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boost din viden

Symbolforklaring:
Ved alle kursusbeskrivelser findes nedenstående symboler:  

// kursus

::  uddannelse (giver ret til at benytte en anerkendt titel)

b  blandet e-læring

e   e-læring

Velkommen til Innowells nye kursusmagasin for skoleåret 2011-12.  
Kursusmagasinet indeholder mange spændende kurser, reklamer, vi-
deoer og artikler.         
  
Med Innowells kursusudbud er det spændende, let, sjovt og vidunder-
ligt bekvemt, at videreuddanne eller efteruddanne sig. Alle vores kurser 
udbydes nemlig som elæring eller blandet elæring. Dette betyder at 
lette praktiske og teoretiske fag studeres som elæring, og teknisk svære 
kurser studeres som blandet elæring. Ved elæring foregår kurset udeluk-
kende fra eget hjem, og kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet. 
Ved blandet elæring foregår alt teori og eventuelt lette øvelsesbehand-
linger fra eget hjem, som afsluttes med et kort og intensivt kursus på 
Innowells skole/træningcenter i København.  
Alle kurser på træningscenter udbydes hver fjerde måned. Dette bety-
der at du kan påbegynde blandet elæringskurser hver dag 24 timer i 
døgnet. Når teorien er overstået, så udvælger du den dato som passer 
dig bedst, og herefter melder du din ankomst til Innowells træningscen-
ter, som hedder Innowell CPH. 
Innowells elæring er så pædagogisk opbygget at alle, uanset forudgå-
ende kendskab til IT, kan studere hos os. Har du lyst til gratis at afprøve 
vores elæring kan du få en guidet tur via telefon. Det er super sjovt og 
spændende. 
 
Alle kurser kan tages af såvel faglærte som ufaglærte, og der følger 
diplom med på alle vores kurser. Alle priser er opgivet uden moms.  
 
Kontakt os gerne på www.innowell.net / info@innowell.net / 98901080 
for yderligere information. 
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. 
 
Velkommen til en hel verden af spændende kurser og uddannelser. 
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Historien bag Innowell
Historien og dermed idéen bag Innowell opstod i 2001. Min hustru drev på davæ-
rende tidspunkt en traditionel privatskole inden for massage, kosmetologi, zonete-
rapi og fodpleje, samtidig med at jeg var ved at færdiggøre min læreruddannelse. 
Lærerseminariet lancerede på det tidspunkt læreruddannelsen som E-learning (fjer-
nundervisning), og inden længe fulgte pædagogseminariet, sygeplejerskestudiet og 
flere linier på universitetet efter. Denne mulighed ville jeg ønske, jeg havde fået... 
Tænk at kunne tage uddannelse mens man havde indtægt fra et arbejde! Det var 
for min familie og jeg en økonomisk meget hård situation, at jeg skulle studere til 
lærer, men det var noget jeg havde ønsket mig i mange år, og jeg måtte følge min 
drøm. Jeg påbegyndte min læreruddannelse da jeg var 42 år, og det var på mit 
sidste studieår, at uddannelsen blev lanceret på fjernundervisning. Fjernundervisning 
var jeg slet ikke i tvivl om, blev fremtidens foretrukne læringsmetode, og det blev her, 
jeg blev grebet af tanken om at starte en ny og anderledes privatskole ud fra et helt 
nyt læringsperspektiv.

Jeg ville gerne tilbyde både uddannelser og kurser som blended e-learning (fjern-
undervisning kombineret med tilstedeværelsesundervisning) og ønskede dermed at 
henvende mig til nogen, som gerne ville studere, samtidig med at de passede job og 
familie. Jeg ville også gerne målrette uddannelserne til voksne, som havde længere 
erhvervserfaring og evt. forudgående uddannelser og dermed en høj grad af selvdi-
sciplin. Ligeledes ønskede jeg at lave en netbaseret uddannelsesinstitution, som var 
kvalitetsorienteret og med en læringsplatform, der skabte de bedste forudsætninger 
for læring gennem Internettet.

Gennem min egen uddannelse, samt pressedækningen af andre og især private ud-
dannelsesinstitutioner, erfarede jeg, at den største udfordring var at lave en uddan-
nelsesinstitution, der kunne gøre alle studerende tilfredse. Til at løse denne udfordring 
valgte jeg, at de studerende kunne prøve deres studie, inden de tilmeldte sig og 
skulle betale. Dette skulle vise sig at skabe en stor tryghed og tillid omkring Innowell.

Da jeg havde fundet værdigrundlagene for Innowell, tog jeg kontakt til Undervisningsministe-
riet for at høre om statens uddannelseskrav til ”Rammer og kriterier for SU-vurdering af private 
uddannelser”. Alle uddannelserne blev herefter opbygget efter disse rammer og kriterier for at 
målrette uddannelserne for senere SU-vurdering. Ligeledes opfylder alle uddannelserne Skats og 
Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav til ”anden egentlig sundhedspleje”, som betyder, at de ud-
dannede fra Innowell bliver fritaget for at skulle betale moms på behandlinger, som hører under 
denne gruppe. Således opnår de uddannede fra Innowell det bedste økonomiske grundlag for 
at starte egen virksomhed eller udgøre en attraktiv arbejdskraft.

Efter læringsfundamentet var støbt, kontaktede jeg Aalborg Universitets ekspert i e-learning, og 
her blev min idé mødt med kolossal positivitet og engagement. I 2001 gik vi i gang med planlæg-
ningsfasen, i 2005 åbnede Innowell officielt, og siden da er det gået rigtigt godt og langt over 
vores forventning. På kun 2 år blev vi en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner inden for 
branchen, og voksede fra at være kun en dansk uddannelsesinstitution til at være en internatio-
nal institution med studerende fra store dele af verden. 

Vi har nu uddannet mange, hvoraf en stor del har taget flere uddannelser eller kurser hos os, 
samt har anbefalet os til andre. Flere uddannede holder stadig kontakten til skolen og fortæller 
om, hvordan det er gået dem i deres nye karriere til stor glæde for vort personale og jeg. Jeg er 
glad og stolt over Innowell, vores medarbejdere, netværk og de mange tilfredse studerende og 
uddannede og takker for deres støtte, som er en stor inspiration. 

brian mosegaard 
bachelor of education 
skoleleder
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Farvning af vipper og bryn // b 
kos100b Farvning Dato: 16.10.11, 19.02.12 eller 17.06.12 Tidspunkt: 12.10-16.15 Pris: 2.854,- 

 

Farvning af vipper og bryn er en meget efterspurgt behandling inden for kosmetologien. 
Nu er det endelig muligt at kunne tilbyde dette, selv om du ikke er uddannet kosmetolog. 
 
Du lærer at farve vipper og bryn, og lærer hvordan man smukt tilretter og former et bryn. 
Du får et udførligt og let forståeligt skriftligt materiale, adgang til videomateriale der viser 
hvordan man gør trin for trin, og et startersæt med alt hvad du skal bruge, hvor der er ma-
terialer til mange kunder.  
I startersættet findes farverne sort, blå og brun, emulsion, beskyttelsespapir, beskyttelses-
creme, pensel og et lille blandingsbæger. 

Farverne er langtidsholdbare, og du kan derfor tage mere for din behandling end dine 
konkurrenter.  
 
Kurset kan tages som blandet e-læring af alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende 
på skole i en halv dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning, og skal være gen-
nemført, før der kan bookes undervisning på skole. Normeret tid i fjernstudiet er ca. en 
måned.

Permanent af øjenvipper // e 
kos101e Permanent Pris: 2.144,- 

 

Permanent af vipper er en nyhed, som kunderne vil rejse langt efter. Med permanent af 
øjenvipper skabes utroligt flotte vipper. De synes længere, og får et smukt opadgående 
buk, som før kun kunne skabes med kunstige vipper. Selv små vipper vil synes fantastisk 
smukke. 
 
Permanent af vipper holder flere måneder, kostprisen er lav, og fortjenesten er stor. Med 
en forudgående farvning af vipper kan mascaraen, med en ofte udtørrende effekt, helt 
undlades i måneder. 
 
