændige behandlere. 

Du kan selv designe din egen flotte og salgsvenlige reklame på TV. Tag 
f.eks. din brochurer, månedstilbud med mere og lav dem til et super flot 
slideshow.
Dette kan du gøre i Microsoft Powerpoint, Adope Acrobat, Open Office 
med mere.
Når du har lavet dit slideshow, kan du vælge at afspille det direkte fra din 
computer eller via en fladskærm. 

Når du investerer i en fladskærm til din klinik er den fuld fradragsberettiget, 
og det er derfor en forholdsvis lille investering til dette salgsvenlige medie, i 
forhold til fjernsynsreklamer hos f.eks. TV2. 

Hæng din fladskærm i venteværelset og/ eller i vinduet, hvis du har vin-
duer til gaden. Særligt om aftenen virker reklamen i vinduet som et meget 
salgsvenligt medie. Prøv f.eks. selv at tænke på sidst du gik forbi en TV-
forhandler om aftenen. Det var praktisk talt umuligt ikke at kigge efter lyset 
i vinduet. 

I venteværelset vil TV-reklamen også virke stærkt salgsvenligt på dine ven-
tende kunder, og på denne måde vil du kunne optimere dit salg betydeligt.  

Reklamer på TV/ fladskærm virker meget professionelt, og derfor er det 
også med til at skabe tillid til dig og din professionalisme, så gå ikke glip at 
dette meget salgsvenlige medie og start allerede idag med at udvikle din 
egen reklame.
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EXTREME PLUS REPAIR 

regenererende, cellefornyende og 
opstrammende

extreme Plus repair er et opstram-
mende serumkoncentrat sammensat af 
stamcellekompleks udvundet af alger, 
proteiner og dnA fra marineplanter. Be-
sidder fantastiske evner til at regenerere 
hudens celler, samtidig med at hudens 
vitale funktioner respekteres og styrkes. 
huden regenereres effektivt og struktu-
ren genopbygges. denne eksklusive og 
intensive serum er et uundværlig hjælpe-
middel til dybdebehandling af alderslinier 
og skaber øjeblikkelige resultater.

EXTREME ECLAT INSTANT 

Antioxiderende, styrkende og fugtgi-
vende 

extreme eclat instant er et koncentreret 
ginsengserum med øjeblikkelig effekt. 
virker på hudens overfl adespænding 
og virker styrkende, forfriskende og ef-
terlader huden blød, afslappet og fri for 
spændinger. Absorberes i hudens linier, 
og afslapper de mimiske linier. denne 
eksklusive og intensive serum er hudens 
bedste allierede i ønsket om pleje, skøn-
hed og et ungdommeligt ydre.

SMUK & GLAT HUD MED
INNOVATIVE  OG  EKSKLU
SIVE  AINHOA PRODUKTER 

Nye spændende 
produkter fra Ainhoa 

danbeauty.dk / 98901081

Mineral Makeup 
eller Økologisk Makeup?
Hvad efterspørger dine kunder?

Ainhoa tilbyder både en hel serie af eksklusive mineral-
ske makeupprodukter og økologiske makeupprodukter 
godkendt af Ecocert. 

Fælles for begge naturserier er smuk og salgsvenlig 
emballage med en høj avance.

Se vores produktlinier på
www.danbeauty.dk eller ring for mere information.

danbeauty.dk / 98901081 www.innowell.net / 98901080

Lær at lave professionelle 
ansigtsbehandlinger
 
Kurset udbydes som blandet e-læring, der er en kombination af teori og opgaver på nettet, lette øvelsesbe-
handlinger hjemme, efterfulgt af 4 dages intensiv træning på skole.
 
Du lærer alt det teoretiske indenfor hudterapi: hudtyper, hudens opbygning, hudens funktioner, hudpleje, pro-
duktlære med mere. Herefter tilkobles den praktiske lære, hvor du lærer at mestre disse professionelle ansigts-
behandlinger:

•	 KlassisKe ansigtsbeHanDlinger
•	 Frugtsyre ansigtsbeHanDlinger
•	 OpstrammenDe ansigtsbeHanDlinger
•	 Oxygen ansigtsbeHanDlinger
•	 ØKOlOgisKe ansigtsbeHanDlinger
•	 ansigtsbeHanDlinger til mænD
•	 specialansigtsbeHanDlinger meD arOmaterapi, HF, iOnO Og leD lysterapi
 

alt er inkluderet i prisen, herunder: diplom, letforståeligt undervisningsmateriale, trin for trin guide, økologisk produktkit indeholdende rensemælk, skinto-
nic, peeling, maske, serum, cremer og svampe, prøver med mere, til de lette øvelsesbehandlinger hjemme. på skole er produkter til øvelsesbehandlinger 
ligeledes inkluderet i prisen. 

 
Dato for skoleundervisning:  08.03.10 - 11.03.10          14.06.10 - 17.06.10          13.09.10 - 16.09.10          29.11.10 - 02.12.10 
bemærk at teori og opgaver på nettet, samt lette øvelsesbehandlinger hjemme skal være gennemført inden træning på skole. Vi anbefaler derfor at 
påbegynde netstudiet min. 4 uger før, hvis du har et fuldtidsarbejde. Der er dag til dag tilmelding til netstudiet.

