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»At læse hos Innowell er krævende. Vi har ambitioner på dine 
vegne, og vi stiller krav til din arbejdsindsats og motivation.  
Til gengæld garanterer vi et højt niveau og kompetence, der 
klæder dig på til at blive en professionel behandler«.

Brian Mosegaard
Uddannelseskoordinator
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Uddannelsesinstitutionen
Innowell.net er en international uddannelsesinstitution, der udbyder 

alternative sundheds- og wellnessuddannelser på fjernundervisning. 

Centeret gik i gang med udviklingsfasen i 2001 og åbnede officielt 

juli 2005. 

Der udbydes uddannelser som Klinisk Fodplejer, Klinisk Massør, 

Klinisk Zoneterapeut, Klinisk Spa & Wellnessterapeut og Klinisk Kos-

metolog & Hudterapeut, samt en række kortere kurser og enkeltfag. 

Vores kursusbrochure kan downloades fra www.innowell.net.

Skolen opfylder Den Danske Sundhedsstyrelses og Skats uddan-

nelseskrav til anden egentlig sundhedspleje, der i Danmark giver 

den uddannede momsfritagelse på disse behandlinger. 

Dermed opnår man med en uddannelse fra Innowell særdeles 

gode økonomiske betingelser for en bæredygtig virksomhed, samt 

for at udgøre en eftertragtet arbejdskraft. 

I Norge og Sverige stilles der ikke særlige uddannelseskrav til 

momsfritagelse på behandlinger. Her er der automatisk momsfrita-

gelse på visse behandlinger. 

Innowell.net har udviklet et koncept, der fremmer tilegnelsen af 

kundskaber, kompetencer og arbejdsmetoder og dermed skaber 

rammerne for både oplevelse, virkelyst og fordybelse. 
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Mission 
Vores mission er at give vores studerende det stærkeste fundament 

og de bedste forudsætninger for at realisere deres drøm om at 

blive selvstændige erhvervsdrivende, få ansættelse eller videreud-

danne sig indenfor en række alternative sundheds- og wellness-

uddannelser. 

Vores metode hedder »blended e-learning«, som er en kombination 

af e-learning/ fjernundervisning og tilstedeværelseskurser.

Vision
Vi vil være den bedste og største globale udbyder af wellnessud-

dannelser og kurser.
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Kvalitet
Kvalitet er én af de vigtigste værdier for Innowell. Vi arbejder mål-

rettet på konstant at opfylde vores kunders forventninger til os  bl.a. 

gennem evaluering, analyser osv.

Ansvarlighed
Vi føler i høj grad en ansvarlighed over for vores studerende og 

deres fremtid, og føler os som uddannelsesinstitution forpligtet til 

konstant at udvikle os, vores uddannelser, muligheder for videreud-

dannelse og kurser, samt at tænke grønt og humanitært.

Troværdighed
At virke troværdig er ikke en selvfølge, men noget, man må gøre 

sig fortjent til. Derfor arbejder vi med en høj grad af synlighed, 

nærvær og tryghed. Det er derfor vigtigt for os, at vores studeren-

de har mulighed for at afprøve vores fjernundervisning, inden den 

endelige beslutning træffes, og skulle vi mod vores forventninger 

ikke opfylde den studerendes faglige forventninger til os, betaler 

vi pengene retur.

Vidensdeling
Vidensdeling er Innowells grundstof. Vi arbejder målrettet på en be-

vidstliggørelse af vigtigheden af vidensdeling som en konstant og 

afgørende faktor for fortsat udvikling og konkurrencedygtighed.
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Blended E-learning
Innowells primære læringsmetode er Blended E-learning, der er en 

kombination af e-learning (fjernundervisning) og korte seminar (til-

stedeværelseskurser). Innowell mener, at læring skal være tilgæn-

gelig på individets præmisser, og her ser vi blended e-learning, 

som et særdeles godt værktøj for den enkelte studerende til at 

realisere netop sine uddannelsesbehov. E-learning fra Innowell er 

et alternativ til den traditionelle klasseundervisning, der har væ-

ret kendt i århundreder. Ved e-learning er klasseundervisnings-

princippet bevaret, men kommunikationen mellem undervisere og 

studerende foregår ikke fysisk i klasseværelset men via internet-

tet. Der er mange lighedspunkter såvel som forskelligheder mellem 

traditionel klasseundervisning og blended e-learning via internettet.  

E-learning er et spændende alternativ til klasseundervisningen, da 

denne undervisningsform giver mange frihedsgrader for den stude-

rende, eksempelvis: 

 e  Man tager lektioner, når man har tid og føler sig motive-

ret. 

 e  Man tager lektioner, hvor man ønsker det, eksempelvis 

hjemme ved sin PC eller i udland. 

 e  Man tager lektioner med maksimalt 1 år til 1., 2. og 3. 

semester og 2 år ved Mesterlæren. Ved kurser og en-

keltfag har man maksimalt 6 måneder. 

 e Man kan tage lektioner og passe fuldtidsjob. 

 e Man kan tage lektioner på dagpenge, orlov m.m. 

 e  Man kan tage uddannelse langt hurtigere end traditionel 

undervisning. 

Når man studerer via e-learning, foregår undervisningen som ho-

vedregel via sin computer, og man kommunikerer med lærere og 

andre studerende via internettet. For at få den sociale side fra 

klasseundervisningen med, guides den studerende ind i sit virtu-

elle klasseværelse og møder sine studiekammerater og lærere i 

starten af undervisningsforløbet. Her har de studerende mulig-

hed for at sparre med hinanden via mail, chat eller telefon. Un-

der denne personlige guidning i sit fjernstudie vil vejleder bl.a.  

give gode råd og besvare spørgsmål med mere. 

© copyright Innowell.net



© copyright Innowell.net

Det skal præciseres, at e-learning via Innowell ikke kræver, at man 

hele tiden er koblet på Internettet. Man kobler sig kun på inter-

nettet, når opgaver samt spørgsmål og svar skal sendes/modtages, 

samt når lektionsplanerne og lærerens notater skal læses. Når man 

tilegner sig stoffet og øver sig ved hjælp af kursusmaterialet, er man 

ikke koblet på internettet. 

Hos Innowell tilbydes et modul i 3. semester uden beregning for 

at prøve, om denne undervisningsform passer til den studerende. 

Dette er dels for at den studerende kan sikre sig sine forventninger 

til studiet indfries inden betaling af sin uddannelse, men også for at 

afprøve om Innowells niveau er for højt eller for lavt i forhold til den 

studerendes egne kompetencer. 

Innowells undervisning er så brugervenlig at der ikke kræves nogen 

form for forudgående viden om IT for at tage uddannelse. 

Alle Innowells uddannelser kan også tages som brevskole. Hør evt.  

nærmere.

Selve fjernundervisningen er tilrettelagt således, at den ligner den 

traditionelle klasseundervisning så meget som muligt. Selvom der er 

tale om en udpræget grad af selvstudium, har man let adgang til 

støtte fra lærere og medstuderende. Dette minder meget om den 

moderne form for klasseundervisning, hvor læreren i højere grad er 

konsulent, medens de studerende via sin e-learning tilegner sig stof-

fet og stiller spørgsmål til læreren efter behov. Går man i stå, gør 

man ligesom i klassen. Man stiller et spørgsmål til sin lærer, og i den 

virtuelle klasse foregår dette via sin computer og internettet. Når 

læreren modtager det skriftlige spørgsmål, besvares dette igen via 

internettet. 

Igennem forløbet løser man en række opgaver, som på samme 

måde afleveres til læreren, der retter og tilbagesender disse. 

På aftalte tidspunkter er læreren til rådighed for her-og-nu kommu-

nikation på telefon eller via chat og her får den studerende øjeblik-

keligt svar på sine spørgsmål, ligesom diskussioner kan finde sted 

akkurat som i klassen. Det er også muligt på denne måde at lave 

gruppearbejde via internettet.

Skulle der i løbet af undervisningsforløbet opstå problemer, som 

ikke kan løses via kommunikation med læreren, er der desuden en 

telefonisk hot-line service til rådighed.
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 e  Kombination af seminar og e-learning.

 e  Fleksible og individuelt tilpassede forløb.

 e  Fleksibel uddannelse og udvikling 365 dage om året, 24 

timer i døgnet.

 e   Læring og træning, når den enkelte studerende har ti-

den til det.

 e   En pædagogik, hvor den enkelte deltagers behov er ud-

gangspunktet.

 e Optimal udnyttelse af face-to-face-læringstiden. 

Blended e-learning er grundlaget for læring i Innowell. Vi har gjort 

op med det traditionelle klasseværelse og arbejder i stedet med 

fleksible læringsprincipper. 

Udgangspunktet er det enkeltes individs nuværende situation. Vi le-

verer ikke »masselæring« men individuel, varieret læring. 

Vores metodes teoretiske fundamenter er bl.a. hentet hos Søren Ki-

erkegaard og N.F.S. Grundtvig. Kierkegaards betragtninger om

12© copyright Innowell.net

at tage udgangspunkt i den enkeltes situation og uddanne den stu-

derende derfra er også vores udgangspunkt for at møde delta-

gerne.

Med sit princip om at læring er en livslang proces, som skal være 

baseret på dialog og aktivering af den enkelte, skabte Grundtvig 

en pædagogisk tradition, som al uddannelse har bygget på i de 

nordiske lande i mere end 100 år. Det er disse teoretiske bygge-

sten, Innowell ligeledes bygger sit arbejde på. 

Alle de læreprocesser, vi udvikler, vil være baseret på et funda-

ment af :

 e Delvis afprøvet og dokumenteret teori .

 e  En høj grad af faglighed og kom-

petencer blandt vores under-

visere. 

	e  Integritet omkring læ-

ringsprocessen med 

plads til fortrolighed, 

åbenhed, gensidig 

respekt og tillid.

Blended E-learning er læring på en ny og effektiv måde
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e Klinisk Massør & Kropsterapeut

e Klinisk Fodplejer

e Klinisk Kosmetolog & Hudterapeut

e Klinisk Zoneterapeut

e Klinisk Spa- & Wellnessterapeut

3. semester:
Anatomi
Fysiologi

Sygdomslære
Klinikvejledning

Intro til alternative  
behandlingsformer

650 lektioner

Obligatorisk
Fjernundervisning
Eksamen: Online

1. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Spa og Wellnessterapi
410 lektioner

Obligatorisk
Fjernundervisning
Eksamen: Online

2. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Zoneterapi
50 lektioner

Obligatorisk
Seminar

Eksamen: Praktisk

2. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Kosmetologi
90 lektioner

Obligatorisk
Seminar

Eksamen: Praktisk

2. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Fodpleje
50 lektioner

Obligatorisk
Seminar

Eksamen: Praktisk

2. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Massage
50 lektioner

Obligatorisk
Seminar 

Eksamen: Praktisk

1. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Massage
460 lektioner

Obligatorisk
Fjernundervisning
Eksamen: Online

1. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Fodpleje
460 lektioner

Obligatorisk
Fjernundervisning
Eksamen: Online

1. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Kosmetologi
420 lektioner

Obligatorisk
Fjernundervisning
Eksamen: Online

1. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:

Zoneterapi
460 lektioner

Obligatorisk
Fjernundervisning
Eksamen: Online

Uddannelsernes opbygning

2. semester:
Den primære

alternative
behandlingsform:
Wellnessterapi
100 lektioner

Obligatorisk
Seminar

Eksamen: Praktisk

4. semester:
Skriftlig speciale

250 lektioner 

Praktik 350 lek-
tioner i klinik eller 
som selvstændig,  
eller Mesterlære i 

minimum 2 år. 

 
Tilvalg

Fjernundervisning 
kombineret med 

praktik

Eksamen: Online 
 
 

Dette semester 
kan påbegyndes 
ved uddannel-

sesstart eller efter 
eget valg, dog in-

denfor 2 år fra 
uddannelsesstart. 
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Uddannelsernes opbygning består af 3 obligatoriske semester og 

1 overbyggende semester som frit kan tilvælges.  

De 3 obligatoriske semester består at 2 semestre hvor sit hovedfag 

studeres og 1 fælles semester, hvor der studeres sundhedsfaglige 

enkeltfag på fjernundervisning. 

På 1. semester studeres sit hovedfag (massage, fodpleje, kosmeto-

logi eller zoneterapi), hvor der studeres teori og praksis på fjernun-

dervisning, samt udføres lette behandlinger via DVD og/ eller trin 

for trin materiale fra eget hjem. Semesteret afsluttes med en online 

eksamen.

På 2. semester studeres praktisk læring og eksamenstræning hos 

Innowell CPH, hvor den studerende modtager tilstedeværelsesun-

dervisning fra 5-10 sammenhængende dage og afsluttes med en 

praktisk eksamen.

På 3. semester studeres sundhedsfaglige enkeltfag på fjernunder-

visning og afsluttes med en online eksamen.

På 4. semester studeres sit hovedfag i form af en større skriftlig 

opgave på fjernundervisning, kombineret med praktik hos en ud-

dannet behandler eller praktik som selvstændig erhvervsdrivende.

Læs eventuelt mere under hver uddannelse.

© copyright Innowell.net
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Faciliteter & Udstyr
Størstedelen af Innowells undervisning foregår på fjernundervisning med undtagelse af korte seminar eller tilstedeværelseskurser, som foregår 

i Innowell CPH´s moderne undervisningslokaler i København. 

Vores faciliteter tilbyder optimale og virkelighedsnære forhold for praktisk læring. Ligeledes findes nærliggende overnatningsmuligheder i alle 

prisklasser for vores studerende. Innowell har indhentet særlige attraktive rabatmuligheder på overnatning for vores studerende på skole, så 

udgifter hertil er begrænset. Ved booking og betaling i god tid kan Innowell CPH f.eks. tilbyde 1 uges ophold i dobbeltværelse til kun 1880,- 

pr. person for overnatninger med morgenmad, frokost og aftensmad.        