Du får et udførligt og let forståeligt skriftligt materiale, adgang til instruktionsvideo og et 
starterkit med alt hvad du skal bruge, og til rigtig mange kunder. I starterkittet findes neu-
tralisator, permanent gel, curler i forskellige størrelser, vippelim, specialbørste og en rosen-
pind. 
Kurset tilbydes som e-læring og tilbydes til alle.

INNOWELL
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http://www.youtube.com/user/Innowellnet?blend=21&ob=5#p/c/DD1B5BBB73242640/0/SDCUC2Rt-BM


sTART 
HVER DAG 
24 TIMER I 
DØGNET Hårfjerning med voks // b 

kos102b Hårfjerning Dato:16.10.11, 19.02.12 eller 17.06.12  Tidspunkt: 08.15-11.40 Pris: 4.394,- 
 

Nu behøver du ikke længere være uddannet kosmetolog for at kunne tilbyde denne 
populære behandlingsform. Hårfjerning med voks er legende let, og er en behand-
ling, der ikke er tidskrævende. Du lærer, at kunne mestre alle typer af voksbehandlin-
ger som voks af ryg, benene, bikinilinie, under arme, overlæbe m.m. 
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, og et starterkit med alt hvad du be-
høver, for at kunne tilbyde denne populære behandlingsform til rigtig mange kunder. 
I starterkittet findes en dobbelt voksvarmer, 2 voksrefiler, 100 strips, olie og voksampul-
ler. Voksvarmeren indeholder 2 selvstændige håndstykker, som evt. kan medbringes til 
udebehandlinger eller på rejse. 
 
Kurset kan tages som Blandet e-læring af alle. Ved blandet elæring skal den stude-
rende på kursus i en halv dag, resten gennemføres forinden på fjernundervisning. Vær 
opmærksom på at alt e-læring skal være gennemført før der kan bookes undervisning 
på skole. Normeret tid i fjernstudiet er ca. en måned.
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Frugtsyre ansigtsbehandling // b 
kos104b frugtsyre dato: 19.10.11, 22.02.12 eller 20.06.12 tidspunkt: 12.10-16.15 pris: 4.095,-
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Hudterapi :: b 
kos103b hudterapi dato: 17.-20.10.11, 20.-23.02.12 eller 18.-21.06.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris: 9.995,-

Hudterapi er et spændende fag. I hudterapien læres det mest grundlæggende indenfor 
ansigtsbehandlinger og produktlære. Du lærer først alt det teoretiske indenfor hudtera-
pien, som hudtyper, hudens opbygning, hudens funktioner, hudpleje m.m. Efter en grundig 
teori kobles den praktiske lære omkring hudterapien, hvor du lærer klassiske, økologiske og 
intensive ansigtsbehandlinger, professionelle massageteknikker, masker, peelinger, dybde-
rensning, ansigtspleje, vejledning, journalføring m.m. 
Du lærer også at lave professionelle intensive ansigtsbehandlinger som frugtsyre-, op-
strammende-, vitamin c- og oxygen ansigtsbehandlinger, samt de klassiske ansigtsbe-
handlinger, som teenage-, økologiske-, luksusansigtsbehandlinger og ansigtsbehandliger 
til mænd m.m. Du lærer specialansigtsbehandlinger med maskiner herunder damp, tesla, 
iono, LED (lysterapi), aromaterapi m.m., og får samtidigt et indgående og professionelt 
produktkendskab i hudplejeprodukter. 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin for trin guide, samt et starterkit 
med alt hvad du behøver for at kunne øve og tilbyde professionelle ansigtsbehandlinger. 
I starterkittet findes produkter til at øve klassisk ansigtsbehandling herunder rensemælk, 
skintonic, peeling, maske og creme, makeupfjerner, svampe, samt produkter til at øve en 
intensiv og eksklusiv ansigtsbehandling.  
 
Efter kurset vil du kunne kalde dig hudterapeut, og kan tilbyde professionelle ansigtsbe-
handlinger og sælge eksklusive produkter med en høj profit.  
Kurset kan tages som blandet e-læring af alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende 
4 dage på skole. Resten af studiet studeres forinden på fjernundervisning. Vær opmærk-
som på at alt e-læring skal være gennemført, før der kan bookes undervisning på skole.  
Normeret tid i fjernstudiet er ca. tre måneder.

INNOWELL

Frugtsyre ansigtsbehandling er en kendt og meget efterspurgt ansigtsbehandling. Frugt-
syren er kendt for at kunne arbejde dybt i huden og opnå fantastiske resultater efter 
kun få behandlinger. Frugtsyrebehandlinger er profitable og skaber tilfredse kunder, 
som gerne kommer igen og igen. Denne frugtsyrebehandling kan sælges som enkelt-
behandlinger, samt som frugtsyrekure. Frugtsyren kan tåles af alle med undtagelse af 
hypersensible hudtyper. 
 
Behandlingsprisen er lav og fortjenesten god. Denne frugtsyrebehandling tager fra 45 
min. - 1 time, og det er muligt, med denne behandling, at kunne lave dobbeltbehand-
linger og dermed dobbelt fortjeneste. 
 
Efter kurset vil du kunne tilbyde denne populære ansigtsbehandling, og kunne sælge 
tilhørende produkter med en høj profit. Du får et udførligt og letforståeligt tekstmate-
riale, samt trin for trin guide. Endvidere får du et starterkit indeholdende alt det du skal 
bruge for at øve denne populære ansigtsbehandling. I starterkittet findes A.H.A. rense-
gele, A.H.A. skintonic, enzymatic peeling, hyaluornic acid, glycolic acid, A.H.A. intensive 
cream, A.H.A. opstrammende maske og A.H.A Facial Ampul. Starterkittet indeholder 
produkter til mange frugtsyrebehandlinger. 
 
Kurset kan tages som Blandet e-læring af alle. Ved Blandet e-læring skal den  stude-
rende på skole i en halv dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær op-
mærksom på at teorien skal være gennemført, før der kan bookes undervisning på 
skole. Normeret tid i fjernstudiet er ca. en måned.



innowell - online uddannelser og kurser
Den intelligente vej til succes
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kos105b vitamin c dato:19.10.11, 22.02.12 eller 20.06.12 tidspunkt: 08.15-11.40 pris: 3.795,- 
 
Ny og anderledes professionel ansigtsbehandling. Et forfriskende og nærende behandler-
program med kaviarekstrakt, guldstøv og vitamin C, som markant forynger, beskytter og 
giver øget vitalitet til huden. En innovativ ansigtsbehandling specielt designet til professio-
nelt brug. 
Behandlingen byder på friskheden fra vitamin C, de regenererende og nærende effekter 
ved kaviarekstrakten og en øgning i mikro-cirkulation der øger oxidationen via guldindhol-
det. Behandlingen giver markant synlige resultater allerede efter én behandling. Huden 
har en bedre udstråling og glød, er fugtet, næret og har genvundet sine naturlige forsvars-
mekanismer.  
Behandlingen kan sælges som enkeltbehandlinger og kurbehandlinger, tager ca. 1 time 
og kan ligeledes udføres som dobbeltbehandling og dermed dobbelt fortjeneste. Be-
handlingsprisen er forholdsvis lav, men fortjenesten meget høj. Salgsprodukterne til hjem-
mebehandling er meget smukke, kvaliteten høj, konkurrencedygtige på pris og deraf 
letsælgelige. 
Efter kurset vil du kunne udbyde denne populære ansigtsbehandling og kunne sælge 
tilhørende produkter med en høj profit.  
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, samt trin for trin guide. Endvidere får 
du et starterkit indeholdende rensemælk, skintonic, collagen-biomatrix vitamin c masker, 
peeling, cremer, vitamin c serum og vitamin c consentrat. Starterkittet indeholder produk-
ter til fire behandlinger.  
Kurset kan tages som blandet e-læring af alle. Ved blandet e-læring skal den studerende 
på skole i en halv dag. Resten af studiet foregår forinden på fjernundervisning. Vær op-
mærksom på at teorien skal være gennemført, før der kan bookes ophold på skole. Nor-
meret tid i fjernstudiet er ca. en måned.