    Pris 1.995,-
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Betaler du moms
på dine behandlinger?

Med et enkelt kursus på fjernundervisning 
kan du let og hurtigt blive fritaget for at be-
tale moms på dine behandlinger som f.eks. 
massage, fodpleje, zoneterapi m.m. 

Kurset til momsfritagelse indeholder fagene 
anatomi, fysiologi, psykologi, sygdomslære, 
introduktion til alternative behandlingsformer 
og klinikvejledning, og opfylder selvfølgelig 
alle de lektioner, du skal bruge til din moms-
fritagelse. 

Kurset koster kun 9.975,-, og er fuldt 
fradragsberettiget, der er løbende opta-
gelse, og du skal slet ikke ud af huset.
 
Læs mere på www.innowell.net eller hør 
nærmere på 98901080. 

Se også vores store udbud af sundheds-
faglige enkeltfag, uddannelser og kurser. 
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Metalbøjlen
Metalbøjlen består af en centralring, 2 stk. sidegrene og 2 stk. kroge.
Oftest skal en negl løftes mere i den ene side end i den anden, man kan derfor 
placere centralringen nærmest den side, som skal have det største træk.
Centralringens størrelse har også stor betydning for trækket, idet en lille central-
ring har en kraftig hård fjederkraft, og en stor centralring har en mindre og blødere 
fjederkraft. Samtidig skal man huske på, at bøjlens modtryk også fordeles ud på 
centralringen, hvorfor en større centralring giver færre problemer med modtryk-
ket.

Under tilpasningen af bøjlen skal man forsøge at lave bøjlen en anelse mindre 
end neglen, således at centraltrækket trækker krogene ind mod neglesiderne.
Man skal blot gøre sig klart, at hvis bøjlen er blevet for lille og man udvider u-
benene, får bøjlen en større fjederkraft, nu da benene ikke længere er parallelle. 
Vær opmærksom på der kan opstå komplikationer, f.eks. neglepladeløsning, neg-
len revner eller neglevolden udsættes for læsion.
Og husk at orientere klienten om at der kan komme lidt ømhed i løbet af dagen.
Bøjlens kroge har to opgaver, dels at fastholde bøjlen til neglen, dels at trække 
neglesiden op fra den smertende neglefals. 
Krogen skal ikke være større end nødvendigt og fylde mindst muligt. Krogens ben 
skal være parallelle og ligge tæt om neglen for ikke at genere eller lave læsioner.
Bøjlens sidegrene har til opgave at overføre centralringens fjederkraft til krogen 
på neglen. En kort sidegren trækker mere end en lang sidegren, og en buet side-
gren trækker mindre end en lige sidegren.

Når bøjlen er tilpasset og sidder rigtigt, skal den fikseres fast til neglen for ikke 
at falde af. Der er flere muligheder, men mange bruger speciel bøjlelim som er 
yderst effektiv. Husk at lime bøjlen fast før der påføres fodcreme, man kan even-
tuelt affedte neglen inden pålimningen.
Bøjletråden skal være lavet af kirurgisk fjederstål, for ikke at give overfølsomheds-
problemer. 
Tråden skal være rund, da rund tråd ikke skærer og flosser neglepladen. Den 
mest brugte tråd er kirurgisk fjederstål 0,4 mm. og af og til 0,6 mm. (stor og kraftig 
negl).

B/S ortonyxi teknik med kunststofbøjle.
En version af neglekorrektion er bs-ortonyoxi-teknik, 
som giver mulighed for hurtig smertelindring ved 
ømme neglefalse.
B/S-bøjlen hæftes ikke til neglefalsen med kroge, 
som vi kender det fra fjederstålsbøjlen.
B/S-bøjlen er en flad bladfjeder af kunststof og bliv-
er med hele fladen limet på neglen. På denne måde 
virker fjederkraften på hele neglepladen, og der op-
står derfor ingen specifikke belastningspunkter. 
B/S Bøjlen anvendes til nedgroede negle, indadru-
llede negle, irritation ved neglefalsen, ligtorne i ne-
glefalsen.

B/S Bøjle Quick
B/S Bøjle Quick er en bøjlebehandling som er 
nemmere og enklere at arbejde med end den al-
mindelige B/S bøjle. Her ligger bøjlen på en lille 
silikoneforhøjning, der gør det nemmere, at fiksere 
bøjlen på neglen, uden at du limer dig selv fast. 
B/S Quick er specielt gode til akut betændelse, 
tynde og nedgroede negle.

ORTONYXI - BØjlEBEHANDlINg TIl fODPlEjE
Innowell har testet fem forskellige bøjlesystemer.
Vi har vurderet tidsforbruget ved påsætningen af 
bøjlen og vurderet prisen på bøjlen.

* * *

* * * * * * *

* *

* * * *

Pris

Pris Pris

Tidsforbrug

Tidsforbrug Tidsforbrug
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Podofixaktivbøjlen
Anvendelses område
Podofix aktiv bøjlen er velegnet til alle former for negle korrektioner, herunder 
nedgroede-, deformerede- og flækkede negle. Podofix aktiv bøjlenkan ligeledes 
anbefales ved hypergranulation i og omkring neglefalsen. Bøjlen er derudover 
velegnet til korrektion af misdannede negle, anvendes ligeledes som en foreby-
ggende behandlingsmetode, specielt i de tilfælde hvor neglefalsen ikke egner sig 
til traditionel bøjlebehandling.