Innowell CPH er gerne værter til en rundvisning på vores uddannelsesinstitution alle hverdage mellem 9.00 og 16.00. 

Alle spørgsmål angående overnatningsmuligheder, forplejning og transport til og fra Innowell CPH kan rettes til cph@innowell.net.

Danbeauty.dk er hovedleverandør af professionelt wellnessudstyr og produkter til Innowell CPH. Således findes kun nyt og moderne udstyr til 

rådighed for Innowells studerende. Se evt. nærmere på www.danbeauty.dk.

© copyright Innowell.net



Optagelseskrav,   
  Merit &  
   Uddannelsesstart



Optagelseskrav
Min. 18 år, 2 års erhvervserfaring, ungdomsuddannelse eller 

erhvervsuddannelse uanset fagretning, giver direkte optagel-

sesadgang. Der kan søges dispensation fra optagelseskravene 

ved mesterlæreforløb. Hør evt. nærmere hos studievejledningen. 

Merit
Der kan søges merit for 3. semester ved dokumentation af disse fag 

og lektioner fra andet uddannelsessted.  

Hvis den studerende har gennemført en hel uddannelse hos In-

nowell og ønsker at overbygge med endnu en uddannelse, gives 

der merit for 3. semester.

Da der ikke er lovmæssige uddannelseskrav til momsfritagelse i 

Norge og Sverige kan studerende herfra ligeledes søge om frita-

gelse af 3. semester.       

Uddannelsesstart
Innowell har løbende og personlig optagelse. Hvilket vil sige at 1., 

3. og 4. semester kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet. 2. 

semester har holdstart ca. hver 3. måned hele året. Se evt. Innowells 

kalender under www.Innowell.net. Fra uddannelsen er betalt, har 

den studerende 1 år til at færdiggøre sit 1., 2. og 3. semester og 

yderligere 1 år til 4. semester.

19© copyright Innowell.net



Tilmelding
 & Priser

T



Tilmelding
På vores hjemmeside www.innowell.net findes et tilmeldingsskema, 

som du skal benytte, når du tilmelder dig. Hvis du opfylder vores 

optagelsesbetingelser, vil du straks efter betaling kunne påbegynde 

din uddannelse. Ønsker du først at prøve, om fjernundervisning er 

noget for dig, skal du vente med at tilmelde dig og betale. Kontakt 

da studievejledningen. Efter din betaling vil du modtage et velkomst-

brev med yderligere information til brug i din fjernundervisning. 

Uddannelsespriser
Klinisk Kosmetolog & Hudterapeut eller Klinisk Spa & Wellnesste-

rapeut

 1. Semester:  12.750,–

 2. Semester:  17.975,–

 3. Semester:  9.975,–

 4. Semester:   2.975,–

Klinisk Massør & Kropsterapeut, Klinisk Fodplejer eller Klinisk Zo-

neterapeut

 1. Semester:  12.750,–

 2. Semester:  13.975,–

 3. Semester:  9.975,–

 4. Semester:   2.975,–
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Innowell forbeholder sig ret til pris og uddannelsesændringer 1. 

januar og 30. juni. Således kan elever opleve prisfald, prisstigninger 

eller uddannelsesændringer ved påbegyndelse af et nyt semester. 

Elever, der har betalt et semester, vil ikke få penge retur ved afbry-

delse af uddannelse, prisfald eller hæfte for evt. prisstigninger af 

det igangværende semester. 

Uddannelsesprisen hos Innowell er en totalpris, som er inkluderet 

pensum i form af løsbladeark, eksamen, eksamensbevis, undervis-

ning, produkter og div. remedier til øvelsesbehandlinger i 2. seme-

ster. Eneste udgift for den studerende er bogmateriale, som købes 

ved boghandel eller lånes på bibliotek, kontorartikler, udgifter på 

print, transport til 2. semester, samt overnatning og forplejning. 





Tryghedsgaranti
Innowell udbyder 1. modul i 3. semester uden beregning, så den 

studerende frit kan afprøve niveauet og uddannelsesformen inden 

tilmelding og betaling. Innowell anbefaler at afprøve studiet inden 

tilmelding og betaling. 

Den studerende skal kun forudbetale et semester ad gangen 

for at sikre at den studerende kan afbryde uddannelsen ved f.eks. 

pludselig sygdom, ændret privatøkonomi m.m. Hvis uddannelsen af-

brydes er tryghedsgarantien ikke gældende.  

Bliver den studerende optaget, vil Innowell tilstræbe at opfylde 

den studerendes faglige forventninger til os som uddannelsesinstitu-

tion. Når den studerende har gennemført sin uddannelse bestående 

af 1., 2. og 3. semester kan den studerende frit afgøre inden for 2 

hverdage efter bestået eksamen, om den studerende har fået nok 

fagligt udbytte af sin uddannelse. Menes dette ikke, kan den stude-

rende fravælge sit eksamensbevis og få sine penge retur, fratruk-

ket udgifter på materialer, pensum, lærer og sensorhonorar m.m., 

beløbende til 50% af uddannelsesprisen. 

Den studerende kan dog kun få sine 50% retur, hvis den stu-

derende gennemfører hele sin uddannelse, ellers har den stude-

rende ingen forudsætninger for at vurdere det faglige udbytte.  

Den studerende kan ikke få sine penge retur ved afbrydelse, op-

sigelse, udvisning eller ophør m.m., uanset årsag eller ved forlæn-

gelse af uddannelse grundet sygdom eller andet.

Ønskes pengene retur, kan den studerende ikke søge optagelse 

igen. 

Ved 4. semester, mesterlæren, brevskole, kurser og enkeltfag 

gælder tryghedsgarantien ikke.
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Uddannelseslængde
Den studerendes lektioner for 1., 2. og 3. semester er svarende 

til 1160 lektioner fordelt på 1 års studie. Da den studerende selv 

bestemmer sit eget uddannelsestempo, er den gennemsnitlige ud-

dannelsestid på fjernundervisning langt under normeret tid. Stude-

rende hos Innowell tager i gennemsnit 1., 2. og 3. semester på ca. 

6-9 måneder, sideløbende med et fuldtidsarbejde. Studerende med 

forudgående uddannelser inden for sundhedssektoren tager i gen-

nemsnit 1., 2. og 3. semester på ca. 3-6 måneder, sideløbende med 

et fuldtidsarbejde.

Den studerende har 1 år til at færdiggøre sit 1., 2.. og 3. semester 

og 1 år til 4. semester.

 

Gratis Modul
1. modul i 3. semester tilbydes uden beregning for frit at prøve 

Innowells undervisningsform inden betaling. For at benytte sig af 

dette skal du anskaffe dig bogen »Infektion« skrevet af Overlæge 

Jørgen Kampp og derefter ringe til studievejledningen for vejled-

ning og guidning i fjernundervisning eller prøve selv ved at logge 

ind som gæst.

Edb kendskab og udstyr
Der kræves ingen forudgående kendskab til EDB for at kunne 

studere på fjernundervisning. Vores studiumvejledere er gerne be-

hjælpelige med at guide den studerende i fjernundervisning, til den 

studerende føler sig helt tryg. For at kunne studere på fjernunder-

visning er det en forudsætning at have adgang til computer, printer 

og internetopkobling fra eget hjem.

© copyright Innowell.net





27

1. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk 

© copyright Innowell.net

1. semester er et studie i hovedfaget Klinisk Fodpleje. Her stude-

res det teoretiske vedrørende fodpleje, bøjlebehandling, hårde 

og bløde ligtorne, aflastning, fremgangsmåde, hygiejne, remedier, 

huden, neglen og dens sygdomme, journalføring, sygdomslære, 

fodtøj m.m. Endvidere undervises i salg, service, kundevejledning, 

klinikvejledning, klinik og udstyrsindkøb, budget, licitation, offentligt 

tilskud m.m., så den studerende får fortrolighed med opstart af egen  

fodplejeklinik.

Ud over det teoretiske fjernstudium vil den studerende på 1. 

semester blive introduceret i praktiske øvelser og teknikker. Den 

studerende vil få tilsendt et behandlingssæt med luksus pedicure-

produkter, så der kan øves pedicure og dermed skabes fortrolig-

hed med fødder i et trygt miljø, inden den studerende skal på 2. 

semester og lære den udvidede kliniske og tekniske fodpleje. Pe-

dicuresættet indeholder: spafodbad, fodplejecremer, massageolie, 

fodbadesalt, fodskrub, pedicureklud, fod- og neglefile, negletang, 

prøver m.m. 

1. semester studeres udelukkende via fjernundervisning og den 

studerende kan således tage hele sit semester samt eksamen fra 

eget hjem og sideløbende med et fuldtidsarbejde.

På 1. semester benyttes pensum som e-bog, der ligger til down-

loading i det virtuelle klasseværelse.  
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I 1. semester læres:
 e Fodbade

 e Produktlære

 e Fod og ankelmassage

 e SpaPedicure

 e Fjernelse af hård hud

 e Lakbehandling

 e Neglepleje

 e Filing af negle

 e Indpakninger

 e Masker m.m.

I 1. semester skal påregnes en del praktisk træning. Træningsper-

sonerne til det praktiske studium skal den studerende selv finde 

f.eks. blandt kollegaer, venner og familie. Enkelte studerende har 

med stor succes annonceret i aviser, la- 

vet opslag i idrætsforeninger, dagin-

stitutioner, varehuse m.m. og tilbudt 

elevbehandlinger til kostpris 

eller uden beregning og på 

denne måde opbygget en 

kundekreds sideløbende 

med deres studium. Det 

praktiske studium i pedicu-

ren skal journalføreres og 

godkendes for optagelse 

på 2. semester. 1. semester 

afsluttes med en onlineeksa-

men. Alle materialer er inde-

holdt i prisen.



Med 1. semesters teori og øvelser i bagagen skal den studerende 

på 2. semester lære den kliniske, tekniske og udvidede del af ud-

dannelsen til Klinisk Fodplejer. Seminar i den kliniske fodpleje fore-

går på skolens træningscenter og er meget intensiv.

På seminar vil den studerende blive introduceret for forskellige 

problemstillinger i praksis, så den uddannede er rustet til at kunne 

varetage flere typer behandlingssituationer både som udebehand-

ler, i job eller som selvstændig klinikindehaver. Endvidere under-

vises i flere forskellige udbud af behandlinger, således at den ud-

dannede når ud til så bred en kundegruppe som muligt og dermed 

opnår stor konkurrencestyrke som selvstændig klinikindehaver eller 

udgør en eftertragtet arbejdskraft.

På seminaropholdet vil den studerende kunne afprøve og teste 

flere typer af tænger, sakse, file, fræsere, inventar, hygiejneartikler, 

maskiner, produkter m.m., for at sikre en sikker og tryg arbejdsgang. 

Alt udstyr kan købes på 2. semester både nyt og brugt i alle prisklas-

ser, så den uddannede kan åbne egen klinik straks efter 2. semester.

Tilskudsberettigede kunder kan få offentlig støtte til fodpleje. Nogle 

kommuner tilbagebetaler op til 85 % af behandlingens pris. Hør 

nærmere hos din kommune. En Klinisk Fodplejer må gerne behandle 

diabetespatienter, men kan endnu ikke få tilskud til denne patient-

gruppe. 
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2. semester:  Seminar af 5 dage/ Obligatorisk
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Undervisningsforløb på seminar

1. Undervisningsdag 8.15 –18.15: Remedielære, aflastning, apparatlære, 
beskæring og bøjlebehandling
Der bydes velkommen på træningscenter, og derefter starter formiddagens undervisningen med læren om de forskellige fodplejeremedier. 

Der læres om de mange fræsere, og hvilke der er bedst til bestemte lidelser, der læres om de mange skalpeller, sakse, sonder og tænger, 

og de studerende får lov at prøve, hvilke værktøj de arbejder bedst med. Der læres om beskæring, og de studerende lærer at øve dette til 

arbejdsgangen føles let og tryg. Der læres om de forskellige sterilisationsformer. Herefter læres om de forskellige slibemaskiner til fodpleje, 

hvor der prøves maskiner med spray og sug. Til sidst læres om de mange typer af aflastning og indlæg herunder, filt, silikone, gele, tube, 

skumgummi m.m., og de studerende lærer at mestre teknikken omkring håndlavede og formstøbte aflasninger og indlæg.

Eftermiddagens undervisning byder på læren om de forskellige bøjlebehandlinger. De studerende oplæres i både metal og plastbøjler og 

i professionelt at beherske begge typer.

 2. Undervisningsdag 8.15 –18.15: Klinisk Pedicure
Der øves forskellige eksklusive pedicurebehandlinger i praksis, herunder fodbade, peeling, mudder-, alge- og chokolademasker, fod, ankel 

og lægbensmassager, aromaterapi, spa- og saunapedicure m.m. Pedicurebehandlingerne øves med 

professionelle remedier og maskiner. Endvidere læres at mestre teknikkerne omkring fransk 

pedicure og lakteknikker samt læren om klinik- og salgsprodukter. Der læres om 

journalføring, salg, service og patientvejledning. Ligeledes lærer de studerende 

at sammensætte egne behandlingsudbud og prislister til brug for selvstændig 

virksomhed eller jobsøgning.
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3.-4.  Undervisningsdag 8.15 
-18.15: Klinisk Fodpleje 

Begge dage trænes intensivt den kliniske fodpleje, hvor teknik-

kerne omkring den professionelle fodpleje læres og mestres gen-

nem rutine og tryghed. Der vises en professionel klinisk fodpleje, og 

herefter øves den kliniske fodpleje på øveklienter med forskellige 

problemstillinger f.eks. svamp, ligtorne, fissur, indgroede negle m.m., 

mens faglæreren vejleder den studerende. Til den Kliniske Fodpleje 

indgår også øvelse med bøjle og aflastninger.

5.  Undervisningsdag 8.15-18.15?
Eksamenstræning og Eksamen

Hele formiddagen øves den kliniske fodpleje med praktisk og 

mundtlig eksamenstræning. Den kliniske fodpleje øves på tid og 

forskellige problemstillinger gennemgåes med kritik fra faglæren.