Vitamin C ansigtsbehandling // b



Opstrammende ansigtsbehandling // b 
kos106b opstram dato: 20.10.11, 23.02.12 eller 21.06.12 tidspunkt: 12.10-16.15  pris: 3.590,- 

 

Denne ansigtsbehandling, som internationalt hedder LUXURY FIRMING PRO-
GRAM, er til klinikker som ønsker at udbyde en innovativ og kraftigvirkende op-
strammende ansigtsbehandling. Behandlingen henvender sig til kundegruppen, 
der ønsker luksus og gerne betaler for kvalitet. 

Behandlingen kan både sælges som enkeltbehandlinger og kurbehandlinger. 
Behandlingen tager ca. 1 time, og kan også udføres som dobbeltbehandling og 
dermed dobbelt fortjeneste. Behandlingsprodukterne kommer i en smuk æske 
og er derfor ogå let at sælge. Behandlingsprisen er forholdsvis lav, men fortjene-
sten høj. 

Produkterne indeholder diamantstøv, og de tilhørende salgsprodukter er smukke 
og letsælgelige. 

Efter kurset vil du kunne udbyde denne populære ansigtsbehandling, og kunne 
sælge tilhørende produkter med en god fortjeneste.

Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, samt trin for trin guide. End-
videre får du et starterkit, indeholdende rensemælk, skintonic, specialmasker, 
diamantpeeling, kaviarkoncentrat med diamantstøv og dag & nat creme med 
diamantstøv og kaviarekstrakt. Starterkittet indeholder produkter til 4 eksklusive 
behandlinger. 

Kurset kan tages som blandet e-læring af alle. Ved blandet e-læring skal den 
studerende på skole i en halv dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning. 
Vær opmærksom på at teorien skal være gennemført før der kan bookes op-
hold på skole. Normeret tid til fjernstudiet er ca. en måned.

Luxury Diamond
Til moden hud med manglende elasticitet

Diamantstøv er en ny ingrediens, og er kun at finde i meget eksklusive hudplejeprodukter. 
Diamantstøvet kombineret med retinol og en gruppe anti-ældnings peptider bekæmper 
effektivt hudens ældning. Luxury Diamond produkterne har en beskyttende effekt mod 
udefrakommende angreb, øger hudens elasticitet og hjælper med at formindske rynker 
takket være produkternes indhold af nærende og regenerende ingredienser. Produkterne 
bekæmper intensivt ældningstegn, og resultater ses tydeligt efter kun få dages brug.  
Produkterne forhandles af Danbeauty.dk. Læs mere om produkterne her.

INNOWELL
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http://www.danbeauty.dk/


Oxygen ansigtsbehandling // b 
kos107b oxygen dato: 20.10.11, 23.02.12 eller 21.06.12 tidspunkt: 08.15-11.40 pris: 3.495,- 
 

Denne ansigtsbehandling, som internationalt hedder OXYGENATING AND HYDRA-
TING INTENSIVE PROGRAM, er til klinikker, som gerne vil være et skridt foran konkur-
renterne. På verdensmarkedet er oxygenbehandlinger noget som efterspørges og 
markedsføres kraftigt. Behandlingen indsluser fugt og vedligeholder fugtbalancen, 
udskiller affaldsstoffer, renser og giver huden en fantastisk glød/teint. Huden kan 
ånde frit, og dens naturlige struktur vedligeholdes. Behandlingen henvender sig til 
kundegruppen, som ønsker at betale for kvalitet. Behandlingen kan både sælges 
som enkeltbehandlinger og kurbehandlinger. Behandlingen tager ca. 1 time, og 
kan ligeledes udføres som dobbeltbehandling og dermed dobbelt fortjeneste. Be-
handlingsprodukterne kommer i en smuk æske og er derfor let at sælge. Behand-
lingsprisen er forholdsvis lav, men fortjenesten høj. Salgsprodukterne til hjemmebe-
handling er meget smukke, kvaliteten høj, konkurrencedygtige på pris og deraf 
letsælgelige. Efter kurset vil du kunne udbyde denne populære ansigtsbehandling 
og kunne sælge tilhørende produkter med en god fortjeneste. 
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, samt trin for trin guide. Endvidere 
får du et starterkit indeholdende rensemælk, skintonic, specialmasker, peeling, 
fugtcreme, oxygencreme, oxygenkoncentrat og hydraterm koncentratampuller. 
Starterkittet indeholder produkter til 4 behandlinger.  
 
Kurset kan tages som Blandet e-læring af alle. Ved Blandet e-læring skal den stu-
derende på skole i en halv dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær 
opmærksom på at teorien skal være gennemført, før der kan bookes ophold på 
skole. Normeret tid i fjernstudiet er ca. en måned.
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Oxygen
Til dehydreret hud med særligt iltbehov

Oxygen linien er sammensat af en række produkter, der er nød-
vendige for at beskytte vores hud mod angreb fra miljøet. Vores 
hud har brug for oxygen for at forblive stærk, beskyttet og klar til 
at modstå miljømæssige angreb. Oxygen produkterne oxiderer, 
renser, øger cellefornyelsen og hjælper huden med at ånde sam-
tidig med, at den naturlige struktur får de bedst mulige betingelser. 
Læs mere om produkterne her. 

Oxygenserien forhandles af Danbeauty.dk.

http://www.danbeauty.dk/


INNOVATIVE 

pRODUKTER

Til intensiv regenerering og opstramning 
 
Specific Extreme er en organisk serie af intensive og innovative produkter baseret på den nyeste 
viden og teknologi. Produkterne er sammensat af et stamcellekompleks udvundet fra alger, pro-
teiner og marine DNA. Disse evner at regenerere hudceller og  hudens vitale funktioner. Specific 
Extreme reducerer intensivt rynker, øger fasthed, elasticitet og hydration. Stamcellerne muliggør 
tilbageholdelsen af fugt i huden, og fornyer cellernes “hukommelse”. Specific Extreme giver en 
dyb regenerering, som efterlader huden blød, markant synlig fast og med perfekt fugtbalance. 
Læs mere om produkterne her. 
Produkterne forhandles af Danbeauty.dk. 

Specific Extreme 
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http://www.danbeauty.dk/
 L�s mere om produkterne her.
http://www.youtube.com/innowellnet#p/u/0/rvkj6l9XIG4


Makeup // b 
kos108b makeup dato:15.10.11, 18.02.12 eller 16.06.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris: 4.699,-

Makeup

INNOWELL

- er et spændende håndværk
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Er du vild med makeup, og vil gerne til-
byde dette, men synes det er meget dyrt 
at komme i gang med, så er det nu ende-
ligt muligt.  
Du lærer alle teknikkerne til en dag-, af-
ten-, brude og gallamakeup, og vil kunne 
mestre disse efter endt kursus.  
Med i prisen får du en smuk bordstander 
indeholdende et udvalg af økologisk 
makeup, som mascara, lipgloss, rouge, 
foundation, pudder, læbestift, concea-
ler, samt lipliner, eyeliner og eye shadow. 
Bordstanderen er meget smuk og kan evt. 
stå i din klinik til kunderne, som så frit kan 
afprøve den økologiske makeup. End-
videre får du et professionelt penselsæt 
indeholdende 14 naturbørster/pensler i et 
smukt etui.

Du får et udførligt og letforståeligt tekst-
materiale, og efter kurset vil du have 
makeup til mange kunder. Ligeledes vil 
du med din bordstander have let til salg 
af professionel makeup med en god 
fortjeneste. Du får også flotte prislister 
og makeupbrochure til kunderne, så du 
straks efter kursus kan tilbyde professionel 
makeup.  
Kurset kan tages af alle som Blandet e-
læring, hvor du skal på skole i en dag og 
hvor resten af studiet foregår på fjernun-
dervisning. Vær opmærksom på at alt 
fjernundervisning skal være gennemført, 
før der kan bookes undervisning på skole. 
Normeret tid i fjernstudiet er ca. en må-
ned.



Produktlære hudpleje, kropspleje   
og makeup// b  
kos109b produkt1 dato: 17.10.11, 20.02.12 eller 18.06.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris: 500,-

Sælg professionelle hudplejeprodukter 
og boost din omsætning...INNOWELL
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Har du lyst til at sælge professionelle og eksklusive produkter af højeste kvalitet 
med stor fortjeneste, evt. som bibeskæftigelse, professionel behandler eller sælger, 
så er dette kursus noget for dig. 