Behandlingslængde
Afhænger af behandlingemetoden, men det anbefales at lade bøjlen sidde i min. 
2 uger og max. 8 uger. I denne periode kan man udskifte bøjlen med en ny bøjle, 
indtil den ønskede virkning er opnået.

Påsætning af bøjlen
Bøjlen placeres på eller lige bag ved det område på neglen, hvor smerten har sit 
udspring. Bøjlens længde afhænger af neglens størrelse, enderne på bøjlen skal 
gå så langt ned på neglen som muligt, uden at komme i kontakt med neglefalsen. 
Hvis der ikke kommer det ønskede træk af en bøjle, kan man sagtens sætte 2 
bøjler på den samme negl, så skal de sættes lige bag hinanden.

Podofix aktiv bøjlen
Bøjlen består af en elastisk gel pude som sættes på neglen med en aktivering 
ståltråd som strammes efter bøjlen er limet på neglen. Efter pålimningen og efter-
følgende aktivering af ståltråden, klippes det overskydende ståltråd af og der 
lægges en lille klat Pedigel i hullet hvor ståltråden er klippet af, denne forsegling 
gøres for at den lille ende af ståltråden ikke ødelægger strømperne.
Podofix aktiv bøjlen leveres i 3 forskellige størrelser.
Small er 16 mm
Medium er 19 mm
large er 22 mm

Onyclip bøjle
Onyclip er et bøjlesystem, hvor bøjlerne ikke er 
stanset ud i stykker på specielle længder, men lig-
ger som en 10 cm lang bøjle. Det er her meningen 
at du, efter at have målt bøjlestørrelsen, simpelthen 
klipper en bøjle til, i den passende længde. Virker 
på samme måde som B/S Bøjlen. Anvendes mod 
de samme problemer som B/S Bøjlen.

*

* * * *

* * * * *

* *

Pris

Pris

Tidsforbrug

Tidsforbrug

KonKlusion
Bedst til prisen blev metalbøjlen, som kan tilpasses meget nøjagtigt. Besidder 
man dette fine håndværk, er denne bøjle langt det billigste. for uøvede er den 
dog meget tidskrævende. Påsætning af denne bøjle kan desværre også opleves 
smertefuldt for kunden.  
Den absolut letteste bøjle at påsætte er Podofix, som tog under 1 minut at sætte 
på. Denne bøjle er til gengæld en del dyrere end metalbøjlen. Bøjlen har metal-
lets styrke, og kan let tilpasses forskellige behov for neglekorrektioner. 
B/S Bøjlen blev oplevet som tidskrævende og for dyr i forhold til tidsforbruget, 
samt svær at tilpasse de forskellige behov for neglekorrektioner. Dette fordi det 
kræver en del slibning af bøjlen som skal være meget nøjagtig ellers er det helt 
om igen. B/S Quick Bøjlen derimod er noget lettere at påsætte, men også noget 
dyrere. Denne bøjle kræver dog samme slibearbejde, som synes at kræve lidt 
erfaring. Hvis kunden bruger neglelak er B/S bøjlen helt perfekt, da det er så lille 
at den på afstand synes helt usynlig.  
Onyclip bøjlen er rimelig billig og let at påsætte, samt tilpasse hvis neglen er 
indadrullet lige meget i begge sider. Denne bøjle synes dog at være uanvendelig 
ved øvrige neglekorrektioner, da det ikke er muligt at tilpasse bøjlen kundes be-
hov.  
Både Onyclip, Podofix og B/S bøjlerne opleves helt smertefrit ved påsætning.  
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01. Kom vand og RElAXINg OIl i et fodbad, og lad

 kunden sidde i fodbad i ca. 5 minutter.

02.  Peel/skrub fødderne og lægben et af gangen med

 SPA WORlD CHOKOlADE PEElINg - kan evt

 gøres mens kunden sidder i fodbadet.

03.  Tør kundens fødder og rens, klip og fil neglene.

04.  Påfør RElAXINg OIl som neglepleje på neglene.

05.  fjern hård hud med fodfilen.

06.  Bland og påfør SPA WORlD CHOCOlATE MUDMASK.

 Pak fødderne ind i plastik og frottésko.

07. fjern masken med vand.

08.  Påfør en SPA WORlD CHOKOlADE fIRMINg

 AMPUl i en blid massage til den er totalt absorberet.

09.  giv en god fod- og lægbensmassage i SPA

 WORlD CHOKOlADE MASSAgECREME.