Efter frokost starter den praktiske eksamen og der afholdes en lille 

afslutning.
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I 3. semester studeres anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi/

psykiatri, introduktion til anden alternativ behandling, klinikvejled-

ning m.m.

3. semester er et obligatorisk fællessemester for alle vores ud-

dannelser. 

3. semester består af i alt 14 moduler som fjernundervisning, be-

stående af nedenstående moduler:
   
 1. modul:  Infektion

 2. modul:  Hudsygdomme

 3. modul:  Nervesystemet 

 4. modul:  Blod og lymfe 

 5. modul:  Bevægeapparatet

 6. modul:  Kredsløbet 

 7. modul:  Fordøjelsen

 8. modul:  Åndedrættet

 9. modul:    Kvinde, mand og fødsel. Nyrer og urinvejene

10. modul:  Øre, næse og hals

11. modul:  Øjne

12. modul:  Hormoner

13. modul:  Psykiatri

14. modul:  Introduktion til anden alternativ behandling

15. modul: Klinikvejledning

Bogmaterialet til 3. semester består af 13 hæfter/små bøger 

af samme titel som de første 13 moduler, forfattet af overlæge  

Jørgen Kampp. Bøgerne kan købes hos boghandler eller lånes på 

bibliotek.

3. semester består af 650 teorilektioner og afsluttes med en on-

line eksamen. 3. semester er udelukkende fjernundervisning, og den 

studerende kan således tage hele sit semester fra eget hjem og 

sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Den uddannede kliniske fodplejer får straks efter eksamen sendt 

sit eksamensbevis, der redegør for lektioner og fag overfor Skat, 

og den uddannede kan herefter åbne selvstændig momsfritaget 

virksomhed med offentligt tilskud til tilskudsberetigede kunder eller 

besidde job inden for fodpleje eller pedicurebranchen.
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3. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk 



Dette 4. semester er en overbygning på uddannelsen som Klinisk 

Fodplejer til Klinisk Fodplejer Udvidet, som er vores fineste og hø-

jeste uddannelse. Overbygningen er for studerende, der ønsker at 

synliggøre højeste uddannelse og længerevarende praktisk erfa-

ring samt faglig fordybelse i klinisk fodpleje på et højt niveau. Det 

udvidede studium kan tages enten i praktik eller som selvstændig. 

Den studerende skal under 4. semester dokumentere 350 prakti-

ske lektioner af 45 min. hos en uddannet fodplejer eller skole, samt 

skrive speciale i den kliniske fodpleje eller være selvstændig fod-

plejer i et år, samt skrive speciale i den kliniske fodpleje.

Det er muligt at tage dette semester sideløbende med et fuldtids-

arbejde, da den studerende må bruge op til 1 år på at samle sine 

praktiklektioner. 

Det større skriflige speciale er en selvstændig skriftlig fordybelse 

i sit hovedfag ud fra et valgtfrit emne.

Efter 4. semester tildeles et nyt eksamensbevis, som redegør for 

en længerevarende praktisk erfaring og en faglig fordybning på et 

teoretisk højt niveau. 

På og under 4. semester vil den studerende være tilknyttet en 

vejleder, som står til rådighed med vejledning og supervision under 

hele sit studie. 
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4. semester: Klinisk Fodpleje Udvidet/ Tilvalg
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Den studerende får i sit 4. semester også adgang til en række nyt-

tige links til brug for den kliniske fodplejer, som ønsker at være 

selvstændig. Endvidere får den studerende løbende support, ny-

hedsbreve, kursusinformation, invitation til værdifulde netværksmø-

der m.m.

4. semester kan påbegyndes allerede under 1. semester og evt. 

studeres sideløbende med 1., 2. og 3. semester. 

Det er muligt for klinikindehavere og deres studerende at aftale 

særskilt og individuelt uddannelsesforløb eller mesterlæreforløb 

f.eks., at indehaver betaler for uddannelsen, og den studerende går 

i praktik/mesterlære i 2 år i indehaverens klinik, sideløbende med 

at den studerende læser teori på fjernundervisning hos Innowell.net. 

Hør evt. nærmere hos studievejledningen eller læs uddannelsesbro-

churen om Mesterlæreuddannelsen. 
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Videreuddannelse og kurser
Skolen har et rigt udbud af videreuddannelser bl.a. Klinisk Kosme-

tolog, Klinisk Massør & Kropsterapeut, Klinisk Zoneterapeut, Klinisk 

Spa & Wellnessterapeut m.m. 

Fuldført 3. semester hos Innowell giver merit til skolens øvrige ud-

dannelser. Således kan nye uddannelser erhverves langt hurtigere 

og til langt under markedsprisen. 

En overbygning af en ny uddannelse tager i gennemsnit ca. 3-6 

måneder, sideløbende med et fuldtidsarbejde. 

Innowell udbyder også et rigt udbud af kortere kurser, som kan 

findes på vores hjemmeside www.innowell.net under kurser.



Jobmuligheder
Der er gode beskæftigelsesmuligheder, da fodpleje er en stærkt 

voksende branche. Mange Kliniske Fodplejere vælger at blive selv-

stændige, men der er også gode jobmuligheder ved de etablerede 

klinikker. Særligt attraktivt er det for den etablerede at ansætte 

en momsfritaget behandler, da fortjenesten pr. behandling er langt 

højere. 

En Klinisk Fodplejer kan også tilbyde hjemmebehandlinger hos 

handikappede eller ældre, heriblandt plejehjem, sygehuse m.m.

Der kan også søges job inden for undervisningssektoren.

En Klinisk Fodplejers store behandlingskompetence giver også 

mulighed for at søge ind på spa og wellness centre, som ofte tilby-

der eksklusiv pedicure af en meget høj standard.

Der er særdeles gode muligheder for at blive selvstændig, da 

fodpleje er en meget efterspurgt behandlingsform. I visse regioner 

opleves flere måneders ventetid på en behandling. Ligeledes er det 

offentlige tilskud med til at give fodplejeren den bedste økonomiske 

tryghed indenfor wellnessbranchen. Det er billigt at opstarte egen 

klinik.

Mange selvstændige kombinerer behandlinger på egen klinik med 

udebehandlinger eller job. Der er endvidere gode muligheder for 

langsomt at opbygge en kundekreds samtidigt med at bibeholde 

eget job for senere at være fuldtidsbeskæftiget selvstændig.

Vælges der at opstarte klinik i større byer, må der påregnes en 

vis konkurrence og en større investering til opstarten. 

Lønnen kan være høj for en selvstændig, men afhænger af ef-

terspørgslen fra kunderne, samt evnen til at kunne sælge produkter 

og genbookinger.

Uddannelsen anbefales endvidere i forbindelse med øvrige ud-

dannelser f.eks. Kosmetolog & Hudterapeut, Massør & Kropstera-

peut, Zoneterapeut, Spa & Wellnessterapeut m.m. Jo mere alsidig 

uddannelse man har, jo større er mulighederne for ansættelse og 

for en konkurrencedygtig selvstændig virksomhed. 
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»Jeg var meget i tvivl om jeg nu fik nok praktisk viden i min uddannelse på Innowell, 
men med 4. semester fik jeg jo faktisk næsten ligeså meget praktisk viden som på 
fodterapeutskolen, det var bare op til mig selv. Jeg vil anbefale, at finde et praktik-
sted inden man starter på uddannelsen, så man er sikker på at få 4. semester, for den 
er bare så vigtig, synes jeg.« 

»Jeg havde tilmeldt mig en lægeeksamineret fodplejeuddannelse fordi jeg synes det 
lød så flot og troede det var den bedste uddannelse, men så fandt jeg ud af at jeg 
ikke blev momsfritaget ved den skole. Ved den skole skulle man et helt andet sted 
hen for at få anatomi og fysiologi, som kun oprettede hold ved min. 12 tilmeldinger 
og så kunne jeg ellers stå der med en halv uddannelse. Men så hørte jeg om In-
nowell, der kunne jeg blive momsfritaget til den halve pris. Jeg læser nu videre til 
massør også ved Innowell selvfølgelig og fordi jeg havde taget en uddannelse kunne 
jeg få merit for 3. semester, så det blev til 2 uddannelser på 9 mdr, sideløbende 
med mit job.« 

»Jeg har min egen klinik og har lige nu to elever på 4. semester fra Innowell. Jeg 
tjener 25% mere på mine fodplejebehandlinger i forhold til mine konkurrenter fordi 
jeg er momsfritaget på behandlinger, mine kunder får optil 85 % refunderet af kom-
munen, og eleverne fra Innowell er meget dygtige og uden beregning for mig. Alt 
sammen noget der har givet mig en bæredygtig klinik. Hvis jeg skal udvide med en 
ansat fodplejer skal hun være uddannet hos Innowell eller fra Fodterapeutskolen.«

»Jeg er sygeplejerske og havde tilmeldt mig en traditionel uddannelse hvor jeg skulle 
tage fri 2 dage om ugen i et halvt år, men jeg fortrød. Dette ville jo blive langt dy-
rere, mere tidskrævende og besværligt end Innowells uddannelse. Så jeg bed det 
i mig og tog 2 hele uddannelser på kun ca. 5 mdr., sideløbende med mit arbejde. 
Det var hårdt mens det stod på men passede lige til mit temperament. Jeg kan varmt 
anbefale det hvis du vil sadle om hurtigt, og er udstyret med selvdisciplin, motivation 
og opbakning hjemmefra.«
 
»Jeg ringede til en brancheforening som synes jeg skulle uddanne mig ved en af 
deres anbefalede skoler, som kostede det dobbelt og varede dobbelt så lang tid. 
Det kunne jeg godt gennemskue kun handlede om penge og egne interesser, så jeg 
valgte alligevel Innowell og det er jeg ualmindelig glad for at jeg gjorde. For nu har 
jeg min egen klinik og branchens højeste konkurencestyrke. Jeg kan ikke være klædt 
bedre på som selvstændig, og så har jeg endda så travlt i min klinik, at jeg på under 
et år har søgt en ansat, som selvfølgelig skal komme fra Innowell.«

  

»Jeg har valgt at uddanne mig til Klinisk Fodplejer Udvidet, fordi jeg gerne vil have 
de bedste papirer. Med overbygningen til Klinisk Fodplejer Udvidet jeg i praktik i en 
rigtig klinik og får meget mere praktisk erfaring. Jeg lærer også at styre bookinger, 
regnskab, varebestilling, markedsføring, salg og service m.m. Jeg er allerede garan-
teret job efter min uddannelse, men vil helst have min egen klinik.«

»Jeg valgte Innowells fjernundervisning i fodpleje fordi jeg kunne tage uddannelsen 
mens jeg gik på barsel.«

»Jeg valgte Innowell ene og alene fordi jeg kunne blive momsfritaget på mine behandlin-
ger. Jeg synes det er hul i hovedet at aflevere 25 % af min indtægt til Told og Skat i moms,  
hvis det kan undgås ved at læse ved Innowell.«

»Jeg gad ikke læse alt det teori for at blive momsfritaget på behandlingerne. Jeg 
ville bare lære håndværket, så jeg droppede ud.«

»Fodplejeuddannelsen på fjernundervisning! Det kunne da umuligt være godt, tænk-
te jeg først, men jeg kunne ikke helt slå det ud af hovedet, og med garantien om at jeg 
kunne få pengene tilbage hvis jeg ikke var tilfreds, valgte jeg så at prøve. Nu har jeg 
uddannelsen og min egen fodplejeklinik, og hold da op hvor er jeg glad for at jeg tog  
springet. Jeg kan kun sige at jeg er ovenud tilfreds og vil jeg have en mere uddan-
nelse skal det også være ved Innowell.«

»Jeg tror nok at jeg var lidt negativ i starten, men det var fordi jeg var lidt bange for 
det med fjernundervisning for sådan noget havde jeg ikke prøvet før. Jeg fik rigtig 
god vejledning i hvordan jeg skulle studerer på fjernundervisning og blev meget 
positivt overrasket over hvor professionelt det var. Jeg var også meget overrasket 
over hvor meget praktik der var i 2. og 3. semester, så jeg valgte at tage 4. semester 
som selvstændig, for jeg synes ikke jeg behøvede mere praktik ved en eller anden 
fodplejeklinik. Udover en god uddannelse, så fik jeg nogle rigtige gode klassekam-
merater og vi mødes stadig selv om vi alle er blevet uddannet.«

»Jeg ville være selvstændig og var meget i tvivl om jeg skulle vælge Fodterapeut-
uddannelsen eller Klinisk Fodplejeuddannelsen. Som selvstændig Fodterapeut skulle 
jeg have et ydenummer for at måtte åben min egen klinik og de var alle uddelt 
i mit område, så jeg valgte uddannelsen til Klinisk Fodplejer. Jeg har nu min egen 
klinik hjemme, som jeg kombinerer med enkelte dage i ugen, hvor jeg kører ud til 
patienterne. Det går rigtig godt og jeg er glad for mit uddannelsesvalg.«

»Jeg er selvstændig fodplejer og massør. Jeg valgte en uddannelse som Klinisk Kos-
metolog & Hudterapeut fordi jeg kunne læse i mit eget tempo og samtidigt passe 
min klinik«
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Udtalelser



Klinisk Kosmetolog
 & Hudterapeut 



1. semester er et studie i hovedfaget Klinisk Kosmetologi og Hud-

terapi. Her studeres alt det teoretiske omkring kosmetologien og 

hudterapien herunder hygiejne, håret, huden, hudpleje, hudtyper, 

ansigtsbehandlinger, hårfjerning, negle, farvning af vipper og bryn, 

makeupper, retning af bryn, depilering, hudplejeprodukter, krops-

plejeprodukter, appratlære m.m.  

Ud over det teoretiske fjernstudium vil den studerende på 1. se-

mester blive introduceret i en del praktiske øvelser og teknikker. 