Du oplæres i hudplejeproduktet AINHOA, som er en meget bred serie af eksklusive 
produkter. Serien præsenterer 4 forskellige makeupserier, 5 forskellige kropsplejese-
rier og 19 forskellige hudplejeserie, og hvor der kun behøves at opstartes med lige 
det udvalg man ønsker. De forskellige serier rammer alle prisniveauer, som gør det 
let at tilpasse salgsprisen med sin målgruppe. Har du f.eks. kunder med få penge 
findes en serie og omvendt. Emballagen på produkterne er meget smuk og indhol-
det er af den højeste kvalitet. Grundet den høje kvalitet på produkterne, skabes 
hurtigt en stor kundekreds af tilfredse kunder, samt et stort gensalg. 

Du lærer alt om professionelle produkter til ansigtet og kroppen. Du lærer salgstips 
og får et indgående kendskab til eksklusive produkter. Endvidere får du på skolen 
en lille promotionpakke bestående af brochurer, prøver, gaver og frokost. Kurset 
indeholder også kurset i kropspleje, se evt. mere på side 33.

Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Den studerende skal en dag på skole og 
resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær opmærksom på at teorien skal 
være gennemført inden, der kan bookes kursusdag på skole. Normeret tid i fjernstu-
diet er ca. en måned. Ved køb af lille eller stor opstartspakke i AINHOA returneres 
kursusprisen. Beløbet er inkluderet frokost på skolen.



ecocert er en kontrol- og 
certificeringsorganisation, 
hvis kvalitetsstempel står for 
et bæredygtigt organisk og 
socialt værdisæt. ecocert 
er verdens ledende reference 
for organisk certificering. læs 
mere på: www. ecocert.com 

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

brian mosegaard 
danbeauty

Revolutionerende Økologisk Hudpleje  
og Makeup fra Ainhoa
BIO LINE
Biolinien er en bred økologisk hudplejeserie og det første professionelle hudple-
jemærke i verden, der er blevet godkendt af det internationale firma ECOCERT, 
som kvalitetscertificerer og kontrollerer organiske produkter. For at produkterne 
kan blive godkendt af ECOCERT, skal produkterne blandt andet opfylde følgende 
kvalitetskrav:
•	 Indeholde minimum 95 % naturprodukter
•	 Indeholde minimum 10 % økologiske naturprodukter
•	 Må ikke testes på dyr
•	 Må ikke indeholde kemiske produkter, farve, konservering, parfume, petroke-

miske eller animalske produkter
•	 Må ikke indeholde planter, som er i fare for at uddø 
•	 Skal opbevares i genbrugsemballage
•	 Produktfremstillingen skal respektere både mennesket og naturen m.m.
Biolinien byder på eksklusive økologiske hudpleje- og makeupprodukter i 
verdensklasse til den naturlige pleje og den miljøbevidste forbruger. Serien efter-
lader huden naturlig ren, velplejet og dybdebehandlet, samt tilfører en fantastisk 
følelse af at have bidraget til et bæredygtigt miljø. 
Med BIO produkter kan den professionelle behandler tilbyde eksklusive økolo-
giske ansigtsbehandlinger og vidunderlige salgsprodukter med en høj avance. 
Læs mere her. 
Alle produkter kan købes hos www.danbeauty.dk. 
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Der er flere måder at synliggøre at du og din klinik tænker Grønt. Her kommer nogle 
enkle tips:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

På www.innowell.net/karrierecenter kan du hente gratis markedsføring eller inspiration til, hvordan du udvikler 
dit eget materiale. Denne artiklel er hentet fra Innowells Karriereccenter. 

Økologiske 
    produkter & grøn 
  ideologi hitter

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

http://www.danbeauty.dk/
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wellness engross

1  BIO CLEANSING MILK 500 ML (KLINIK)

2  BIO CLEANSING MILK 200 ML (SALG) Vejl. udsalgspris pr. stk: 229,-

1  BIO FACIAL TONIC 500 ML (KLINIK) 

2  BIO FACIAL TONIC 200 ML (SALG) Vejl. udsalgspris pr. stk: 229,-

2 BIO FACIAL SCruB 200 ML (SALG OG KLIK) Vejl. udsalgspris pr. stk: 349,-

2  BIO FACIAL MASK 200 ML (SALG OG KLINIK) Vejl. udsalgspris pr. stk: 349,-

1  BIO MOISTurIZING CrEAM 200 ML (KLINIK)

2  BIO MOISTurIZING CrEAM 50 ML (SALG) Vejl. udsalgspris pr. stk: 299,-

1  BIO NuTrITIVE CrEAM 200 ML (KLINIK) 

2  BIO NuTrITIVE CrEAM 50 ML (SALG) Vejl. udsalgspris pr. stk: 299,-

2  BIO FACIAL SEruM 30 ML (SALG OG KLINIK) Vejl. udsalgspris pr. stk: 299,-

2 BIO BOdyMILK 200 ML (SALG) Vejl. udsalgspris pr. stk: 299,-

1  BIO TESTEr STANdEr INCL. 5 PrOduKTEr I FuLd SALGSSTørrELSE

10  EKSLuSIVE BIO PAPIrPOSEr

1  BIO dEKOrATIONSKuBE

10 PrOduKTBrOChurEr

1  E-PrOduKTBrOChurE TIL hJEMMESIdE OG TIL MAIL

1  E-BEhANdLINGSBrOChurE TIL hJEMMESIdE OG TIL MAIL

20  BIOPrøVEr

1 STOr EKSLuSIV BIO GuLV ELLEr VæGPLAKAT

3 EKSLuSIVE BIO håNdKLædEr 1 STK 30x50, 1 STK 50x100 OG 1 STK 100x150

Pris for hele opstartspakken: 3.995,-

Opstartstilbuddet indeholder:

Spar: 968,-

Økologisk Hudpleje

nu kan du og din klinik endelig imødekomme den store efterspørgsel på professionelle 
økologiske ansigtsbehandlinger og økologiske salgsprodukter fra Ainhoa. læs mere 
om produkterne her.

http://www.danbeauty.dk/
http://www.danbeauty.dk/


Gelenegle Advance // e 
kun100e  Avance pris: 3.295,-

Dette avancerede neglesystem henvender sig til de som ønsker et professionelt negle-
system med en meget lang holdbarhed. 
 
Med dette system lærer du at mestre både de klassiske UV- Gelenegle og skulptur-
negle. Du lærer avanceret negleteknik specielt velegnet for f.eks. neglebidere, van-
skelige negle, krøllede negle m.m. Neglesystemet kan benyttes med både tips og 
skulpturforme. Med dette neglesystem kan der hentes en høj pris på kunstige negle 
pga. den lange holdbarhed, samt en meget tilfreds kundekreds som gerne kommer 
igen. 
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin for trin guide, adgang til 
træningsvideoer, samt et starterkit med alt hvad du behøver for at kunne øve dette 
neglesystem. I starterkittet findes pink builder, white builder, transperant gel, seal gel, 
primer, artificial nail prep, tips deluter, finish gel, brush cleaner, preparatory hygienic 
solution, special sensitive cuticles gel, tips, tipscutter, gel brush, lim, file, orange stick 
og  UV-lampe. Starterkittet er et stort sæt professionelle materialer med materialer til 
mange kunder.

Efter kurset vil du kunne tilbyde Kunstige negle, og kunne sælge professionelle negle- 
og efterbehandlingsprodukter med en god fortjeneste.

Kurset tilbydes som ren e-læring til alle. 

INNOWELL
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Gelenegle Easy // e 
kun101e  easy pris: 2.246,- 

 

Med dette lette neglesystem, kan du legende let selv øve dette, og efter kun få øve-
behandlinger kan du tilbyde disse populære gelenegle, som med en meget hurtig 
arbejdsgang indbringer en høj profit. Gelenegle Easy udføres uden UV-lampe og er et 
neglesystem med et begrænset og billigt materialeforbrug, og det er derfor meget bil-
ligt at starte op i sin egen klinik eller som bibeskæftigelse til andet arbejde.  
 