10.  Affedt neglene med lakfjerner.

11.  Påfør neglelak.

12.  Kunden er nu færdig. Husk at booke en ny tid og

 anbefal kunden at købe en god fodcreme.

chokolade pedicUre
pedicUrebehandling fra ainhoa

fremgangsmåde:

Som fodplejer har du de bedste kompetencer til at imødekomme den store eft-
erspørgsel på eksklusiv pedicure. Ofte er prisen på en pedicure langt højere 
end på en almindelig fodpleje, så hvorfor ikke også tilbyde dette i din klinik 
og få fordel af den noget højere fortjeneste. Ligeledes kan du ved også at 
tilbyde eksklusiv pedicure udbyde et spændende menukort, som favner en 
langt større målgruppe. Prøv evt. at tilbyde en HotStone Pedicure eller den 
meget populære Chokolade Pedicure. Her er fremgangsmåden til en Choko-
ladepedicure.   
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MENUKORT
giv kunden at et lille forfrisk-
nings menukort ved ankomst 
eller ved kundens pauser. Det 
er service der distancerer dig 
fra konkurrenterne. Menukortet 
kunne f.eks. bestå af: 
Kaffe 0,-
The 0,- 

Isvand 0,- 

Kakao 0,- 

Nødder 5,- 

frugt 5,- 

Småkage 5,-

HYgIEjNETIllÆg
Som fodplejer eller kosmetolog kan du tillægge 
dine behandlinger et hygiejnetillæg på lige fod 
med f.eks. tandlægen. En fodplejer eller en 
kosmetolog har store udgifter på hygiejneartik-
ler, som f.eks. handsker, håndklæder, lancetter, 
kleenex, vatrunddeller m.m. Det giver en god 
signalværdi overfor kunden at tage et hygiejne-
tillæg, og hjælper lidt på økonomien. Kunderne 
klager ikke over hygiejnetillægget hos tandlæ-
gen, så hvorfor ikke gøre det samme?

SMÅ TIPS

fTf-fORENINgEN
fff- foreningen for fodsundhed er en for foreningen der blev stiftet den 31.5.1986 

af mennesker, der interesserede sig for fødderne og sundhed, og af patienter 
der havde arvæv på fødderne som følge af radioaktiv behandling af fodvorter. 
foreningens interesseområde dækker i dag alle former for fodlidelser, samt 

forebyggende information om fodsundhed. foreningens medlemmer er 
mennesker, der interesserer sig for fodsundhed og et medlemskab 

koster kun 50,- om året. foreningen sender medlemsblad 2-3 om 
året med nyttig viden til såvel behandler som patient. Hav f.eks. 
medlemsbladet liggende i venteværelset så kunderne kan se, 

at du holder dig opdateret med viden om fodsundhed.

Selvværd- hvad har 
det med mig at gøre?
SElVVÆRD kan defineres som den værdi, man tillægger sig selv som menneske. I dagligdagen 
taler vi om at tro på os selv. Det kan ofte synes svært at forstå, at man har lavt selvværd, når man er 
god til sit arbejde, har en dejlig familie, spændende fritidsinteresser - og de ydre rammer synes at 
være i orden. Her kan det hjælpe at tænke på selvtillid og selvværd som to forskellige ting. 

SElVTIllID kan handle om specifikke evner fx ”jeg er god til at stå på ski”, hvor selvværdet 
mere handler om en grundlæggende tillid til mig selv og tanker om mig selv. Er jeg er god nok som 
den jeg er? Og tanker om at kunne klare det livet nu engang vil byde mig?
Det kan også forklares med at selvtillid kommer udefra og selvværd kommer indefra.
 
lavt selvværd ses i forbindelse med mange problematikker fx stress, udbrændthed, angst, depres-
sion og kriser, men kan også i sig selv være årsagen til, at man aldrig er rigtigt tilfreds med sit liv 
eller føler uro. Ofte handler selvværdsproblematikker om alt for høje forventninger og krav til livet. 
Det kan være en frygt for ikke at kunne leve op til andres forventninger eller en tendens til at sætte 
for høje forventninger til en selv. Problematikker fra barndommen kan være medvirkende til, at man 
ikke føler sig ’værd at elske’ eller ’god nok’.
 
Problemer med selvværdet kan komme til udtryk på forskellig vis; Nogle udvikler såkaldt ’pleaser’ 
adfærd og søger konstant at tilfredsstille andre. Andre udvikler en fjendtlig indstilling til omverdenen 
og kræver højlydt, at der tages hensyn til dem. 
 
Personer med lavt selvværd har tendens til at sammenligne sig selv med andre. De måler sig selv 
ud fra, hvad de mener, andre tænker om dem, og andres meninger tillægges dermed højere værdi 
end ens egen. 
Et styrket og udviklet selvværd hjælper dig til at stå igennem svære situationer, og mindsker din 
usikkerhed eller indre tvivl. 

Selvtillid og selvværd forveksles ofte

Selvtillid er noget vi får, fordi vi gør noget – altså på grundlag af præstationer. 
Selvværd er en følelse, der bunder i den, som vi er. Det har sammenhæng med, om man har ople-
vet sig elsket, set og har fået opmærksomhed. Man kan godt have megen selvtillid, men stadig føle 
lav selvværd. 
Et sundt, godt og stabilt Selvværd vil hjælpe dig til at håndtere fejltagelser, afvisning og skuffelse.

Tænk positivt om dig selv. Vær ven med dig 
selv. Fortæl dig selv at du er god
 ”Kun et i livet er sikkert, det er at vi alle skal dø! indholdet i livet skaber og bestemmer vi 
selv! Jo, mere vi er kendte i os selv, jo, mere får vi ud af livet!”