Den studerende vil få tilsendt et behandlingssæt med professio-

nelle produkter, samt udførligt billedmateriale og trin for trin guide, 

så den studerende kan øve lette klassiske ansigtsbehandlinger og  

manicure for at blive fortrolig med kosmetologien inden trænings-

center, hvor den udvidede kliniske kosmetologi og hudterapi læ-

res.

Kosmetologisættet til hjemmebehandling indholder: håndklæder, 

rensemælk, skintonic, peeling, maske, cremer, håndmaske, hånd-

peeling, håndcreme, manicuretabletter, neglebåndsfjerner, svamp, 

spatel m.m.
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1. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk
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Det praktiske studium i den kliniske kosmeto-

logi og hudterapi skal journalføreres og god-

kendes før optagelse på 2. semester.

I 1. semester skal påregnes en del prak-

sis som selvstudium. Træningspersoner til 

det praktiske studium skal den stude-

rende selv finde f.eks. blandt venner 

og familie. På 1. semester benyttes 

pensum som e-bog, der ligger til 

downloading i det virtuelle klas-

seværelse.  

1. semester studeres udeluk-

kende via fjernundervising, og 

den studerende kan således tage 

hele sit semester, samt eksamen fra 

eget hjem og sideløbende med et ar-

bejde. 

1. semester afsluttes med en online-

eksamen. 

Alle materialer er indeholdt i pri-

sen.

I 1. semester læres: 
	e Produktlære

	e Lette ansigtsbehandlinger

	e Hudanalyse

	e Afrensning

	e Peeling

	e Ansigtsmassage

	e Masker

	e Manicure

	e Lakmanicure

	e Neglepleje

	e Håndmassage m.m.



Med 1. semesters teori og øvelser i bagagen skal den studerende 

på 2. semester lære den professionelle kliniske og udvidede del 

af kosmetolog og hudterapeutuddannelsen. Seminar i den kliniske 

kosmetologi og hudterapi foregår på skolens træningscenter og er 

meget intensiv.

På seminar vil den studerende blive introduceret i forskellige 

problemstillinger i praksis, så den uddannede er rustet til at kunne 

varetage flere typer behandlingssituationer, både i job eller som 

selvstændig klinikindehaver. Endvidere undervises i flere forskellige 

udbud af behandlinger, således at den uddannede når ud til så 

bred en kundegruppe som muligt og dermed opnår stor konkur-

rencestyrke som selvstændig klinikindehaver eller udgøre en efter-

tragtet arbejdskraft.

På seminar vil den studerende kunne afprøve og teste flere typer 

af tænger, sakse, file, pincetter, inventar, hygiejneartikler, maskiner, 

produkter m.m., for at sikre en sikker og tryg arbejdsgang. Alt udstyr 

kan købes på 2. semester både nyt og brugt i alle prisklasser, så 

den uddannede evt. kan åbne egen klinik straks efter 2. semester. 

    Dette seminar afsluttes med en praktisk eksamen.

40© copyright Innowell.net

2. semester:  Seminar af 9 dage/Obligatorisk

innowell
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1.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Depilering & Farvning

Dagen startes med læren om de forskellige hårfjerningsmetoder og 

produkter. Herefter øves de forskellige hårfjerningsbehandlinger med 

voks (depilering) på hele kroppen. Denne dag læres også farvning af 

vipper og bryn samt retning af bryn herunder bl.a. hårtyper, før- og 

efterpleje, fremgangsmåde, remedier, blanding af farver m.m. Heref-

ter øves farvning af vipper og bryn, samt det fine voks og pincethånd-

værk ved retning af bryn.

2.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Makeup

Dagen starter med produktlære og den vigtigste teori omkring make-

up. Derefter øves teknikkerne og der læres at lægge en flot dag-, 

aften-, galla- og brudemakeup,  hvor makeupperne øves intensivt. Der 

læres om den rigtige brug af pensler, skygger m.m. 

Undervisningsforløb på seminar
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3.- 6.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Produktlære & Hudterapi

Alle dagene omhandler hudterapiens mangfoldighed. 1. undervisningsdag startes med produktlæren i hud og kropspleje, hvor der læres 

om hvilke produkter der skal bruges til de forskellige hudtyper og journalføring. Der læres salgstips og om de forskellige kundetyper, og 

hvordan der vejledes i brugen af hudplejeprodukter. De studerende får udleveret cases som skal løses i grupper, og dagen afsluttes med 

gaver og mulighed for faglig sparring omkring hvordan man starter sin egen klinik, hvad skal der købes, hvad koster det, markedsføring 

osv. 2. undervisningsdag vises en professionel klassisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage i essentielle olier, og derefter øves denne 

på hinanden, hvor hvert enkelt trin guides af læreren. Derefter læres de mange typer af klassiske ansigtsbehandlinger f.eks. økologisk 

ansigtsbehandling, ansigtsbehandling til mænd, teenager, luksus m.m. Sidste undervisningsdage læres de eksklusive og intensive ansigtsbe-

handlinger, som alle øves og mestres samtidigt med intensiv produkttræning. Der læres intensive opstrammende-, frugtsyre-, c-vitamin- og 

oxygen ansigtsbehandlinger. Endvidere læres om vigtigheden af genbookinger og kundevejledning, salg af produkter, anbefaling og salg 

af andre behandlinger. Der læres om apparatlære i hudplejen herunder anvendelse af damp, aromaterapi, frimatorbørste, tesla, LED 

(lysterapi) m.m. Der læres at sammensætte egen behandlingsprogram og prissætning til brug for egen virksomhed m.m.
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7.  Træningsdag 8.15-18.15: 
Manicure & Pedicure

Dagen starter med produktlære i manicure og pedicure, herefter 

skal den studerende lære at mestre eksklusiv manicure og pedicure. 

Der læres om den klassiske manicure og pedicure, lakmanicure og 

pedicure m.m., samt eksklusive manicure og pedicurebehandlinger, 

som spa-, sauna-, cold paraffin og collagen heat manicure og pe-

dicurebehandlinger. Der læres forskellige lakteknikker og metoder. 

Efter frokost øves den smukke franske manicure og pedicure. 

8. Træningsdag 8.15-18.15: 
     Kropsterapi & Spabehandlinger 
Dagen starter med produktlære i kropspleje, og der undervises i 

forskellige luksuriøse spa- og wellnessbehandlinger. Der læres om 

cellulite-, hår-, slanke-, mudder-, opstrammende-, peeling–, fugtgi-

vende og fugtbevarende kropsbehandlinger, samt om de verdens-

kendte chokolade og algebehandlinger. Ligeledes læres eksklusive 

Spa Luxury behandlinger med produkter indeholdende guldstøv, 

rav, kaviar, hibiscusblomst m.m. Efter frokost øves de forskellige 

behandlinger samtidigt med en intensiv produkttræning i luksuriøse 

kropsplejeprodukter. 



9.  Træningsdag 8,15– ca. 18.15?:  
Eksamenstræning & Eksamen

Denne dag er eksamensdag. De studerende skal op til praktisk ek-

samen i kosmetologi og hudterapi.    

Dagen før trækker de studerende en virkelighedsnær case og kan 

forberede og øve sig denne formiddag, inden endelig eksamen om 

eftermiddagen. 

Efter eksamen afholdes en lille afslutning.
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I 3. semester studeres anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi/

psykiatri, introduktion til anden alternativ behandling, klinikvejled-

ning m.m.

3. semester er et obligatorisk fællessemester for alle vores ud-

dannelser. 

3. semester består af i alt 14 moduler som fjernundervisning, be-

stående af nedenstående moduler:
   
 1. modul:  Infektion

 2. modul:  Hudsygdomme

 3. modul:  Nervesystemet 

 4. modul:  Blod og lymfe 

 5. modul:  Bevægeapparatet

 6. modul:  Kredsløbet 

 7. modul:  Fordøjelsen

 8. modul:  Åndedrættet

 9. modul:    Kvinde, mand og fødsel. Nyrer og urinvejene

10. modul:  Øre, næse og hals

11. modul:  Øjne

12. modul:  Hormoner

13. modul:  Psykiatri

14. modul:  Introduktion til anden alternativ behandling

15. modul: Klinikvejledning

Bogmaterialet til 3. semester består af 13 hæfter/små bøger 

af samme titel som de første 13 moduler, forfattet af overlæge  

Jørgen Kampp. Bøgerne kan købes hos boghandler eller lånes på 

bibliotek.

3. semester består af 650 teorilektioner og afsluttes med en on-

line eksamen. 3. semester er udelukkende fjernundervisning, og den 

studerende kan således tage hele sit semester fra eget hjem og 

sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Den uddannede Kliniske Kosmetolog og Hudterapeut får straks 

efter eksamen sendt sit eksamensbevis, der redegør for lektioner 

og fag , og den uddannede kan herefter åbne selvstændig delvis 

momsfritaget virksomhed eller besidde job inden for kosmetolog og 

wellnessbranchen.
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3. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk 



Dette 4. semester er en overbygning af uddannelsen som Klinisk 

Kosmetolog & Hudterapeut til Klinisk Kosmetolog & Hudterapeut 

Udvidet, som er vores fineste og højeste uddannelse. Overbygnin-

gen er for studerende, der ønsker at synliggøre højeste uddannelse 

og længerevarende praktisk erfaring, samt faglig fordybning i kli-

nisk kosmetologi og hudterapi på et højt niveau. Det udvidede stu-

dium kan tages enten i praktik eller som selvstændig. 

Den studerende skal under 4. semester dokumentere 350 prak-

tiske lektioner af 45 min. hos en uddannet kosmetolog eller skole, 

samt skrive speciale i den kliniske kosmetologi og hudterapi eller 

være selvstændig kosmetolog i et år, samt skrive speciale i den 

kliniske kosmetologi og hudterapi.

Det er muligt at tage dette semester sideløbende med et fuldtids-

arbejde, da den studerende må bruge op til 1 år på at samle sine 

praktiklektioner.

Det større skriflige speciale er en selvstændig skriftlig fordybelse 

i sit hovedfag ud fra et valgtfrit emne.

Efter 4. semester tildeles et nyt eksamensbevis, som redegør for 

en længerevarende praktisk erfaring og en faglig fordybelse på et 

teoretisk højt niveau. 

På og under 4. semester vil den studerende være tilknyttet en 

vejleder, som står til rådighed med vejledning og supervision under 

hele studie.
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4. semester:  Klinisk Kosmetologi Udvidet/ Tilvalg



Den studerende får i sit 4. semester også adgang til en række nyt-

tige links til brug for den Kliniske Kosmetolog og Hudterapi, som 

ønsker at være selvstændig. Endvidere får den studerende løben-

de support, nyhedsbreve, kursusinfo, invitation til værdifulde ERFA-

møder m.m.

4. semester kan påbegyndes allerede ved 1. semester og side-

løbende med 2. og 3. semester eller når det passer bedst den stu-

derende. Dog skal dette semester være afsluttet indenfor 2 år fra 

uddannelsesstart.

Det er muligt for klinikindehavere og deres studerende at aftale 

særskilt og individuelt uddannelsesforløb eller mesterlæreforløb 

f.eks., at indehaver betaler for uddannelsen, og den studerende går 

i praktik/mesterlære i 2 år i indehaverens klinik, sideløbende med 

at den studerende læser teori på fjernundervisning hos Innowell.net. 

Hør evt. nærmere hos studievejledningen eller læs uddannelsesbro-

churen om Mesterlæreuddannelsen. 
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Videreuddannelse og kurser
Skolen har et rigt udbud af videreuddannelser bl.a. Klinisk Fodple-

jer, Klinisk Massør og Kropsterapeut, Klinisk Zoneterapeut, Klinisk 

Spa- & Wellnessterapeut m.m. Fuldført 3. semester på Innowell giver 

merit til skolens øvrige uddannelser, således kan nye uddannelser 

erhverves langt hurtigere og til langt under markedsprisen. 
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En overbygning af en ny uddannelse tager i gennemsnit ca. 3-6 

måneder, sideløbende med et fuldtidsarbejde. 

Innowell udbyder ligeledes et rigt udbud af kortere kurser se evt. 

vores store kursusbrochure på www.innowell.net under kurser.
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Jobmuligheder
Der er begrænset jobmuligheder som Kosmetolog, da kosmetolog 

uddannelsen er meget populær, og der er i dag uddannet flere 

end erhvervslivet kan optage. Der ses dog for tiden en større ef-

terspørgsel på uddannede kosmetologer i takt med, at flere well-

ness-, spa– og kursteder skyder op. Endvidere er efterspørgslen af 

kosmetologbehandlinger fra kunder stærkt stigende. Det forøger 

jobchancerne betydeligt, hvis den uddannede er en momsfritaget 

behandler, da indehaver så har en højere fortjenesten på visse be-

handlinger. 

En Klinisk Kosmetolog & Hudterapeut kan bestride stillinger som 

selvstændig, demonstratrice, salgskonsulent, assistent i Spa-, wel-

ness- og kurcentre, assistent i detail for hudpleje, assistent i kosme-

tikimportør-, agent- og producentbranchen, assistent på krydstogt-

skib, film– og teaterbranchen eller som specialist f.eks. makeupartist, 

permanent hårfjerning, negleteknikker m.m. Der kan også søges job 

indenfor undervisningssektoren. 

Der er ligeledes gode muligheder for at starte op som selvstæn-

dig, da kosmetologi er en meget efterspurgt behandlingsform. Det 

er forholdsvist billigt at opstarte egen klinik. Mange selvstændige 

kombinerer behandlinger på egen klinik med udebehandlinger el-

ler undervisning. Der er endvidere gode muligheder for langsomt at 

opbygge en kundekreds samtidigt med at bibeholde eget job, for 

senere at være fuldtidsbeskæftiget selvstændig.    

Vælges der at opstarte klinik i større byer, må der påregnes en vis 

konkurrence og en større investering til opstarten. 

Lønnen kan være meget høj for en selvstændig Kosmetolog, da 

der ofte er forbundet et stort salg i forbindelse med behandlinger. 

Ansatte er ofte lønnet med en grundløn og en provision. 