Gå ikke glip at denne enestående chance for endelig at kunne mestre kunsten at 
lave smukke kunstige negle. Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin 
for trin guide, adgang til træningsvideoer, samt et starterkit med alt hvad du behøver 
for at kunne øve dette neglesystem.  
 
I starterkittet findes gel, neglelim, tipsklipper, div. file, tips, tipsdiluter, primer, børste, 
neglebåndsgel, dappingglas mm.  Efter kurset vil du kunne tilbyde Kunstige negle, og 
kunne sælge professionelle negle- og efterbehandlingsprodukter med en høj fortjene-
ste.  
 
Kurset tilbydes som ren e-læring til alle.



Køb professionelle  
Thuya manicure- og 
pedicure produkter 
hos Danbeauty.dk 

Negletekniker :: e 
kun102e  negleteknik pris: 4.795,- 

 

Ønsker du en komplet uddannelse indenfor negleteknik, manicure og pedicure, samt en 
titel som negletekniker med alt hvad dette indebærer, er dette kursus for dig. Du lærer 
teorien til flere typer manicure og pedicure behandlinger f.eks. spa manicure og pedi-
cure, sauna manicure og pedicure, kold og varm paraffin manicure og pedicure, heat 
treatment manicure og pedicure, lakmanicure og pedicure, fransk manicure og pedicure. 
Du lærer om avancerede kunstige uv-gelenegle, opfriskning, opfyldning, neglebidning, 
vejledning, efterbehandling mm. Endvidere får du et indgående produktkendskab til be-
handling og efterbehandling. 
 
Efter kurset vil du kunne tilbyde mange typer behandlinger indenfor eksklusiv manicure og 
pedicure samt kunstige negle. Endvidere vil du kunne sælge et stort udvalg af produkter.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin for trin guide, adgang til træ-
ningsvideoer, samt to starterkit med manicure og pedicureprodukter og et starterkit til uv-
gelenegele, så du kan øve enkelte udvalgte behandlinger.  
 
Dette kursus tilbydes som e-læring til alle.

INNOWELL
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Få en spændende uddannelse til Kosmetolog & Hudterapeut hos Innowell. 
Uddannelsen er målrettet eksklusive hudplejeklinikker over hele Skandina-
vien, og med denne uddannelse favner behandleren et stort udbud af 
luksuriøse og efterspurgte behandlinger. 
Uddannelsen til Kosmetolog & Hudterapeut er en af Innowells mest popu-
lære uddannelser.

Kosmetolog 
& Hudterapeut
- en populær uddannelse

”Teori og opgaver via nettet, lette øvelsesbehandlinger hjemme, 
et kort intensivt kursus på skole, og valgfri fleksibel erhvervspraktik.  

Så enkle er principperne bag Innowells læring på nettet”. 
Brian Mosegaard.  

Skoleleder.  
Bachelor of Education
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Uddannelsen til Lægeeksamineret Kosmetolog og Hudterapeut er en spændende uddan-
nelse, som er målrettet voksne, der ønsker at tage uddannelse, mens de passer fuldtidsar-
bejde. 
 
En Lægeeksamineret Kosmetolog og Hudterapeut kan mestre et bredt udsnit af eksklu-
sive behandlinger som klassiske, økologiske og intensive ansigtsbehandlinger, frugtsyre, 
opstramning, oxygen m.m., samt spabehandlinger som chokolade-, cellulite-, slanke- og 
mudderbehandlinger, bodypeeling, aromaterapi og indpakninger. Ligeledes mestres eks-
klusiv pedicure og manicure, makeup, hårfjerning, farvning af vipper og bryn med mere. 
En Kosmetolog og Hudterapeut besidder endvidere en stor viden i produkter, biokemi, 
hudterapi, anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, salgsteknikker, opstart af egen virk-
somhed og meget mere. 
 
Uddannelsen studeres som blended e-learning, som betyder at der læses teori og laves 
opgaver via internettet, laves lette øvelsesbehandlinger hjemme via instruktionsvideo og 
pensum, efterfulgt af et kort seminar på kosmetologskolen Innowell CPH, og slutteligt et 
fleksibelt landsdækkende praktikforløb. Der kan passes fuldtidsarbejde under hele uddan-
nelsen. Den normerede studietid er 9-12 måneder sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Uddannelsen opfylder Sundhedsstyrelsens og SKATs uddannelseskrav til ”anden egentlig 
sundhedspleje”, hvilket betyder at med en kort efteruddannelse vil det være muligt at 
blive momsfritaget på behandlinger som hører under denne gruppe. Innowell er endvidere 
godkendt af SKAT og Dansk Behandlerforbund.

Uddannelsen kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet 
 
Du skal vælge en uddannelse som Lægeeksam. Kosmetolog og Hudterapeut hvis du kan 
lide at gøre mennesker smukke, og kan lide at arbejde med eksklusive behandlinger på et 
højt service- og kvalitetsniveau.

Læs mere om uddannelsen her.

INNOWELL

Kosmetolog & Hudterapeut :: b 

http://www.innowell.net/da/uddannelser/kosmetolog-og-hudterapeut.html
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Spaterapi // b         
spa100b  spaterapi dato: 22.10.11, 25.02.12 eller 23.06.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris 4.496,-

Spaterapi er lige nu en af de mest eksplosive brancher. I takt med at flere spa- og wel-
lnessklinikker skyder op, har efterspørgslen på kropsbehandlinger aldrig været større.  
 
Der er nu rigtig stor profit at hente, i at kunne udbyde disse spa og wellnessbehandlinger. 
Udover at kunne udgøre en eftertragtet arbejdskraft med et kursus i kropsbehandlinger, 
vil du som selvstændig, også kunne opnå en stor konkurrencestyrke, ved at kunne udby-
de dette store udbud af eksklusive og meget efterspurgte kropsbehandlinger. Du lærer 
bl.a., at kunne lave chokolade kropsbehandlinger, slanke-, opstrammende-, cellulite-, 
hår- og hårbunds-, mudder- og algebehandlinger, samt meget eksklusive kropsbehand-
linger med tørrede blomster, rav, kaviar og guldstøv m.m.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin for trin guide, samt et starterkit 
med alt hvad du behøver for hjemme at kunne øve en eksklusiv kropsbehandling. Fx. 
en chokoladeterapi, algeterapi, spaworld eller spaluxurybehandling. I starterkittet er der 
produkter til mange kropsbehandlinger.  
 
Efter kurset vil du kunne tilbyde flere typer almindelige spa- og wellnessbehandlinger, 
samt de meget eksklusive spabehandlinger fra Spa Luxury serien. Endvidere vil du kunne 
sælge professionelle og eksklusive kropsprodukter med en høj profit.  
 
Kurset tages som Blandet e-læring af alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende på 
skole i en dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær opmærksom på at 
teorien på fjernundervisning skal være gennemført, før der kan bookes ophold på skole. 
Normeret tid til fjernstudiet er ca. en måned.  
 
Dette kursus indeholder også kurset Chokolade & Algeterapi og Luxury Spa.  
Se evt. nærmere under disse kurser.

Chokolade og Algeterapi // e 
spa101e  choko pris: 3.095,- 
 
 

Med et udbud af chokolade og algebehandlinger kan du tilføre din klinik et spændende 
og efterspurgt udbud af spa- og wellnessbehandlinger til kroppen.  
 
Chokoladebehandlinger er lige nu meget efterspurgte, mens algebehandlinger regnes 
for at høre til de mere klassiske kropsbehandlinger. Begge behandlinger er billige at lave, 
mens priserne for behandlingerne er høje og deraf en god avance på behandlingerne.  
 
Med dette kursus får du udover muligheden for at kunne tilbyde professionelle behandlin-
ger også et indgående kendskab til salg af eksklusive kropsprodukter med en høj avance.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin for trin guide, samt et starterkit 
med alt hvad du behøver, for at kunne tilbyde en slankende chokoladekropsbehandling. 
I starterkittet findes en shower gel, chokolade bodypeeling, chokoladeampul, chokolade 
massagecreme og chokolade plastik maske, som kan benyttes uden bad. I starterkittet 
findes produkter til mange chokolade kropsbehandlinger.  
 