Det bedste du kan gøre er at blive rigtig god til at VÆRE DiG!

PSYKOTERAPEUT - VIBORg HElSEPRAKTIK
AlICE lØVENgREEN KAllESØE
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Massage er en af verdens ældste behandlingsformer, og har været kendt i flere tusinde 
år. Det er ved hjælp af bl.a. vægmalerier, keramik og tegninger dokumenteret, at der i 
Kina og Ægypten blev anvendt massage 3.000 år f. Kr. Siden er massage anvendt på 
et meget højt udviklet stadium i bl.a. Indien, grækenland og i Romerriget. I det 5. år-
hundrede f. Kr. hævdede Hippokrates, der betragtes som lægekunstens fader, at mas-
sage kunne forbedre musklernes form og leddenes virkning, og at alle læger burde 
lære teknikken. Ca. 100 år senere er det dokumenteret, at såvel gladiatorer som julius 
Cæsar regelmæssigt fik massage - for gladiatorernes vedkommende som en form for 
forebyggelse inden de store gladiatorkampe samt også helbredende for at lindre mu-
skelsmerter.

Over hele verden har der været praktiseret forskellige former for massage i de fleste 
kulturer. I mange århundreder har teknikken været anvendt til behandling af skader, men 
først i begyndelsen af 1800-tallet slog massagen for alvor igennem i Skandinavien. Det 
skyldes den verdenskendte svenske gymnastikpædagog Per Henrik ling (1776-1839), 
som studerede i bl.a. grækenland og Kina. I 1813 etablerede Per Henrik ling en skole 
i Stockholm, som var den første, der havde massage som en del af programmet. Han 
videreudviklede den klassiske massage, som den kaldes i Vesteuropa i dag (også kendt 
som ”svensk massage”), som ligger til grund for mange af de aktuelle massageteknik-
ker.

I dag bruger man massage til hjælp til afslapning af kroppen og for at reducere daglig-
dagens spændinger og stress. Mange af de helbredsmæssige problemer, vi har i dag, 
kan forbindes direkte til høje stressniveauer. Berøring stimulerer hjernen til at producere 
endorfiner, som er kroppens naturlige antidepressive og smertestillende middel, men 
massage er meget mere end blot en behandling, der får os til at føle os godt tilpas. Un-
dersøgelser har vist,  at massage bl.a. øger vort immunsystem og sænker niveauet på 
stresshormonerne. Derfor ses massagen også som en vigtigt del af mange virksomhe-
ders personalepleje, og er den mest efterspurgte behandlingsform på Spacentre over 
hele verden.

massage
ORDeT MASSAge STAMMeR fRA DeT gRæSke 
ORD ”MASSeIN”, SOM beTyDeR AT ælTe Og 
kleMMe, Og fRA DeT ARAbISke ’MASS’, DeR be-
TyDeR AT kleMMe elleR PReSSe blIDT.
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Start dit nye regnskabsår med 
endelig at tjene penge på dit salg!
Med vores eksklusive hudplejeprodukter fra Ainhoa, bestemmer du selv din egen udsalgs-
pris på vores produkter. Nogle af vores forhandlerne ganger indkøbsprisen med minimum 
3 og det giver markeds højeste fortjeneste. Prøv eventuelt at spørge din revisor hvad det vil 
betyde for din bundlinje, og bliv overrasket over hvor lidt der skal til for at tjene meget meget 
mere på det samme arbejde. 

Vi ønsker dig et godt regnskabsår i 2010

LUXE GOLD
Day & Night Cream 50 ml.
Vejledende udsalgspris 449,- 
(Et af vores dyreste produkter med guldstøv, 
ginseng og caviar, og til intensiv opstramning. 
Produktet er ganget indkøbsprisen med 3)

danbeauty.dk  danbeauty.dk
wellness engross

Spændende uddannelse
Lægeeksamineret Fodplejer
eller Terapeutisk Massør
Ring for info:

thuya er et nyt professionelt brand i danmark, og står for 
højeste kvalitet. thuya Uv-gelenegle er verdenskendte for sin 
usædvanlig lange holdbarhed og lette fremgangsmåde, som 
både sparer dig og kunden for megen tid.

nu tilbyder danbeauty.dk et gratis kursus i kunstige Uv-negle 
fra thuya, for at introducere dette i danmark. 

Gå IKKe GlIp aF deTTe FanTaSTISKe TIlbud 
Som Indeholder:

•	 diplom 
•	 Undervisning 
•	 Produkt- og øvekit indeholdende alt det du skal bruge på 

kursus

Kursusdato: Lørdag d. 6. marts 2010 fra kl. 9.00-16.00 
Kursussted: Hjallerup. Adresse oplyses senere.
Tilmelding: Senest 5. februar 2010

danbeauty.dk  danbeauty.dk
wellness engross

GraTIS KurSuS I Thuya uV-GeleneGle
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SPørg PaneLeT

?Har du et spørgsmål 
som du gerne vil have 
besvaret kan du maile 
det til:
mille@innowell.net