Uddannelsen anbefales endvidere i forbindelse med øvrige ud-

dannelser f.eks. Massør, Zoneterapeut, Fodplejer, Spa og Wellnes-

sterapeut m.m. Jo mere alsidig en uddannelse man har, jo større 

er mulighederne for ansættelse, for en stor kundekreds, samt en 

konkurrencedygtig virksomhed. 
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Udtalelser
»Jeg var meget skeptisk og i tvivl om, hvilken kosmetologuddannelse jeg skulle 
vælge, for man hører jo om mange skrækhistorier i medierne. Valget blev Innowell 
pga., at jeg kunne få mine penge tilbage, hvis jeg ikke var tilfreds, og fordi, at de 
studerende hos Innowell er lidt ældre piger ligesom jeg«.

»Da jeg var færdig med 1. semester, tænke jeg godt nok, at alt det her lærer jeg 
aldrig, sikke mange behandlinger og produkter, men jeg blev meget positivt over-
rasket over, hvor meget jeg lærte på 2. semester. Jeg åbnede min egen klinik lige 
efter 2. semester, synes det har været et fantastisk spændende studium og vil gerne 
anbefale jer til andre«.

»Det passede bedst til min hverdagssituation at studere på fjernundervisning. Jeg fik 
en uddannelse til Klinisk Fodplejer og har nu min egen klinik. Jeg var så tilfreds med 
den måde at studere på, at jeg nu er ved at overbygge uddannelsen med Klinisk 
Kosmetolog og Hudterapeut uddannelsen«.

»For mig var det et nemt at vælge uddannelsesinstitution, for jeg ville ikke sige mit 
job op for at blive udnyttet som gratis arbejdskraft i min. 1 år, når jeg kunne lære de 
samme behandlinger hos Innowell og på mine egne præmisser. Jeg er glad for at 
der endelig er kommet en kosmetologuddannelse, som henvender sig til voksne. Jeg 
har fortalt alle, hvor glad jeg har været for at studere hos jer«.

»Jeg valgte Innowell, fordi jeg kendte en, der havde taget to uddannelser hos 
jer og hun var utrolig tilfreds og det er jeg også. Nu glæder jeg mig bare til at få 
åbnet min egen klinik. Vi er flere piger der ønsker at åbne et skønhedshus sammen, 
og skal vi bruge ansatte, så skal de komme fra jeres skole«.

»Jeg gik på en almindelig kosmetologskole, som jeg ikke var særlig tilfreds med. 
Vi fik meget lidt teori og skulle bare lave behandlinger fra morgen til aften. Flere 
dage stod vi helt uden lærer. Jeg følte mig som en gratis og ikke særlig værdsat 
arbejdskraft, der bare skulle tjene penge ind til skolen. Jeg hørte om Innowell 
og gik i gang med det gratis prøvemodul, og allerede her kunne jeg sagtens se 
forskellen på uddannelsesniveauerne. Jeg hoppede fra den anden uddannelse og 
er nu Klinisk Kosmetolog og Hudterapeut, og jeg er mere end glad for mit valg. 
Jeg synes det er kanon at vores øvelsesbehandlinger er gratis for kunderne, og at 
eventuelle bidrag går til humanitært formål«.  

»Jeg blev anbefalet af en klinikindehaver at tage uddannelsen hos Innowell pga. 
momsfritagelsen, så derfor blev det hos jer jeg tog min uddannelse«.

»Jeg synes, det var alle tiders, at jeg kunne studere, når ungerne var smidt i seng 
og der var ro. Det passede mig fint at kunne studere på den måde, men det var 
også hårdt, mens det stod på. Jeg har taget uddannelsen til Klinisk Fodplejer, Klinisk 
Kosmetolog og Klinisk Massør hos Innowell. Jeg er i dag selvstændig klinikindehaver 
med flere ansatte og meget glad for, at jeg tog springet ud i en helt ny karriere«.

»Jeg havde fundet mig et praktiksted, inden jeg startede på uddannelsen, for jeg 
troede ikke, at det kunne være nok praktisk man lærte på det korte seminar. Efter 
2. semester fravalgte jeg at komme i praktik og i stedet for tage 4. semester som 
selvstændig. Jeg var overasket over, hvor meget praktisk man faktisk kunne allerede 
efter 1. semester og med den praktiske undervisning på 2. semester, følte jeg mig 
allerede parat til at åbne min egen klinik. Jeg tog 3. semester samtidig med at jeg 
havde åbnet ny klinik. Det var hårdt men super spændende. Jeg er glad for at jeg 
valgte Innowell«.

»Jeg havde altid drømt om at blive kosmetolog, men det krævede dengang at 
jeg måtte opsige mit arbejde og ydermere betale for uddannelsen, og det fik 
jeg desværre aldrig økonomisk mulighed for. Da jeg hørte om, at jeg kunne tage 
kosmetologuddannelsen på fjernundervisning og kun skulle tage fri fra arbejde i 
9 dage, slog jeg til. Min gamle drøm er gået i opfyldelse. Jeg har nu uddannelsen 
som Klinisk Kosmetolog og Hudterapeut, og har min egen klinik i mit eget hjem, 
og jeg elsker bare mit nye arbejde og liv som selvstændig, også selv om det er 
hårdere at være selvstændig, end jeg lige gik og troede. Tak til Innowell fordi i 
gav mig muligheden«.

»2. semester var utroligt intensivt og spændende, og jeg lærte simpelt hen så me-
get. Det var dejligt at lære så meget praktisk når jeg lige havde været i gennem 
så meget teori på 1. semester og det varede ikke mange dage inde i 2. semester 
før jeg slet ikke kunne vente med at åbne min egen hudplejeklinik. På 2. semester 
fik jeg også svar på alle de spørgsmål omkring det at starte egen klinik, så jeg 
skrev en lang liste med det jeg skulle bruge til at opstarte, bestilte det over nettet 
mens jeg var på skole og da jeg kom hjem var det allerede ankommet. I dag har 
jeg så min dejlige lille hjemmeklinik, hvor min datter engang boede inden hun fløj 
fra reden. Jeg har super travlt, tjener godt og elsker bare mit nye arbejdsliv«.

»Jeg er 32 år og ville bare sadle om hurtigt for jeg kunne ikke længere holde mit 
gamle job ud. Valget blev selvfølgelig Innowell, hvor jeg blev uddannet kosmetolog 
og det førte til en lederstilling indenfor wellnessbranchen. Skønt!!«.



Klinisk Massør
   & Kropsterapeut 



1. semester er et studie i sit hovedfag klinisk massage og kropste-

rapi. Her studeres alt det teoretiske omkring den kliniske massage 

bl.a. muskler, huden, skelettet, bevægeapparatet, produktlære, syg-

domslære, idrætsskader, rygsmerter, tag, greb m.m. 

Ud over det teoretiske fjernstudium vil den studerende på 1. se-

mester blive introduceret i praktiske og lette øvelser og teknikker  i 

massage. 

Den studerende vil få tilsendt et behandlersæt indeholdende  

massagecreme, massageolie med pumpe m.m., samt et udførligt trin 

for trin materiale. 

I 1. semester skal den studerende øve en del massage for at blive 

fortrolig med kroppen inden træningscenter, hvor der læres den 

udvidede og tekniske kliniske massage. 

© copyright Innowell.net

1. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk
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Det praktiske studium i den kliniske massage skal journalføres og 

godkendes før optagelse på 2. semester. 

I 1. semester skal påregnes en del praksis som selvstudie. Træ-

ningspersoner til det praktiske studie skal den studerende selv finde 

f.eks. blandt kollegaer, venner, familie m.m.. 

I 1. semester benyttes pensum i form af en e-bog som downloa-

des/ hentes fra det virituelle klasseværelse. 

1. semester afsluttes med en onlineeksamen.

I 1. semester læres: 
	e Bevægeapparatet 

	e Huden

	e Centralnervesystemet

	e Massagetag og greb

	e Produktlære

	e Skandinavisk Massage

	e Rygsmerter

	e Idrætsskader

	e Sydomslære i bevægeapparatet

	e Massagens historie

	e Kropsterapi m.m.
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2. semester:  Seminar af 5 dage/Obligatorisk
Med 1. semesters teori og øvelser i bagagen skal den studerende 

på 2. semester lære den professionelle kliniske og udvidede del 

af massagen, samt kropsterapiens mange behandlingsmuligheder. 

Seminar i den kliniske massage og kropsterapi foregår på skolens 

træningscenter og er meget intensiv.

På seminar vil den studerende blive introduceret for forskellige 

problemstillinger i praksis, så den uddannede er rustet til at kunne 

varetage flere typer behandlingssituationer, både i job eller som 

selvstændig klinikindehaver. Endvidere undervises i flere forskellige 

udbud af behandlinger, således at den uddannede når ud til så 

bred en kundegruppe som muligt og dermed opnår stor konkur-

rencestyrke som selvstændig klinikindehaver eller udgør en efter-

tragtet arbejdskraft.

På seminar vil den studerende kunne afprøve forskelligt inventar,  

produkter m.m., for at sikre gode arbejdsstillinger, samt en sikker og 

tryg arbejdsgang. Alt udstyr kan købes på 2. semester både nyt og 

brugt i alle prisklasser, så den uddannede evt. kan åbne egen klinik 

straks efter 2. semester. 

Seminar afsluttes med en praktisk eksamen.



Undervisningsforløb på seminar

1.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Kropsterapi & Spabehandlinger

Dagen starter med produktlære i kropspleje, og der undervises i 

forskellige luksuriøse spa- og wellnessbehandlinger. Der læres om 

cellulite-, hår-, slanke-, mudder-, opstrammende-, peeling–, fugtgi-

vende og fugtbevarende kropsbehandlinger, samt om de verdens-

kendte chokolade og algebehandlinger. Ligeledes læres eksklusive 

Spa Luxury behandlinger med produkter indeholdende guldstøv, 

rav, kaviar, hibiscusblomst m.m. Efter frokost øves de forskellige 

behandlinger samtidigt med en intensiv produkttræning i luksuriøse 

kropsplejeprodukter. De studerende lærer at mestre disse eksklu-

sive kropsbehandlinger og lærer at sammensætte egne behand-

lingsudbud.
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2.   Træningsdag 8.15-18.15:  
Hotstonemassage

Denne undervisningdag lærer de studerende Hotstonemassagens 

mange muligheder. Hotstonemassagen har fundet sit indtog i hele 

verden, og mange klinikker og eksklusive spacentre profilerer sig 

kraftigt med denne meget efterspurgte behandling. Med varme 

natursten og eksklusive olier læres at mestre en rolig og terapeu-

tisk massage. Varmen fra de glatte natursten afslapper, løsner mu-

skulaturen og forbedrer blodtilførelsen.      

De studerende lærer en komplet Hotstonekropsmassage og lærer 

hvordan disse Hotstone kan benyttes og udbydes til f.eks. Hotstone 

rygmassage, fodmassage, ansigtsmassage, hotstoneterapi m.m., 

samt lærer hvordan man kan benytte Hotstone kombineret med 

andre behandlinger. 
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3-4.  Træningsdag 8.15-18.15: 
Klinisk Massage 

Begge dage læres om den professionelle kliniske massage også 

kaldet sportsmassage. Der læres om de forskellige massageformer, 

typer og strøg, samt hvordan en kropsmassage evt. kan opdeles i 

forskellige udbud af behandlinger. Begge dage præsenteres de 

studerende for forskellige behandlingssituationer og problemstillin-

ger, som øves og trænes på mange typer »kunder«, så den stude-

rende er rustet til enhver form for situationer efter endt uddannelse. 

Der læres også om massage mod bestemte lidelser, skader eller 

smerter, hvor den studerende lærer mestre et helt massageforløb 

fra start til slut. Den studerende skal blandt andet redegør for val-

get af sit eget behandlingsforløb via journalkort, samt vejledningen 

til »kunden«, så både kunde og behandler opnår maksimalt udbytte 

af sit behandlingsforløb. Den studerende trækker nogle cases med 

specifikke problemstillinger hvor der øves målrettet behandlingsfor-

løb, aftales efterbehandling og genbookinger, laves journalføring 

m.m.
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5.  Træningsdage 8.15-18.15?: Eksamenstræning & Eksamen
Denne dag er eksamensdag. De studerende øver hele formiddagen til den praktiske eksamen sammen med faglære. Efter frokost er det 

praktisk eksamen og en lille afslutning.
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I 3. semester studeres anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi/

psykiatri, introduktion til anden alternativ behandling, klinikvejled-

ning m.m.

3. semester er et obligatorisk fællessemester for alle vores ud-

dannelser. 

3. semester består af i alt 14 moduler som fjernundervisning, be-

stående af nedenstående moduler:
   
 1. modul:  Infektion

 2. modul:  Hudsygdomme

 3. modul:  Nervesystemet 

 4. modul:  Blod og lymfe 

 5. modul:  Bevægeapparatet

 6. modul:  Kredsløbet 

 7. modul:  Fordøjelsen

 8. modul:  Åndedrættet

 9. modul:    Kvinde, mand og  fødsel. Nyrer og  urinvejene

10. modul:  Øre, næse og hals

11. modul:  Øjne

12. modul:  Hormoner

13. modul:  Psykiatri

14. modul:  Introduktion til anden alternativ behandling

15. modul: Klinikvejledning

Bogmaterialet til 3. semester består af 13 hæfter/små bøger af 

samme titel som de første 13 moduler, forfattet af overlæge Jørgen 

Kampp. Bøgerne kan købes hos boghandler eller lånes på bibliotek.

3. semester består af 650 teorilektioner og afsluttes med en on-

line eksamen. 3. semester er udelukkende fjernundervisning, og den 

studerende kan således tage hele sit semester fra eget hjem og 

sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Efter eksamen får den uddannede Klinisk Massør & Kropsterapeut 

sendt sit eksamensbevis og kan straks søge job, eller starte op som 

selvstændig. 