Kurset kan tages som e-læring af alle.
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Produktlære kropspleje // b 
spa102b  produkt2  dato: 17.10.11, 20.02.12 eller 18.06.12 tidspunkt: 12.10-16.15 pris: 500,- 
 
Flere og flere kunder efterspørger produkter til kroppen, f.eks. slankecremer, cremer mod 
cellulitis og strækmærker, skrubbecremer, opstrammende bodylotions, hårprodukter m.m. 
Med dette kursus får du et indgående kendskab til professionelle kropsprodukter og der-
med de bedste muligheder for at kunne sælge professionelle produkter med en høj ind-
tjening evt. som bibeskæftigelse eller som behandler indenfor f.eks. massage, zoneterapi, 
kosmetologi, fodpleje, spa og wellness mm.  
 
Alle produkterne har en smuk emballage og indholdet er af en meget høj kvalitet. Til pro-
dukterne findes flotte plakater, poser, brochurer og promotionsmateriale, som gør pro-
dukterne lette at sælge. Grundet den høje kvalitet på produkterne, skabes hurtigt en stor 
kundetilfredshed, samt en stor gensalgsprocent.  
 
Du lærer alt om produkter til kroppen og hvordan de bruges. Du lærer salgstips og lærer 
om flere kropsplejeserier med hver deres kendetegn f.eks. chokoladeprodukter, algepro-
dukter, specialprodukter, hårprodukter m.m.  
 
Endvidere får du en promotionpakke bestående af brochurer, prøver, gave med krops-
produkter med mere. 
 
Kurset tages som Blandet e-læring af alle. Den studerende skal på skole i en halv dag. 
Resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær opmærksom på at teorien på fjern-
undervisning skal være gennemført før der kan bookes ophold på skole. Normeret tid til 
fjernstudiet er ca. en uge.  

Sælg professionelle kropsprodukter    
    og boost din omsætning...

Spa Luxury        
Eksklusiv kropspleje for krop og sjæl 
 
Spa Luxurylinien er en eksklusiv produktserie baseret på højaktive ingre-
dienser, som caviarekstrakt, guldstøv, diamantpulver og rosenekstrakt. 
Ingredienser som kombineret med rosenaromaterapi, hjælper huden 
til at reducere linier, tilføre fugt, nærer, regenererer, slanker og afstres-
ser huden. En meget effektiv og helt fantastisk aromatisk produktserie 
udviklet til at stimulere både krop og sjæl. Læs mere her. 
Produkterne forhandles af Danbeauty.dk. 
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http://www.danbeauty.dk/
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Spa Luxury  
spa103e spalux pris: 2.469,- 
 

Ønsker du at udbyde eksklusive og luksuriøse spa- og wellnessbehandlinger med 
guldstøv, tørrede blomster, effektive slankeresultater m.m., og med oplevelse ud 
over det sædvanlige, så er disse fantastiske kropsbehandlinger lige noget for dig.  
 
Luxury Spa behandlinger er meget eksklusive behandlinger opbygget ud fra den 
keltiske mytologi og deres guder. Sirona er gudinde for varme kilder og hun for-
ener jorden og himlen som en blomst. Sirona ligger navn til Relaxing Treatment, 
som er en luksuriøs og afslappende behandling med kaviar og tørrede jasmin-
blomster. Adartia er gudinde for vand, jord og sten, og hun forener potentialerne 
fra havets verden i Anticellulite And Reducing Treatment, der indeholder salt, 
guld og kaviar. Aine er gudinde for frugtbarhed, og med sin krone af hibiscus 
spreder hun passion, kærlig og ungdommelighed. Aine ligger navn til Firming - 
Anti-aging Treatment som er en opstrammende behandling med kaviar og tør-
rede hibiscusblomster. Brigit er inspirationens gudinde og blev regnet for en af de 
vigtigste gudinder pga. hendes terapeutiske kræfter. Brigit ligger navn til Hidrating 
- Regenerating Treatment, som er eksklusiv aromaterapi med roser.  Den keltiske 
gud Lug er berømt for hans skinnende og strålende hud, som forbandt ham med 
solen. Han ligger navn til Nourishing - Restructuring - Lifting Treatment, som inde-
holder kaviar, guld, diamantpulver og rav.  
 
Du lærer disse eksklusive behandlinger og produkterlære til kroppen, samt får et 
indgående kendskab til professionelle produkter indenfor kropsterapien. Endvi-
dere får du en produktpakke så du kan øve Sirona Relaxing Treatment og tilbyde 
denne behandling til kunder. 

Dette kursus tilbydes som e-læring til alle.

Eksklusive Kropsbehandlinger
- med Rav, Guld, Caviar, Hibiscus...

management    education    products    marketing

- Opstart, drift og udvikling af klinik eller spa 
- Opstart, drift og udvikling af uddannelsesinstitution indenfor wellnessbranchen 

- in- og outsourcing af teori eller praktisk læring til wellnessuddannelsesinstitutioner 
- Marketing og PR for wellnessuddannelsesinstitutioner, klinikker, spa m.m. 

- Ad Hoc grafisk arbejde for wellnessuddannelsesinstitutioner, klinikker, spa m.m. 
- Opstart og/ eller tilpassede wellnessuddannelser og kurser 

- HR 
- Strategi 

- Virksomhedsprofil, vision, mission, værdigrundlag m.m. 
- Undervisningsmateriale til tryk eller interaktivt 

- Design af hjemmesider og grafisk identitet 
- Salg- og servicekurser med mere...

Referencer: 
www.innowell.net, www.danbeauty.dk, www.danskbehandlerforbund.dk, www.ho-
telviking.dk, www.viwell.dk, www.innowell.net/karrierercenter, www.anatomi-kursus.
dk, www.fodpleje.nu, www.kosmetolog.nu, www.spa-uddannelse.info, www.massa-

ge-uddannelse.info, www.zoneterapi-uddannelse.info, med mere...

Kontakt os for yderligere oplysninger på 98901080 
SpaConsulting. Søndergade 33. 9320 Hjallerup 

SpaConsulting ApS er et konsulenthus med ekspertise indenfor spa og 
wellnessbranchen. Vi tilbyder rådgivning og udvikling indenfor:



Få en spændende uddannelse til Hud & Spaterapeut hos Innowell. Uddan-
nelsen er målrettet eksklusive spa og wellnesscentre over hele Skandinavien 
og med denne uddannelse favner behandleren det absolut største udbud 
af mest efterspurgte behandlinger. 
Uddannelsen til Hud og Spaterapeut er Innowells mest populære uddan-
nelse. Uddannelsen tages som blandet elæring, og kan tages sideløbende 
med et fuldtidsarbejde.

Hud & 
  Spaterapeut

- innowells mest populære uddannelse

Hud & Spaterapeut :: b
Uddannelsen til Lægeeksam. Hud- og Spaterapeut er en sammensmeltning af 
massageuddannelse og kosmetologuddannelse, hvor vi har fjernet læren om 
hårfjerning, makeup og farvning af vipper og bryn, og i stedet skabt plads til læren 
om massage, hotstone og eksklusive kropsbehandlinger. Ønsker man at tilegne sig 
den viden som er fjernet tilbydes dette som kurser. 
 
Uddannelsen er opstået på baggrund af behovet for specialuddannet personale 
indenfor spa- og wellnessbranchen.

En Lægeeksam. Hud- og Spaterapeut kan mestre et bredt udsnit af eksklusive 
behandlinger som klassiske, økologiske og intensive ansigtsbehandlinger som 
frugtsyre, opstramning, oxygen m.m., samt klassisk massage, hotstone, spa-, cho-
kolade-, psoriasis-, cellulite-, slanke- og mudderbehandlinger, bodypeeling, ind-
pakninger, pedicure, manicure, aromaterapi, hårkur med mere. En Hud- og Spa-
terapeut besidder også en stor viden i produkter, biokemi, hudterapi, anatomi, 
fysiologi, sygdomslære, psykologi, salgsteknikker, virksomhedsopstart med mere.

Uddannelsen studeres som blandet elæring, som betyder at der læses teori og 
laves opgaver via nettet, laves lette øvelsesbehandlinger hjemme via instruktions-
video og pensum, efterfulgt af et kort seminar på vores skole Innowell CPH, og 
slutteligt et valgfrit fleksibelt landsdækkende praktikforløb. Der kan passes fuldtids-
arbejde under hele uddannelsen. Den normerede studietid er 9-12 måneder side-
løbende med et fuldtidsarbejde. 
 