Mille Mosegaard
Stud. Scient. Med

Maj Mosegaard
Kosmetolog, fodplejer, 

Zoneterapeut, Merkonom

Dorte Hansen friis
Kosmetolog, fodplejer, 

Massør og Zoneterapeut

Brian Mosegaard
Batchelor i Education 

gitte jacobsen
grafisk Design Teknolog

Både neglesvamp og fodsvamp skyldes en infektion med dermatofytter.
typisk vil fodsvamp være af typen gærsvamp og neglesvamp vil være en skimmelsvamp.
Svampen smitter ved at man går barfodet, på et underlag hvor en svampesmittet har 
gået, og derved hæfter små skæl med svampehyfer sig på foden så smitten videreføres. 
de første symptomer på svamp er kløe, rifter mellem lilletåen og 4 tå, væskende blærer 
mellem tæerne og rødme.
Fodsvamp kan også opstå af for meget fugt i sko og strømper, hvis vi går i tætslut-
tende gummifodtøj, og hvis vi ikke tørrer os grundigt mellem tæerne efter bad. Fods-
vamp er hyppig og tilbagevendende, fordi disse svampe lever som normal hudflora på 
huden. Bliver organismen svækket eller slækker vi på hygiejnen, blomstrer svampen 
op. neglesvamp kan opstå direkte i neglen eller komme af en ubehandlet fodsvamp, da 
fodsvamp kan vokse og brede sig ind i neglen. neglen misfarves, bliver fortykket og kan 
smuldre. dorte hansen Friis.

Solbeskyttelse beskytter mod solens ultraviolette stråler (Uv). der findes to typer ultraviolette 
stråler som påvirker huden; UvA og UvB. UvB stråler giver solbrændthed og skader på hudens 
overflade, mens UvA stråler påvirker huden i dybden, og kan give abnormal celleproduktion, 
fortykning af stratum corneum, nedbrydning af immumstimulerende celler og føre til elastinned-
brydning.
Solbeskyttelse kaldes SPF (sun protective factor), og er en enhed, der gives til produkter, som 
er i stand til at beskytte huden mod solen. SPF nummeringen angiver tiden en person kan være 
i solen uden at blive forbrændt.  kan man fx tåle at opholde sig i solen i 15 minutter uden sol-
creme, hvilket kaldes egenbeskyttelsestiden, vil man ved brug af en SPF 10 kunne opholde sig 
10 gange længere i solen uden at blive solforbrændt. SPF enheden angiver også hvor stor en 
del af de ultraviolette stråler der blokeres for. enheden er logaritmisk, hvilket betyder at en SPF 2 
blokerer 50%, mens SPF4 blokerer 75% og SPF15 93%. dette betyder at ved en SPF over 15 
er der kun en minimal stigning i beskyttelsesevnen. 

ved solbadning danner huden melanin, der er hudens forsvar mod solens stråler, men denne 
melaninproduktion kan sjældent følge med ved solbadning, og det er i disse situationer der op-
står solskader. Alt efter hvor brune i er i din familie, vil i have forskellig egenbeskyttelsestid, og det 
er denne der afgør, hvilken faktor i skal bruge afhængig af hvor længe i planlægger at opholde 
jer i solen. Børn er imidlertid meget udsatte for solens skadelige Uv-stråler. Børn der vokser har 
nemlig flere celler, der deler sig oftere, og Uv-stråling kan derfor lettere påvirke cellernes arvema-
teriale. Børn skal beskyttes med en solcreme, som har høj faktor, og evt. indeholder mineraliseret 
titandioxid eller zinkoxid, der virker som små spejle der blokerer for Uv-stråling. 

Så alt i alt kan i godt nøjes med én solcreme, men denne skal være med minimum SPF15 og evt. 
med solblokker. de voksne kan sagtens bruge børnenes solcreme med høj faktor, for man kan 
aldrig få for meget solfaktor på. husk desuden at det er en god idé ikke at opholde sig i solen 
mellem klokken 12-15, og at en let t-shirt kan mindske besværet med at smøre efter at have 
været i vandet. god tur! Mille Mosegaard.

Methylparaben, ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, isopropylparaben, og isobu-
tylparaben er 6 konserveringsmidler der går under fællesbetegnelsen parabener. Paraben-
er bruges til at forhindre bakterie- og svampevækst, og forlænger produktets holdbarhed. 
ved en konservering af et produkt mindskes risikoen for udvikling af svampe og bakterier, 
og dermed allergi og eksem. Parabener har været brugt i kosmetik og hudplejeprodukter 
i mere end 60 år, og er et af de mest veldokumenterede konserveringsmidler på marke-
det. Sammenlignet med andre konserveringsmidler er parabener gode, da de virker aktivt 
overfor et bredt spektrum af bakterier og svampe, samtidig med at de er milde for huden 
og yderst sjældent fører til allergi.
i de sidste par år har parabener gennemgået en offentlig henrettelse, da man i en periode 
mistænkte parabener for at være allergifremkaldende, kunne give brystkræft og efterligne 
hormonet østrogen.  Selv om denne mistanke er blevet modbevist, er der i offentligheden 
stadig en frygt for parabener. det er blevet bevist at propylparaben hos et forsøgsdyr førte 
til nedsat sædproduktion, men den dosis som forsøgsdyret blev udsat for, svarer til at 
skrue det gennemsnitlige forbrug af hudpleje og kosmetik 1200 gange op – og i sådanne 
doser er næsten alt farligt!
den videnskabelige komite for forbrugerprodukter SCCP har vurderet sikkerheden ved 
brug af parabener og givet grønt lys til methylparaben og ethylparaben, og gult lyst til pro-
pylparaben, butylparaben, isopropylparaben og isobutylparaben. der er ikke givet rødt lys 
til nogen parabener. Astma og allergiforbundet tillader brug af methylparaben, ethylpara-
ben og propylparaben i deres produkter.
Miljøstyrelsen har desuden i 2004 givet grønt lys for brug af alle parabener som konserver-
ingsmiddel i kosmetik, så nej, parabener er absolut ikke farlige i de koncentrationer du 
finder i kosmetik, hudpleje og lignende. Mille Mosegaard.