Efter 3. semester er den uddannede Klinisk Massør & Kropsterapeut 

momsfritaget på sine massagebehandlinger og har dermed skabt 

det bedste økonomiske grundlag for at etablere egen klinik eller 

søge job.
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3. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk 



Dette 4. semester er en overbygning af uddannelsen som Klinisk 

Massør & Kropsterapeut til Klinisk Massør & Kropsterapeut Udvi-

det, som er vores fineste og højeste uddannelse. Det overbyggende 

studium er for studerende der ønsker at synliggøre højeste uddan-

nelse og længerevarende praktisk erfaring, samt faglig fordybelse 

i klinisk massage på et højt niveau. Overbygningen kan tages enten 

i praktik eller som selvstændig. 

Den studerende skal under 4. semester dokumentere 350 prak-

tiske lektioner af 45 min. hos en uddannet massør, samt skrive spe-

ciale i den kliniske massage eller være selvstændig massør i et år, 

samt skrive speciale i den kliniske massage.

Det er muligt at tage dette semester sideløbende med et fuldtids-

arbejde, da den studerende må bruge op til 1 år på at samle sine 

praktiklektioner. 

Det større skriftlige speciale er en selvstændig skriftlig fordy-

belse i sit hovedfag ud fra et valgtfrit emne.

Efter 4. semester tildeles et nyt eksamensbevis, som synliggør en 

længerevarende praktisk erfaring og en faglig fordybelse på et 

teoretisk højt niveau. 

På og under 4. semester vil den studerende være tilknyttet en 

vejleder, som står til rådighed med vejledning og supervision under 

hele studiet.
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4. semester:  Klinisk Massør Udvidet/Tilvalg
Den studerende får i sit 4. semester også adgang til en række 

nyttige links til brug for den Kliniske Massør, som ønsker at være 

selvstændig. Endvidere får den studerende løbende support, ny-

hedsbreve, kursusinfo, elektronisk visitkort, invitation til værdifulde 

ERFA-møder m.m.

4. semester kan påbegyndes allerede ved påbegyndelse af 1. 

semester og sideløbende med 2. og 3. semester. 

Det er muligt for klinikindehavere og deres studerende at aftale 

særskilt og individuelt uddannelses/ mesterlærerforløb f.eks. at in-

dehaver betaler for uddannelsen, og den studerende går i praktik/

mesterlærer i 2 år i indehaverens klinik, sideløbende med at den 

studerende læser teori på fjernundervisning. Hør evt. nærmere hos 

Innowell på tlf. nr.: 0045 98901080.



Videreuddannelse
Skolen har et rigt udbud af videreuddannelser bl.a. Klinisk Kosmetolog & Hudterapeut, Klinisk Zoneterapeut, Klinisk Fodplejer, Klinisk Spa- 

og Wellnessterapeut m.m. 

Fuldført 3. semester hos Innowell giver merit til skolens øvrige uddannelser, således kan nye uddannelser erhverves langt hurtigere og til 

langt under markedsprisen. En overbygning af en ny uddannelse tager i gennemsnit ca. 3-6 måneder, sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Innowell udbyder også et rigt udbud af kortere kurser, se evt. vores kursusbrochure på www.innowell.net under kurser.
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Der er endvidere gode muligheder for langsomt at opbygge en 

kundekreds samtidigt med at bibeholde eget job for senere at 

være fuldtidsbeskæftiget som selvstændig. 

Der kan også søges job indenfor undervisningssektoren.

Lønnen er god for en selvstændig, men afhænger af efterspørgs-

len fra kunderne og evnen til at sælge produkter og genbookinger.  

Uddannelsen anbefales endvidere i forbindelse med øvrige 

uddannelser f.eks. Klinisk Kosmetolog & Hudteraput, Klinisk Zone-

terapeut, Klinisk Fodplejer, Klinisk Spa & Wellnessterapeut m.m. Jo 

mere alsidig en uddannelse man har, jo større er mulighederne for 

ansættelse, for en stor kundekreds, samt en konkurrencedygtig selv-

stændig virksomhed. 

Det kræver en god fysik, at arbejde som fuldtidsbeskæf- 

tiget massør.

Jobmuligheder
Der er gode jobmuligheder som Klinisk Massør & Kropsterapeut, da 

massage og kropsterapi er meget efterspurgte behandlingsformer. 

Flere store virksomheder har i dag massører ansat som personale-

pleje. Endvidere ses stadig større og større professionelle klinikker 

med flere ansatte. 

Som Klinisk Massør & Kropsterapeut kan der også søges job i 

wellness-, spa– og kurcentre, hos idrætsforeninger, sportscentre, 

handicapforeninger m.m. 

Det forøger jobchancerne betydeligt, hvis den uddannede er 

en momsfritaget behandler, da indehaver dermed har en højere 

fortjenesten pr. behandling. Der er gode muligheder for at starte 

som selvstændig, da massage er en meget kendt og efterspurgt 

branche. Det er billigt at opstarte egen klinik som selvstændig Mas-

sør. Mange selvstændige kombinerer massage hos virksomheder 

med massagebehandlinger i egen klinik, hjemme eller ude. 



»Jeg havde tilmeldt mig en lægeeksamineret fodplejeuddannelse fordi jeg synes det 
lød så flot og troede det var den bedste uddannelse, men så fandt jeg ud af at jeg 
ikke blev momsfritaget ved den skole. Ved den skole skulle man et helt andet sted 
hen for at få anatomi og fysiologi, som kun oprettede hold ved min. 12 tilmeldinger 
og så kunne jeg ellers stå der med en halv uddannelse. Men så hørte jeg om In-
nowell, der kunne jeg blive momsfritaget til den halve pris. Jeg læser nu videre til 
massør også ved Innowell selvfølgelig og fordi jeg havde taget en uddannelse kunne 
jeg få merit for 3. semester, så det blev til 2 uddannelser på 9 mdr., sideløbende 
med mit job.«

»Jeg var allerede uddannet massør og havde egen klinik, da jeg fik øje på at jeg 
kunne blive momsfritaget hos Innowell. Jeg valgte at tage hele uddannelsen som 
Massør, det tog mig 3 måneder og gav mig 25% mere i løn. Nu læser jeg videre til 
Zoneterapeut hos Innowell.«                                

»Jeg valgte Innowells fjernundervisning, fordi jeg kunne tage uddannelse, mens jeg 
gik på barsel.

»Jeg valgte Innowells uddannelse, fordi jeg ikke havde råd til at opsige mit arbejde 
for at læse til professionel massør. Hos dem kunne jeg både læse i mit eget tempo 
og passe mit arbejde.«

»Jeg tog min uddannelse hos Innowell som massør og tjener 25% mere på mine be-
handlinger i forhold til mine konkurrenter. Den større fortjeneste valgte jeg at sænke 
mine priser med, og det har gjort mig meget konkurrencestærk.«  

»Jeg var så fræk at sende en uopfordret jobsøgning til en stor massageklinik. Jeg 
fortalte dem, at jeg var en momsfritaget behandler, og hvis de ansatte mig, ville de 
tjene 25% mere på mine behandlinger i forhold til deres egen ansattes behandlinger. 
Det har skaffet mig job.«

»Jeg troede, at det med fjernundervisning i så tør teori som anatomi og fysiologi 
var for svært for mig, så jeg valgte det gratis prøvemodul først. I det modul var der 
både film, elektronisk leksikon, flinke studiekammerater og et hav af hjælpemidler, 
som jeg ikke engang fik brug for. Jeg var meget overrasket over, hvor genialt de 
virituelle klasseværelser virkede og den meget hjælp man fik af studievejledningen, 
når der var noget, jeg ikke kunne finde ud af.  Jeg er ikke særlig god til computer, 
men det kræver faktisk heller ikke andet end lysten til at lære.«

»Jeg valgte at tage Innowells overbyggende uddannelse som Klinisk Massør Ud-
videt, fordi jeg gerne ville have noget mere praktisk erfaring. Jeg var under min 
uddannelse ude i en rigtig klinik, og der er jeg nu ansat.«

»Der var mange skoler, der tilbød massage uddannelser, også både hurtigere og 
billigere, men jeg valgte Innowell, fordi jeg kunne blive momsfritaget på mine be-
handlinger. Det er da en dårlig investering i ens fremtid, at gå på kompromis med sin 
uddannelse og så skulle betale 25 % af ens indtægt, fordi jeg var dårligt uddannet  
ikke?«

»Jeg havde haft selvstændig massageklinik i 6 år og fik pludselig et nyhedsbrev om, 
at jeg kunne blive momsfritaget hos Innowell og på fjernundervisning. Jeg skulle kun 
tage et kursus og så var jeg momsfritaget. Jeg havde en computer i min klinik og når 
jeg så fik et afbud fra en kunde, brugte jeg så lige tiden på at studere. Det tog mig 
ca. 2½ måned, og jeg er skide sur over, at I ikke var kommet noget før. Tænk på alt 
det moms jeg har betalt, det kunne jeg sagtens have brugt på mig selv. Fint initiativ 
og godt at I er kommet. Jeg har anbefalet jer til alle mine kollegaer, for det med 
fjernundervisningen og niveauet var sgu skide professionelt.« 

»Jeg havde faktisk slet ikke noget at skulle have sagt angående valg af uddannelses-
institution, for min chef forlangte, at jeg blev uddannet hos Innowell. Jeg fik at vide, at 
jeg skulle uddannes hos Innowell, fordi jeg blev momsfritaget, for så tjente han mere 
på mig og mine behandlinger. Han betalte uddannelsen, og jeg tog 4. semester ved 
ham og har nu job som massør. Jeg var meget glad for mit studie og kender også 
flere, der har valgt Innowell og som også var meget tilfredse.« 

»Jeg var lige på nippet til at vælge en af de der massageskoler, hvor man kan tage 
en uddannelse hurtigt pga. ikke ret mange lektioner. Det ville da være at skyde sig 
selv i foden og kaste pengene ud af vinduet, for hvorfor tage en uddannelse hvor 
jeg tjener 25 % mindre end mine konkurrenter?«

»Det med kropsterapien i massageuddannelsen var jeg nu ikke meget for da jeg 
kun ville være massør, men efter min uddannelse som Klinisk Massør & Kropstera-
peut fik jeg job med det samme i et stort Spacenter. Der var mange ansøgere til 
jobbet som massør men de valgte mig fordi jeg netop også havde lært Hotsto-
nemassagen og samtidigt var momsfritaget. Så selv om jeg stadig helst bare vil 
lave klinisk massage, så kan jeg da godt se at det var godt at jeg fik det med. På 
Spacenterne får man desuden meget mere i løn.« 
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Udtalelser





1. semester er et studie i sit hovedfag zoneterapi. Her studeres alt 

det teoretiske omkring den kliniske zoneterapi bl.a. tryk, zoner, na-

turlægemidler, historie, sygdomslære, akupunktur, medianer, reflek-

ser, smertebehandling, tilstande, akupressur, begreber, sundheds-

lovgivningen m.m.  

Ud over det teoretiske fjernstudie vil den studerende på  

1. semester blive introduceret i en del praktiske øvelser og teknik-

ker. Med en trin for trin guide, skal den studerende øve zonetera-

pien og blive fortrolig med fødder, samt det at behandle mennesker  

inden den studerende skal på træningscenter og lære den udvi-

dede kliniske zoneterapi. 
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1. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk
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I 1. semester læres: 
	e Sygdomslære og forståelse

	e Zoneterapien

	e Zoneterapigreb, strøg og tag

	e Arbejdsstillinger

	e Zoneterapi mod bestemte lidelser

	e Zoneterapi specielt for mænd, kvinder og børn

	e Ubalancer og lidelser

	e De 5 elementer

	e Medianbaner og punkter

	e Placeringen af reflekszonerne

	e Cases m.m.

Det praktiske studium i zoneterapien skal journalføres og godken-

des for optagelse på 2. semester. 

I 1. semester skal påregnes en del praksis som selvstudie. Træ-

ningspersoner til det praktiske studie skal den studerende selv finde 

f.eks. blandt kollegaer, venner og familie. 

I 1. semester benyttes pt. bogmaterialet: Den illustrerede guide til 

zoneterapi af Inge Dougans og Zoneterapi - De 5 Elementer Og 

Deres 12 Meridianer. En Enestående Metode af Inge Dougans,   

samt pensum i form af løsbladeark til downloading. Alle bøger kan 

købes i boghandel eller på nettet.

1. semester afsluttes med en onlineeksamen.
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2. semester:  Seminar af 5 dage/Obligatorisk
Med 1. semesters teori og øvelser i bagagen skal den studerende 

på 2. semester lære den kliniske, tekniske og udvidede del af ud-

dannelsen Klinisk Zoneterapeut. Seminar i den kliniske zoneterapi 

foregår på skolens træningscenter og er meget intensiv.

På seminar vil den studerende blive introduceret for forskel-

lige problemstillinger i praksis, så den uddannede er rustet til at 

kunne varetage flere typer behandlingssituationer i job eller som 

selvstændig klinikindehaver. Endvidere undervises i flere forskellige 

udbud af behandlinger, således at den uddannede når ud til så 

bred en kundegruppe som muligt, og dermed opnår stor konkur-

rencestyrke som selvstændig klinikindehaver eller udgør en efter-

tragtet arbejdskraft.

På seminaropholdet vil den studerende kunne afprøve og teste 

flere typer af inventar, produkter m.m., for at sikre gode arbejdsstil-

linger og en tryg arbejdsgang. Alt udstyr kan købes på 2. semester 

både nyt og brugt i alle prisklasser, så den uddannede kan åbne 

egen klinik straks efter 2. semester.

Seminar afsluttes med en praktisk eksamen. 



1.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Medianer og akupressur

Der bydes velkommen på træningscenter og undervisningen starter 

med læren om medianer, medianpunkter og medianbaner. De stu-

derende lærer at finde medianbanerne og punkterne på hinanden. 

Efter frokost udvides med læren om akupressuren. De studerende 

lærer i praksis om hvordan bestemte lidelser kan behandles med  

akupressur, og hvordan disse kan kombineres med zoneterapien.