Uddannelsen, opfylder Sundhedsstyrelsens og SKATs uddannelseskrav til ”anden 
egentlig sundhedspleje”, som betyder at du kan blive momsfritaget på behand-
linger som hører under denne gruppe. Innowell er ligeledes godkendt af SKAT og 
Dansk Behandlerforbund. 
 
Uddannelsen kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet og fra 540,- pr. måned.

Du skal vælge en uddannelse som Lægeeksam. Hud- og Spaterapeut, hvis du kan 
lide et afvekslende arbejde i et højt tempo, og kan lide at arbejde med eksklusive 
behandlinger på et meget højt service- og kvalitetsniveau.  
Læs mere om uddannelsen her.

INNOWELL

”Teori og opgaver via nettet,  
lette øvelsesbehandlinger hjemme,  

et kort intensivt kursus på skole,  
og valgfri fleksibel erhvervspraktik.  

Så enkle er principperne bag Innowells læring på nettet”. 
Brian Mosegaard. Skoleleder.  

Bachelor of Education
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http://www.innowell.net/da/uddannelser/hud-og-spaterapeut.html


Massageterapeut
- en efterspurgt voksenuddannelse

Lægeeksam. Massageterapeut :: b
Uddannelsen til Lægeeksam. Klinisk Massageterapeut er en sammensmeltning af den 
klassiske massageuddannelse og den moderne spaterapi. Uddannelsen er opstået på 
baggrund af behovet for at nå ud til en større kundegruppe til brug for en bæredygtig 
virksomhed og et bedre erhvervssigte.

En Massageterapeut mestrer en bred vifte af forskellige massageformer som klassisk mas-
sage, fysiurgisk massage, sportsmassage, massage mod skader, wellnessmassage, hotsto-
nemassage med mere, samt et bredt udsnit af eksklusive krops- og spabehandlinger som 
chokolade-, psoriasis-, cellulite-, slanke- og mudderbehandlinger, bodypeeling, aromate-
rapi, indpakninger med mere. En Massageterapeut besidder også en stor viden i produk-
ter, anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, salgsteknikker, opstart af egen virksomhed 
med mere.

Uddannelsen studeres som blandet elæring, som betyder at der læses teori og laves op-
gaver via nettet, laves lette øvelsesbehandlinger hjemme via instruktionsvideo og pensum, 
efterfulgt af et kort seminar på vores massageskole Innowell CPH, og slutteligt et fleksibelt 
landsdækkende praktikforløb. Der kan passes fuldtidsarbejde under hele uddannelsen. 
Den normerede studietid er 9-12 måneder sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Uddannelsen opfylder Sundhedsstyrelsens og SKATs uddannelseskrav til ”anden egentlig 
sundhedspleje”, hvilket betyder at en Lægeeksam. Klinisk Massageterapeut er momsfrita-
get på behandlinger, som hører under denne gruppe. Innowell er ligeledes godkendt af 
SKAT og Dansk Behandlerforbund.

Uddannelsen kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet og fra kun 540,- pr. måned.

Du skal vælge en uddannelse som Lægeeksam. Klinisk Massageterapeut, hvis du kan lide 
at arbejde med massage og eksklusive krops- og spabehandlinger på et højt service- og 
kvalitetsniveau. 
Læs mere om uddannelsen her.

INNOWELL

”Teori og opgaver via nettet, lette øvelsesbehandlin-
ger hjemme, et kort intensivt kursus på skole, og valgfri 
fleksibel erhvervspraktik. Så enkle er principperne bag 

Innowells læring på nettet”. 
Brian Mosegaard. Skoleleder.  

Bachelor of Education
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http://www.innowell.net/da/uddannelser/massageterapeut.html
http://www.youtube.com/user/Innowellnet?blend=21&ob=5
http://www.youtube.com/user/Innowellnet?blend=21&ob=5#p/u/1/s0W8k3EWi3g


Delmassage// b 
mas101b delmas dato: se nedenstående tidspunkt:  08.15-16.00 pris: 3.106,- 

 
Denne massage er for de som gerne vil gå i dybden med massagen på et bestemt om-
råde på kroppen. Med dette kursus i delmassage vil du blive udrustet med de professio-
nelles teknikker, så du bedre kan mestre skadesterapi og behandling, eller bestemte jobs 
som f.eks. ansigtsmassage i en hudplejeklinik, benmassage i et idræts eller sportscenter, 
rygmassage hos en fysioterapeut med mere.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, så du sikrer teorien forud for træning på 
skole. 
 
Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende 
på skole i en dag for hvert område som vælges. Der kan vælges mellem rygmassage 
d. 03.10.11, 06.02.12 eller 04.06.12, ben og iskias d. 04.10.11, 07.02.12 eller 05.06.12, arme 
d. 05.10.11, 08.02.12 eller 06.06.12, nakke og ansigtsmassage d. 06.10.11, 09.02.12 eller 
07.06.12. Resten af studiet foregår på fjernundervisning, som skal være gennemført før der 
kan bookes undervisning på skole. Den normerede studietid er ca en måned. 
 
I prisen er inkluderet ét område, hvis der ønskes at tilkøbes endnu et område kan dette 
tilkøbes for kun 1400,-. Tilkøb skal tilmeldes og afregnes direkte til skolen Innowell CPH på 
cph@innowell.net/ 20 41 59 79.

Kropsmassage :: b 
mas100b  kropmas dato: 12.-13.10.11, 15.-16.02.12 eller 13.-14.05.12 tidspunkt:  08.15-16.15 pris: 4.335,- 
 
Lær at udfører de professionelles massageteknikker. Det er let og utroligt populært. Mas-
sage er en af de mest efterspurgte behandling i Danmark, og med massagen vil du kunne 
øge din kundegruppe markant. Med dette lille grundkursus vil du blive udrustet med de 
professionelles teknikker.  
 
Efter kurset vil du kunne tilbyde en fuld kropsmassage, ryg og skuldermassagen, samt an-
sigtsmassage til venner, familie, kollegaer eller en begyndende kundegruppe m.m. På kur-
set vil du ligeledes lære, hvordan man blander den perfekte og personlige massageolie. 
Dette kursus vil give dig et indblik i, om massage er noget for dig, inden du måske betaler 
mange penge for en uddannelse som professionel massør.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, adgang til instuktionsvideo og trin for trin 
guide. Endvidere får du en kropsolie og en massagecreme, samt et oliedisplay med et 
stort udvalg af ampuller og essentielle olier. 
 
Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende på 
skole i to dage. Resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær opmærksom på at alt 
e-læring skal være gennemført, før der kan bookes undervisning på skole. Den normerede 
studietid er ca. tre måneder.
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Innowells Karrierecenter, YouTube og Facebook

Innowells karrierecenter er en vidensblog indenfor hudpleje, fodpleje, massage, spa og 
wellness. Karrierecenteret blev oprettet i 2009 som en ekstra service til Innowells studeren-
de, da hovedparten ønskede at starte egen virksomhed, og ønskede hjælp til markedsfø-
ring, rådgivning med mere. Ligeledes ønskede mange at vedligeholde deres viden efter 
endt uddannelse.  
Innowells Karrierecenter blev på meget kort tid så populær, at over 500 personer besøgte 
det hver måned. Mange rettede efterfølgende henvendelse til os med positive tilkendegi-
velser på vores artikler og markedsføringsidéer, og kom med egne bud på ideer og op-
læg til værdifuld sparring. Dette første til, at Innowell i april 2011 udvidede sit Karrierecen-
ter med mange nye spændende tiltag, hvor også andre kunne gøre gavn af Innowells 
Karrierercenter. Endvidere blev det muligt at kommentere og give feedback på vores 
indlæg og artikler, så studerende kunne vidensdele med uddannede om samme interes-
seområder. 
Karrierecenter indholder små “Tips til Succes”, inspiration til markedsføring, gode råd, salg, 
service, produktinformation, viden indenfor anatomi, fysiologi, sygdomslære med mere. 
Besøg Innowells Karrierecenter her. 
 