Hvad er forskellen på fodsvamp og neglesvamp?

Er parabener farlige? 

Vi er en familie på fem fra alderen 5-45 år og vi skal sydpå. Kan vi 
bruge en fælles solcreme til ansigtet og kroppen, samt bruge den 
på alle i familien?

du bør altid gange dine produkters indkøbspris med minimum 2 ellers er din avance (fortjeneste) 
alt for lille, og du kan derfor være nød til at skulle hente hele din fortjeneste på dine tids- og arbe-
jdskrævende behandlinger. du bør tænke på, at det er en forretning du driver og ikke en service-
virksomhed, ellers kan det i værste fald ende med, at du må lukke din virksomhed. lad evt. din 
revisor regne ud hvor meget mere det betyder for din bundlinie, at sælge produkter med en højere 
fortjeneste, ud fra dit eksisterende salg af produkter. Jeg tror, at du vil blive overrasket over, hvor 
lidt der skal til for at tjene meget mere på det samme arbejde. vær derfor altid kritisk med valget 
af produkter, da det kan koste dig dyrt at vælge produkter med en alt for høj indkøbspris, og som 
giver dig begrænsede muligheder for at selv at bestemme din udsalgspris, samt begrænser dit 
kundepotentiale. Personligt anbefaler jeg at gange indkøbsprisen med 2,5 ved mellem høje ind-
købspriser. Maj Mosegaard.

Hvad skal jeg tage for mine produkter?
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Innowell lanceret en ny 
privat Mesterlæreuddannelse 
i Danmark
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Skriv til info@innowell.net og få rekvireret en infobrochure på branchens 
bedste mesterlæreuddannelse eller ring til vores studievejledning på 9890 1080

1. Du har en elev på fuld tid i 2 år
2. Du skal kun undvære din elev i max 10 dage 
3. Alt teori studeres på nettet og i fritiden 
4. Det koster kun ca. 975,- pr. mdr. og er fuldt 

fradragsberettiget
5. Du er momsfritaget på elevens behandlinger
6. Uddannelsen opfylder Sundhedsstyrelsens 

og Skats uddannelseskrav til ”anden egent-
lig sundhedspleje”

7. Eleven kan starte hver dag 24 timer i døgnet
8. Eleven bliver eksamineret i dine produkter
9. Du bestemmer selv elevløn og ansættelses-

forhold 
10. Og meget meget mere...

Innowell CPH
www.innowell.net

Privat Mesterlære?
elev på fuld tid i 2 år, alt teori på nettet og max 10 dage på skole

Den nye Mesterlæreuddannelse er et privat initiativ, som er opstået på 
baggrund af en stor efterspørgsel fra de etablerede klinikker.

Særlig de selvstændige Kosmetologer var interesseret i en ny og anderledes Mesterlæ-
reuddannelse, hvor der var mere frihed til selv at kunne bestemme struktur og indhold i 
uddannelsen. Derfor har udviklingen af den ny Mesterlæreuddannelsen været i tæt sam-
råd med flere etablerede klinikker, og vi tror på at den vil få stor succes.

hele konceptet går ud på at innowell leverer alt teori over nettet, mens lærlingen er i 
praktik hos Mester i 2 år. lærlingen skal kun på skole i max 10 dage, og kan påbegynde 
sin Mesterlæreuddannelse hver dag 24 timer i døgnet. 

Ansættelsesforholdet mellem Mester og lærling er helt op til Mester og gældende almen 
lovgivning på området. 
Vi mente ikke at Innowell havde nogle forudsætninger for at godkende praktikpladser, løn, 
kontrakter m.m., da vi ene og alene er at betragte som leverandør af fjernundervisning. 

innowells undervisning opfylder Sundhedsstyrelsens og Skats uddannelseskrav til ”an-
den egentlig sundhedspleje”, som giver den uddannede momsfritagelse på disse be-
handlinger. dette gør den uddannede fra innowell til en særlig eftertragtet ressource efter 
endt uddannelse, simpelt hen fordi de indtjener mere til arbejdsgiver end uddannede fra 
andre uddannelsesinstitutioner.  