2.-3. Træningsdag 8.15-18.15:  
 Klinisk Zoneterapi
Begge dage læres at mestre den professionelle zoneterapibehand-

ling. Første dag starter med introduktion i den professionelle kliniske 

zoneterapi. Alle punkterne læres og gennemgås via plancher og 

øveklienter. Herefter læres hvordan den kliniske zoneterapi kan 

benyttes sammen med læren om akupressuren og medianteorien. 

Begge dage øves den professionelle zoneterapi på forskellige øve-

klienter med forskelligartede problemstillinger.

68

Undervisningsseminar på træningscenter



4.  Træningsdag 8.15-18.15: 
Klinisk Zoneterapi med Cases

Dagen starter med læren om den kliniske zoneterapi, hvor den 

studerende skal opbygge en komplet case omkring en bestemt li-

delse og dens behandlingsforløb. Den studerende skal planlægge 

et behandlingsforløb i samråd med øveklienten og kunne redegøre 

for sit forløb.

5.  Træningsdage 8.15- ca.18.15?: 
Eksamen

Denne dag er eksamensdag. Hele formiddagen eksamenstrænes 

den kliniske zoneterapi og efter frokost skal de studerende til prak-

tisk eksamen. Efter eksamen holdes en lille afslutning.
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I 3. semester studeres anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi/

psykiatri, introduktion til anden alternativ behandling, klinikvejled-

ning m.m.

3. semester er et obligatorisk fællessemester for alle vores ud-

dannelser. 

3. semester består af i alt 14 moduler som fjernundervisning, be-

stående af nedenstående moduler:
   
 1. modul:  Infektion

 2. modul:  Hudsygdomme

 3. modul:  Nervesystemet 

 4. modul:  Blod og lymfe 

 5. modul:  Bevægeapparatet

 6. modul:  Kredsløbet 

 7. modul:  Fordøjelsen

 8. modul:  Åndedrættet

 9. modul:    Kvinde, mand og fødsel. Nyrer og urinvejene

10. modul:  Øre, næse og hals

11. modul: Øjne

12. modul:  Hormoner

13. modul:  Psykiatri

14. modul:  Introduktion til anden alternativ behandling

15. modul: Klinikvejledning

Bogmaterialet til 3. semester består af 13 hæfter/små bøger af 

samme titel som de første 13 moduler, forfattet af overlæge Jørgen 

Kampp. Bøgerne kan købes hos boghandler eller lånes på bibliotek.

3. semester består af 650 teorilektioner og afsluttes med en on-

line eksamen. 3. semester er udelukkende fjernundervisning, og den 

studerende kan således tage hele sit semester fra eget hjem og 

sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Efter eksamen får den uddannede Klinisk Zoneterapeut sendt sit ek-

samensbevis og kan straks søge job, eller starte op som selvstændig. 

Efter 3. semester er den uddannede Klinisk Zoneterapeut momsfri-

taget på sine behandlinger og har dermed skabt det bedste økono-

miske grundlag for at etablere egen klinik eller søge job.
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3. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk 
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4. semester: Klinisk ZoneterapiUdvidet/Tilvalg
Dette 4. semester er en overbygning af uddannelsen som Klinisk 

Zoneterapeut til Klinisk Zoneterapeut Udvidet, som er vores fineste 

og højeste uddannelse. Overbygningen er for studerende der øn-

sker at synliggøre højeste uddannelse og længerevarende praktisk 

erfaring, samt faglig fordybelse i zoneterapi på et højt niveau. Det 

udvidede studium kan tages enten i praktik eller som selvstændig.

Den studerende skal under 4. semester dokumentere 350 prakti-

ske lektioner af 45 min. hos en uddannet zoneterapeut, samt skrive 

speciale i den kliniske zoneterapi eller være selvstændig zonetera-

peut i et år, samt skrive speciale i den kliniske zoneterapi.

Det er muligt at tage dette semester sideløbende med et fuldtids-

arbejde, da den studerende må bruge op til 1 år på at samle sine 

praktiklektioner. 

Det større skriftlige speciale er en selvstændig skriftlig fordy-

belse i sit hovedfag ud fra et valgtfrit emne.

Efter 4. semester tildeles et nyt eksamensbevis, som synliggør en 

længerevarende praktisk erfaring og en faglig fordybelse på et 

teoretisk højt niveau.

På og under 4. semester vil den studerende være tilknyttet en vej-

leder, som står til rådighed med vejledning og supervision under 

hele studiet.

Den studerende får i sit 4. semester også adgang til en række nyt-

tige links til brug for den Kliniske Zoneterapeut, som ønsker at være 

selvstændig. Endvidere får den studerende løbende support, ny-

hedsbreve, kursusinfo, elektronisk visitkort, invitation til værdifulde 

ERFA-møder m.m.

4. semester kan påbegyndes allerede ved 1. semester og sidelø-

bende med 2. og 3. semester.

Det er muligt for klinikindehavere og deres studerende at aftale 

særskilt og individuelt uddannelsesforløb f.eks, at indehaver betaler 

for uddannelsen, og den studerende går i praktik/mesterlærer i 2 

år i indehaverens klinik, sideløbende med at den studerende læser 

teori på fjernundervisning. Hør evt. nærmere hos Innowell på tlf. nr.: 

0045 98901080.



Skolen har et rigt udbud af videreuddannelser bl.a. Klinisk Kosme-

tolog & Hudteraput, Klinisk Massør & Kropsteraput, Klinisk Spa & 

Wellnessterapeut, Klinisk Fodplejer m.m. 

Fuldført 3. semester hos Innowell giver merit til skolens øvrige 

uddannelser, således kan nye uddannelser erhverves langt hurti-

gere og til langt under markedsprisen. En overbygning af en ny 

uddannelse tager i gennemsnit ca. 3-6 måneder, sideløbende med 

et fuldtidsarbejde. 

Innowell udbyder også et rigt udbud af kortere kurser se evt. 

vores store kursusbrochure på www.innowell.net under kurser.
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Videreuddannelse



Jobmuligheder
Der er meget begrænset jobmuligheder som Zoneterapeut, dette 

er fordi de fleste zoneterapiklinikker er små og uden ansatte, og 

dette begrænser mulighederne for job. Det forøger dog jobchan-

cerne, hvis den uddannede er en momsfritaget behandler, da in-

dehaver har en højere fortjeneste pr. behandling. Der ses dog en 

stigning og efterspørgsel af zoneterapien som personalepleje og 

enkelte større virksomheder har i dag ansat zoneterapeuter som en 

integreret del af personalet.

Der er også gode muligheder for at opstarte egen klinik, da 

zoneterapi er en af de mest respekterede behandlingsformer in-

denfor den alternative sundhedsbranche. Det er billigt at opstarte 

egen klinik, som selvstændig Zoneterapeut. De fleste selvstændige 

zoneterapeuter opbygger langsomt en kundekreds samtidigt med 

at de bibeholder deres job for senere at være fuldtidsbeskæftiget 

som selvstændig.

 

Endvidere kan der søges job indenfor undervisningssektoren. 

Lønnen er god for en selvstændig, men afhænger af efterspørgs-

len fra kunderne, samt evnen til evt. at kunne sælge produkter og 

genbookinger.

Uddannelsen anbefales endvidere i forbindelse med øvrige ud-

dannelser f.eks. Kosmetolog, Massør, Fodplejer m.m. Jo mere alsidig 

en uddannelse man har, jo større er mulighederne for ansættelse, 

for en større kundekreds, samt en konkurrence- og bæredygtig 

selvstændig virksomhed. 
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»Jeg er sygeplejerske, og første gang jeg hørte om, at man kunne blive Zonetera-
peut på fjernundervisning, blev jeg faktisk vred, jeg kunne ikke tro mine egne ører, 
sikke da noget møg tænkte jeg. Jeg valgte alligevel at prøve det gratis modul i 3. 
semester og her mødte jeg så mine studiekammerater, som var utrolig begejstret. Jeg 
må sige, at min skepsis blev gjort til skamme. Udover et teoretisk højt niveau, så fik jeg 
meget mere praktisk zoneterapi i min uddannelse end jeg havde forestillet mig. Nu 
er jeg i gang med også at læse til massør.«  

»Jeg er en meget aktiv pige og skulle gå fra til et års barsel, så hørte jeg om Innowells 
fjernundervisning. Jeg tog zoneterapiuddannelsen på de første 5 måneder af min 
barsel og opbyggede en deltids kundekreds de sidste måneder af min barsel.«

»Jeg valgte Innowells uddannelse som Zoneterapeut, fordi jeg er selvstændig mas-
sør, og min ryg kunne ikke længere holde til fuldtids massage. Hos Innowell kunne jeg 
overbygge zoneterapiuddannelsen på fjernundervisning, og samtidigt passe mine 
kunder.«

»Jeg kender en, der er uddannet både massør og zoneterapeut hos jer og hun kunne 
kun sige godt om jeres måde at uddanne på, så derfor valgte jeg jer.«

»Zoneterapeut på fjernundervisning passede lige til mit temperament. Jeg tog ud-
dannelsen på ca. 4 måneder sideløbbende med mit fuldtidsarbejde og er meget 
tilfreds med den måde at studere på. Jeg skraber nu sammen til også at tage mas-
sageuddannelsen hos jer.«

»Det var dejligt at kunne øve på familien inden jeg skulle på skole og jeg var faktisk 
lidt overrasket over hvor meget jeg egentlig selv kunne da jeg kom på skole. Eksa-
men gik godt og jeg synes det er en skøn måde at studerer på« 

»Hvis jeg skal være ærlig, så valgte jeg Innowells fjernundervisning i zoneterapi pga. 
prisen. Jeg skulle give over 60.000,- for en zoneterapiuddannelse hos en anden ud-
dannelsesinstitution og kun det halve hos Innowell. Hos Innowell blev jeg momsfritaget 
og var stillet nøjagtig som hos den anden skole. Hvorfor så betale det dobbelte?«

»Jeg valgte Innowells zoneterapiuddannelse, fordi jeg blev momsfritaget. Den zone-
terapiskole, der lå nærmest min bopæl, betød, at jeg skulle et andet sted for at læse 
anatomi og fysiologi m.m., ydermere skulle jeg bruge næsten 2 års aftensstudie, inden 
jeg blev færdig. Hos Innowell blev jeg færdig på 7 måneder sideløbende med mit 
fuldtidsarbejde, og læser nu videre til Fodplejer hos Innowell.«

»Jeg valgte Innowells zoneterapiuddannelse, fordi de andre skoler var lidt for alter-
native for mig. Indianske trommer, stenenergier, fjernhealing og gu´ved hvad, ja det 
var bare slet ikke mig. Havde jeg fundet på at udbyde det i min lille by, så havde 
mine kunder slet ikke kunne tage mig seriøst. Jeg kan godt lide at have begge ben 
plantet på jorden og vil gerne skabe mig en karriere som seriøs selvstændig Klinisk 
Zoneterapeut.«

»Jeg prøvede det gratis modul, og der må jeg indrømme, at jeg blev meget impo-
neret, hele studiet er bare så spændende med film, radioudsendelser, tests osv. Jeg 
synes det er en smart og meget motiverende måde I tilbyder jeres uddannelser på.«

»Jeg havde allerede en uddannelse som Klinisk Fodplejer fra Innowell, da jeg valgte 
at overbygge med uddannelsen til Zoneterapeut. Når jeg giver en god fodmas-
sage er det let også at sælge en zoneterapibehandling og kunderne elsker denne 
kombination af fodpleje og zoneterapi.  Med begge uddannelser har jeg lidt flere 
muligheder for at tjene penge i min klinik. Jeg har været super tilfreds med begge 
mine uddannelser hos Innowell og har stadig tæt kontakt til både skolen og mine 
søde studiekammerater.«
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(kosmetolog og massør)
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1. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk
1. semester er et studie i sit hovedfag klinisk spa og wel-

lnessterapi. Her studeres alt det teoretiske omkring wellness, 

hygiejne, håret, huden, hudpleje, hudtyper, ansigtsbehand-

linger, negle, hudplejeprodukter, kropsplejeprodukter, ap-

paratlære, hotstone, kropsbehandlinger m.m.  Ud over det 

teoretiske fjernstudie vil den studerende på 1. semester blive 

introduceret i en del praktiske øvelser og teknikker. 

Den studerende vil få tilsendt et behandlingssæt med pro-

fessionelle produkter, samt udførligt billedmateriale og trin 

for trin guide, så den studerende kan øve lette behandlinger 

og blive fortrolig med wellnessterapien inden træningscen-

ter, hvor den udvidede kliniske wellnessterapi læres. 

Wellnessterapisættet til hjemmebehandling indholder: 

håndklæder, rensemælk, skintonic, peeling, ansigtsmaske, 

håndmaske, cremer, håndpeeling, håndcreme, manicuretab-

letter, neglebåndsfjerner, svamp, spatel, massageolie m.m.
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I 1. semester læres: 
	e Produktlære

	e Lette ansigtsbehandlinger

	e Hudanalyse

	e Afrensning

	e Peeling

	e Ansigtsmassage

	e Masker

	e Manicure

	e Lakmanicure

	e Neglepleje

	e Håndmassage m.m.

Det praktiske studie i den kliniske wellnessterapi skal journalføreres 

og godkendes for optagelse på 2. semester.

I 1. semester skal påregnes en del praksis som selvstudie. Træ-

ningspersoner til det praktiske studie skal den studerende selv finde 

f.eks. blandt venner og familie. På 1. semester benyttes pensum som 

e-bog, der ligger til downloading i det virtuelle klasseværelse.  

1. semester afsluttes med en onlineeksamen. Alle materialer er 

indeholdt i prisen. 



Med 1. semesters teori og øvelser i bagagen skal den studerende 

på 2. semester lære den professionelle kliniske og udvidede del af 

wellnessuddannelsen. Seminar i den kliniske wellnessterapi foregår 

på skolens træningscenter og er meget intensiv.