Allerede nu kan vi mærke interessen på Innowells uddannede alene pga. at de er moms-
fritaget behandlere. Det er nemlig sådan at momsfritagelsen følger behandleren og ikke 
klinikken. En momsfritaget behandler fra Innowell kan derfor indtjene mange tusinde kro-
ner ekstra ind til klinikken i forhold til arbejdsgiveres øvrige ansatte. Faktisk er der rigtig 
mange arbejdsgivere, som har opdaget dette store økonomiske gode, og nu sender 
deres ansatte på et efteruddannelseskursus, så de hurtigt kan blive momsfritaget. In-
nowells efteruddannelseskursus foregår som ren fjernundervisning, koster kun 9.975,-, 
er fuldt fradragsberettiget og tager i gennemsnit ca. 3 – 6 mdr. sideløbende med et fuld-
tidsarbejde.

At vi opfylder uddannelseskravene til at lærlingen bliver momsfritaget behandler, og at 
Mester selv bestemmer ansættelsesforholdet, tror vi er den største årsag til at den ny 
Mesterlæreuddannelse er blevet taget så godt imod, siger Maj Mosegaard

interview
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b Wellnessterapeut   hver dag københavn  innowell  CPh
b Spa- og Wellnessterapi  hver dag københavn  innowell CPh
b Chokolade- og Algebehandlinger hver dag københavn  innowell CPh
b luxury Spa Behandlinger   hver dag københavn  innowell CPh
b Produktlære kropspleje  hver dag københavn  innowell CPh 

e Sauna Manicure    hver dag landsdækkende innowell
e Spa Manicure      hver dag landsdækkende innowell
e Cold Paraffin Manicure   hver dag landsdækkende innowell
e varm Paraffin Manicure  hver dag landsdækkende innowell
e Collagen heat treatment Manicure hver dag landsdækkende innowell

e Sygdomslære    hver dag landsdækkende innowell
e Anatomi og Fysiologi     hver dag landsdækkende innowell
e Sygdomslære    hver dag landsdækkende innowell
e Psykologi      hver dag landsdækkende innowell
e klinikvejledning     hver dag landsdækkende innowell
e intro til alternative behandlingsformer  hver dag landsdækkende innowell
e Momsfritagelse på behandlinger hver dag landsdækkende innowell
e den primære alternative behandlingsform zoneterapi 
      hver dag landsdækkende innowell
e den primære alternative behandlingsform fodpleje 
      hver dag landsdækkende innowell
e den primære alternative behandlingsform kosmetologi
       hver dag landsdækkende innowell
e den primære alternative behandlingsform massage
      hver dag landsdækkende innowell
e den primære alternative behandlingsform wellness
      hver dag landsdækkende innowell
e Sygdomslære    hver dag landsdækkende innowell

b Akupressur og Medianlære  hver dag københavn  innowell CPh
b Zoneterapi      hver dag københavn  innowell CPh
b Piercing    hver dag københavn  innowell CPh
b Fra lille klinik til Big Business   hver dag københavn  innowell CPh

e Farvning af vipper og bryn  hver dag landsdækkende innowell 
e Permanent af vipper   hver dag landsdækkende innowell
e hårfjerning    hver dag landsdækkende innowell
b hudterapi    hver dag københavn  innowell CPh
b Makeup    hver dag københavn  innowell CPh 
b Produktlære hudpleje og makeup hver dag københavn  innowell CPh 
e gelenegle uden Uv-lampe  hver dag landsdækkende innowell
b Uv-gelenegle avanceret  hver dag københavn  innowell CPh
b Uv-gelenegle avanceret ekspress hver dag københavn  innowell CPh
b negletekniker udvidet   hver dag københavn   innowell CPh

b remedie og produktlære til fodpleje  hver dag københavn  innowell CPh 
b ortonoxy (bøjlebehandling)   hver dag københavn  innowell CPh
b ortonoxy (bøjlebehandling)   hver dag københavn  innowell CPh
b orthosis (aflastning og indlæg)   hver dag københavn  innowell CPh
e Sauna Pedicure    hver dag landsdækkende innowell 
e Spa Pedicure     hver dag landsdækkende  innowell 
e Cold Paraffin Pedicure   hver dag landsdækkende innowell 
e varm Paraffin Pedicure   hver dag landsdækkende innowell 
e Collagen heat treatment Pedicure hver dag landsdækkende innowell 
t Fodplejeuddannelsen   Marts  viborg   viborg helsepraktik

b kropsmassage    hver dag københavn  innowell CPh      
b Ansigtsmassage           hver dag københavn  innowell CPh
b hotstonemassage   hver dag københavn  innowell CPh
t terapeutisk Massage grundudd. 23-24 jan viborg   viborg helsepraktik
t terapeutisk Massage overbyg.udd. April  viborg   viborg helsepraktik

Kursuskalender 
1. halvår 2010

kurser mærket med et e, er rene e-læringskurser hvor alt teori og opgaver foregår via nettet.
kurser mærket med et b, er kurser som foregår som blandet e-læring, som betyder at alt teori 
og opgaver foregår via nettet, lette øvelsesbehandlinger laves hjemme via dvd og / eller trin for 
trin billedmateriale og afsluttes med et kort kursus på træningscenter. kurser mærket med et t, 
er kurser som foregår som tilstedeværelseskurser.

Fodpleje & Pedicure

Kosmetologi

Spa- & Wellness

Håndpleje & Manicure

Sundhedsfaglige enkeltfag

Diverse

Massage

UdbyderKursus Dato StedUndervisningsform
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