På seminar vil den studerende blive introduceret i forskellige 

problemstillinger i praksis, så den uddannede er rustet til at kunne 

varetage flere typer behandlingssituationer, både i job eller som 

selvstændig klinikindehaver. Endvidere undervises i flere forskellige 

udbud af behandlinger, således at den uddannede når ud til så 

bred en kundegruppe som muligt, og dermed opnår stor konkur-

rencestyrke som selvstændig klinikindehaver eller udgøre en efter-

tragtet arbejdskraft.

På seminar vil den studerende kunne afprøve og teste flere typer 

af tænger, sakse, file, pincetter, inventar, hygiejneartikler, maskiner, 

produkter m.m., for at sikre en sikker og tryg arbejdsgang. Alt udstyr 

kan købes på 2. semester både nyt og brugt i alle prisklasser, så 

den uddannede evt. kan åbne egen klinik straks efter 2. semester. 

Der tilbydes weekendundervisning/ kurser i farvning af vipper og 

bryn, depilering (hårfjerning med voks) og makeup, så den stude-

rende ikke behøver hjemrejse i weekenden. Husk at disse 2 dages 

ekstra kursus/ undervisningsdage er et tillægs- og betalingskursus, 

som skal bestilles senest ved tilmelding til 2. semester.
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2. semester:  Seminar af 10+2 dage/Obligatorisk
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1.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Spa- og wellnessbehandlinger

Dagen starter med produktlære i kropspleje, og der undervises i forskellige luksuriøse spa- og wellness kropsbehandlinger f.eks. cellulite-, 

hår-, slanke-, mudder-, opstrammende-, kropspeeling–, fugtgivende og fugtbevarende kropsbehandlinger, chokolade- og algebehandlinger 

m.m. Endvidere læres eksklusive spa- og wellnessbehandlinger med tørrede blomster og guldstøv. De studerende lærer service på et højt 

niveau og lærer kunsten at sælge produkter, som en naturlig og integreret del af det at lave kropsbehandlinger.

Undervisningsforløb på seminar



80© copyright Innowell.net

2.  Træningsdag 8.15-18.15: 
Eksklusiv Hotstonemassage

Dagen handler om den eksklusive og populære Hotstonemassage. Der læres at mestre de varme lavasten til forskellige massageformer, 

men også til forskellige terapiformer. Der læres om de forskellige størrelser af sten, samt hvordan og hvor på kroppen, de med fordel kan 

benyttes. Der læres om forskellige måder at arbejde med stenene, temperatur, behandling, eksklusive olier og hygiejne af stenene. De 

studerende øver hotstone kropsmassage og lærer hvordan man også kan bruge stenene som terapiform. 
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3.-5.  Træningsdag 8.15– 18.15:  
Kropsmassage

Alle undervisningsdage læres om den professionelle kliniske krops-

massage. Der læres om de forskellige massageformer, typer og 

strøg, samt hvordan en kropsmassage evt. kan opdeles i forskellige 

udbud af behandlinger f.eks. rygmassage, skuldermassage, ansigts-

massage m.m. Begge dage præsenteres de studerende for forskel-

lige behandlingssituationer og problemstillinger, så den studerende 

er rustet til enhver form for situationer efter endt uddannelse. 

På femte undervisningdag eksamenstrænes den kliniske kropsmas-

sage og efter frokost skal de studerende op til praktisk eksamen. 
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1.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Depilering & Farvning 
(tillægskursus)

Dagen startes med læren om de forskellige hårfjer-

ningsmetoder og produkter. Herefter øves de forskellige 

hårfjerningsbehandlinger med voks (depilering) på hele 

kroppen. Denne dag læres farvning af vipper og bryn 

samt retning af bryn herunder bl.a. hårtyper, før- og ef-

terpleje, fremgangsmåde, remedier, blanding af farver 

m.m. Herefter øves farvning af vipper og bryn samt fint 

pincethåndværk omkring retning af bryn.

2.  Træningsdag 8.15-18.15:  
Makeup (tillægskursus)

Dagen starter med produktlære og den vigtigste teori 

omkring makeup. Derefter øves teknikkerne og der læres 

at lægge en flot dag-, aften-, galla- og brudemakeup,  

hvor makeupperne øves intensivt. Der læres om den rig-

tige brug af pensler, skygger m.m. 

Weekendundervisning/kurser til seminar
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6.-9. Træningsdag 8.15-18.15:  
Produktlære & Hudterapi
Alle dagene omhandler hudterapiens mangfoldighed. 6. undervis-

ningsdag startes med produktlæren i hud og kropspleje, hvor der 

læres om hvilke produkter der skal bruges til de forskellige hud-

typer og journalføring. Der læres salgstips og om de forskellige 

kundetyper, og hvordan der vejledes i brugen af hudplejeproduk-

ter. De studerende får udleveret cases som skal løses i grupper, 

og dagen afsluttes med gaver og faglig sparring omkring hvordan 

man starter sin egen klinik, hvad skal der købes, hvad koster det, 

markedsføring osv. 7. undervisningsdag vises en professionel klas-

sisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage i essentielle olier, og 

derefter øves denne på hinanden, hvor hvert enkelt trin guides 

af læreren. Derefter læres de mange typer af klassiske ansigts-

behandlinger f.eks. økologisk ansigtsbehandling, ansigtsbehandling 

til mænd m.m. På 8. - 9. undervisningsdag læres de eksklusive og 

intensive ansigtsbehandlinger, som alle øves og mestres samtidigt 

med intensiv produkttræning. Der læres intensive opstrammende-, 

frugtsyre-, c-vitamin- og oxygen ansigtsbehandlinger.

Endvidere læres om vigtigheden af genbookinger og kundevejled-

ning, salg af produkter, anbefaling og salg af andre behandlinger. 

Der læres om apparatlære i hudplejen herunder anvendelse af 

damp og ozon, aromaterapi, frimatorbørste, tesla, LED (lysterapi) 

m.m.

De studerende lærer også at sammensætte egne behandlingsud-

bud og prissætning til brug for egen virksomhed.
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10.  Træningsdag 8.15-18.15: 
Manicure & Pedicure

Dagen starter med produktlære i manicure og pedicure, herefter 

skal den studerende lære at mestre eksklusiv manicure og pedicure. 

Der læres om den klassiske manicure og pedicure, lakmanicure og 

pedicure m.m., samt eksklusive manicure og pedicurebehandlinger, 

som spa-, sauna-, cold paraffin og collagen heat manicure og pedicu-

rebehandlinger. Der læres forskellige lakteknikker og metoder. 
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10.  Træningsdag 13.00 - ca. 18.15?:  
Eksamen

Denne dag er eksamensdag. De studerende skal op til praktisk eksamen i spa og wellnessbehandlinger og efter eksamen afholdes en lille 

afslutning.



I 3. semester studeres anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi/

psykiatri, introduktion til anden alternativ behandling, klinikvejled-

ning m.m.

3. semester er et obligatorisk fællessemester for alle vores ud-

dannelser. 

3. semester består af i alt 14 moduler som fjernundervisning, be-

stående af nedenstående moduler:
   
 1. modul:  Infektion

 2. modul:  Hudsygdomme

 3. modul:  Nervesystemet 

 4. modul:  Blod og lymfe 

 5. modul:  Bevægeapparatet

 6. modul:  Kredsløbet 

 7. modul:  Fordøjelsen

 8. modul:  Åndedrættet

 9. modul:    Kvinde, mand og fødsel. Nyrer og urinvejene

10. modul:  Øre, næse og hals

11. modul:  Øjne

12. modul:  Hormoner

13. modul:  Psykiatri

14. modul:  Introduktion til anden alternativ behandling

15. modul: Klinikvejledning

Bogmaterialet til 3. semester består af 13 hæfter/små bøger 

af samme titel som de første 13 moduler, forfattet af overlæge  

Jørgen Kampp. Bøgerne kan købes hos boghandler eller lånes på 

bibliotek.

3. semester består af 650 teorilektioner og afsluttes med en on-

line eksamen. 1. semester er udelukkende fjernundervisning og den 

studerende kan således tage hele sit semester fra eget hjem og 

sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Efter eksamen får den uddannede Klinisk Spa & Wellnessterapeut 

sendt sit eksamensbevis og kan straks søge job, eller starte op som 

selvstændig. 

Efter 3. semester er den uddannede momsfritaget på visse af sine 

behandlinger og har dermed skabt det bedste økonomiske grund-

lag for at etablere egen klinik eller søge job.
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3. semester:  Fjernundervisning/Obligatorisk 

innowell.net



Dette 4. semester er en overbygning på uddannelsen som Klinisk  

Spa- & Wellnessterapeut til Klinisk Spa- og Wellnessterapeut Ud-

videt, som er vores fineste og højeste uddannelse. Overbygningen 

er for studerende, der ønsker at synliggøre højeste uddannelse og 

længerevarende praktisk erfaring, samt faglig fordybelse i klinisk 

spa- og wellnessterapi på et højt niveau. Det udvidede studium kan 

tages enten i praktik eller som selvstændig. 

Den studerende skal under 4. semester dokumentere 350 prak-

tiske lektioner af 45 min. hos en uddannet kosmetolog, massør eller 

et spa og wellnesscenter, samt skrive speciale i den kliniske spa- og 

wellnessterapi eller være selvstændig wellnessterapeut i et år, samt 

skrive speciale i den kliniske spa- og wellnessterapi.

Det er muligt at tage dette semester sideløbende med et fuldtids-

arbejde, da den studerende må bruge op til 1 år på at samle sine 

praktiklektioner.

Det større skriftlige speciale er en selvstændig skriftlig fordy-

belse i sit hovedfag ud fra et valgtfrit emne.

Efter 4. semester tildeles et nyt eksamensbevis, som redegør for 

en længerevarende praktisk erfaring og en faglig fordybelse på et 

teoretisk højt niveau. 

På og under 4. semester vil den studerende være tilknyttet en 

vejleder, som står til rådighed med vejledning og supervision under 

hele studie.
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4. semester:  Klinisk Spa Wellnessterapi Udvidet/ Tilvalg



Den studerende får i sit 4. semester også adgang til 

en række nyttige links til brug for den Kliniske Spa- & 

Wellnessterapeut, som ønsker at være selvstændig. 

Endvidere får den studerende løbende support, ny-

hedsbreve, kursusinfo, elektronisk visitkort, invitation til 

værdifulde ERFA-møder m.m.

4. semester kan påbegyndes allerede ved 1. seme-

ster og sideløbende med 2. og 3. semester. 

Det er muligt for klinikindehavere og deres stude-

rende at aftale særskilt og individuelt uddannelses/

mesterlærerforløb f.eks., at indehaver betaler for ud-

dannelsen, og den studerende går i praktik/mester-

lære i 2 år i indehaverens klinik eller spa og wellness-

center, sideløbende med at den studerende læser 

teori på fjernundervisning. 

Hør evt. nærmere hos Innowell på tlf. nr.: 0045 

98901080.
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Videreuddannelse og kurser
Skolen har et rigt udbud af videreuddannelser bl.a. Klinisk Fodple-

jer, Klinisk Massør & Kropsteraput, Klinisk Zoneterapeut, Klinisk Kos-

metolog og Hudterapeut m.m. Fuldført 3. semester hos Innowell giver 

merit til skolens øvrige uddannelser. Således kan nye uddannelser 

erhverves langt hurtigere og til langt under markedsprisen. 

En overbygning af en ny uddannelse tager i gennemsnit ca. 3-6 

måneder sideløbende med at fuldtidsarbejde. 

Innowell udbyder ligeledes et rigt udbud af kortere kurser, se evt. 

vores store kursusbrochure på www.innowell.net under kurser.
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Jobmuligheder
Der er gode jobmuligheder som Klinisk Spa & Wellnessterapeut, da 

efterspørgsel på uddannede behandlere med specialviden inden 

for eksklusive wellnessbehandlinger p.t. er meget stor. I takt med at 

flere og flere wellness-, spa– og kursteder skyder op, ses ligefrem 

en stor mangel på behandlere. Endvidere er efterspørgslen på de 

eksklusive wellnessbehandlinger fra kunder stærkt stigende. Det 

forøger jobchancerne betydeligt, hvis den uddannede er en moms-

fritaget behandler, da indehaver så har en højere fortjenesten på 

visse behandlinger. 

En Klinisk Spa & Wellnessterapeut kan bestride stillinger som 

selvstændig, salgskonsulent, assistent i Spa-, welness- og kurcentre, 

assistent i detail for hudpleje, assistent inden for agent- og produ-

centbranchen, assistent på krydstogtskib, sportsmassør, wellness-

massør, wellnessreceptionist m.m. Der kan også søges job inden for 

undervisningssektoren eller i ledelsesfunktioner inden for eksklusiv 

spa og wellness.

Der er ligeledes gode muligheder for at starte op som selvstæn-

dig, da wellness er en meget efterspurgt behandlingsform. Det kræ-

ver dog forholdsvis store investeringer, at opstarte egen spa og 

wellnessklinik med overnatningsmuligheder, hvor i mod et dayspa 

kan opstartes forholdsvis billigt. Ligeledes stilles store forventninger 

til både udstyr, lokaler, produkter og personale fra kunderne ved 

oprettelse af et spa i luksusklassen. Der er også gode muligheder 

for at starte en mindre klinik med begrænset investering. 

Vælges der at opstarte en klinik i større byer, må der påregnes en 

vis konkurrence og en større investering til opstarten. 

Lønnen er ofte meget høj for såvel en selvstændig som en ansat 

wellnessterapeut, da der ofte er forbundet et stort salg i forbindelse 

med behandlinger. Ansatte er ofte lønnet med en grundløn og en 

provision.

Uddannelsen anbefales endvidere i forbindelse med øvrige ud-

dannelser f.eks. Massør, Zoneterapeut, Fodplejer, Kosmetolog m.m. 

Jo mere alsidig en uddannelse man har, jo større er mulighederne 

for ansættelse, for en stor kundekreds, samt en konkurrencedygtig 

virksomhed. 



D
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