Innowell åbnede i 2010 sin egen undervisningskanal på YouTube med mange spæn-
dende undervisningsvideoer. På forsiden af vores kanal findes vores undervisningsvideoer 
inddelt i kategorier, således at det er let at finde vej til de videoer som har interesse. Un-
dervisningskanalen vil indeholde spændende træningsvideoer, som blandt andet skal 
implementeres i Innowells uddannelser, kurser og e-bøger for skoleåret 2011-12. Undervis-
ningskanalen kan med fordel benyttes af: 
- uddannelsessøgende, som savner virtuel information inden beslutning om endelig ud-
dannelsesvalg 
- elever, som mangler virtuel undervisning til at understøtte deres pensum, e-læring og 
øvelsesbehandlinger hjemme 
-selvstændige, som søger inspiration til at udbyde nye spændende behandlinger 
- selvstændige, der ønsker virtuelt at vise/ sælge deres skønne behandlinger via deres 
hjemmeside 
- og meget meget mere. 
Ønsker du helt automatisk at få besked, når vi har udviklet en ny video, kan du med stor 
fordel og helt gratis abonnere på vores undervisningskanal. På denne måde behøver 
du ikke at bruge unødig tid på at holde øje med alt det nye, som rører sig i branchen af 
spændende behandlinger. Besøg Innowells YouTubekanal her. 
 
I 2010 åbnede Innowell et nyhedsforum på Facebook. Her kan studerende, uddannede 
og alle øvrige interesserede få nyheder om alt hvad der rører på sig hos Innowell. Ligele-
des kan man opnå rabatter hos Danbeauty.dk og hos Innowell, hvis man er medlem af 
vores Facebookgruppe. Uanset hvad der sker på Innowell, i Karrierecenter, på YouTube 
eller hos Danbeauty, så vil dette fremgå på Facebook. Så ønsker du kun at holde dig ori-
enteret ét sted så anbefaler vi Facebook. Besøg vores nyhedskanal allerede i dag og klik 
”synes godt om” og så er du medlem. Find os her.

HotStone Massage// b
mas102b  hotstone dato: 11.10.11, 14.02.12 eller 12.06.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris: 5.995,-

Hotstone Massagen har fundet sit indtog i hele verden, og mange klinikker profilerer sig 
kraftigt med denne efterspurgte behandling. Med varme natursten gives en rolig og tera-
peutisk massage, som skaber en stor kundetilfredshed og fast kundegruppe. Varmen fra 
de glatte natursten afslapper, løsner muskulaturen og forbedrer blodtilførelsen. Hotstone-
massagen kan tilbydes i ansigtet, hænder, fødder eller på kroppen i øvrigt. Ligeledes kan 
de varme sten effektivt bruges til f.eks. ansigtsbehandlinger, hvor kunden ligger med de 
dejlige varme sten på ryggen eller som dobbeltbehandling, mens du måske farver vipper 
og bryn på en anden kunde osv. Snyd ikke dig selv eller kunderne for en helt unik massa-
geform samt for denne store ekstraindtjening mod en meget lille investering. Efter kurset 
kan du beherske flere typer massage f.eks. HotStone Kropsmassage, HotStone ansigtsmas-
sage, HotStone Rygmassage, HotStone Fodmassage mm. 

Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale. Endvidere får du et starterkit indeholdende 
alt det du skal bruge for at kunne tilbyde denne behandling. I starterkittet findes et komplet 
hotstonesæt med natursten af forkellige størrelser, en hotstonegryde til opvarmning og op-
bevaring af stenene, et luksuriøst ampuldisplay indeholdende flere forskellige ampuller og 
essentielle olier til eksklusiv massage, samt en luksus lavendelkropsolie.

Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende på 
skole i en dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning og skal være gennemført in-
den der kan bookes undervisning på skole. Den normerede studietid er ca. en måned.

http://www.innowell.net/karrierecenter/
http://www.youtube.com/innowellnet
Bes�g vores nyhedskanal allerede i dag.
Bes�g vores nyhedskanal allerede i dag.
http://www.facebook.com/innowell


Fodplejeremedier og aflastningslære // b 
fod100b  remedier dato: 05.10.11, 09.01.12 eller 01.05.12 tidspunkt: 8.15-11.40 pris: 2.765,- 
 
Udbyder du pedicure eller fodpleje eller fodterapi, kan du med stor fordel drage nytte af 
dette kursus, hvor du gennemgår en intensiv undervisning i professionelt udstyr, remedier, 
produkter og aflastning. Der læres om brugen af professionelle fodplejemaskiner med 
spray eller sug, samt fordele og ulemper. Du lærer om alle de specielle fræsere (slibere), 
hvad er de særligt velegnet til og hvordan de bruges. Du lærer om professionelt værk-
tøj, som tænger, sakse, pincetter, skalpeller og de forskelllige blade, hoelmeilselen og de 
forskellige blade mm. Der læres om hvad disse specialværktøjer er bedst til og hvorfor. Alt 
udstyr kan afprøves, så du kan prøve hvilket værktøj du arbejder bedst med for at sikre en 
tryg arbejdsgang. Endvidere læres om produkter til hygiejne, sterilisering og opbevaring af 
instrumenter og hvad siger loven. Der læres om professionelt klinikinventar, hvor der kan 
afprøves forskellige stole, borde og lamper for den bedste ergonomiske arbejdsgang. Der 
læres om professionelle plejeprodukter til fødder til brug i klinikken og til salg.  
 
At kunne tilbyde sine fodpleje- eller pedicurekunder en håndlavet aflastning/ indlæg form-
støbt fuldstændigt efter foden, har hidtil været forbeholdt specialuddannede, men nu er 
der kommet systemer der er så lette at lære, at alle uanset forudgående uddannelser kan 
lære denne populære teknik og dette læres også på dette kursus. Der præsenteres og 
læres om de mange typer aflastninger herunder, moleskin, silikone, gele, tuber, indlæg, 
sokker m.m. Der læres om, hvilke af disse indlæg der er bedst til hvilke problemstillinger. 
Herefter læres at specialfremstille aflastning tilpasset og formstøbt patienternes fødder. 
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, adgang til videomateriale, samt trin for 
trin guide. Endvidere får du et starterkit, indeholdende instruktionsmanual, 100g silikone 
10A, 100g silikone 10B og måleskeer. Starterkittet indeholder produkter til mange aflastnin-
ger.  
 
Kurset kan tages som Blandet e-læring og tilbydes til alle. Ved Blandet e-læring skal den 
studerende på skole i en halv dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning og skal-
være gennemført før, der kan bookes undervisning på skole. Den normerede studietid er 
ca. en måned.

INNOWELL

Ortonyxi/ Bøjlebehandling // b 
fod101b ortonyxi dato: 12.09.11, 16.01.12 eller 07.05.12 tidspunkt: 12.10-16.15 pris: 4.124,- 
 

Bøjlebehandling er den absolutte bedste aflastningsbehandling til nedgroede negle. 
Bøjlerne er gode til såvel forbyggende behandling, som behandling mod eksisterende 
nedgroede negle. Bøjlebehandling er ofte noget som mange uøvede er lidt bange for at 
eksperimentere med, men den tid er forbi nu, for nu er der kommet bøjlesystemer specielt 
velegnet for den uøvede behandler.  
 
På dette kursus læres flere typer bøjler hvor der startes med den lette bøjle fra Podofix, 
som er så legede let at arbejde med, at alle kan føle sig trygge. Bøjlen er særligt velegnet 
til forebyggelse og let nedgroede negle. Bøjlenbehandlingen varer kun ganske få minutter 
at påsætte, og kan derfor tilbydes straks til kunden ved en klassisk pedicure eller fodpleje, 
uden at behandleren forsinkes. Derefter læres den lidt mere avancerede bøjle BS-bøjlen, 
som er velegnet til let til svært nedgroede negle. Begge bøjler er velegnet til alle former for 
neglekorrektioner, herunder nedgroede-, deformerede- og flækkede negle, ved hyper-
granulation i og omkring neglefalsen, korrektion af misdannede negle.  
 
Begge bøjlesystemer læres i både teori og praksis, og fælles for begge bøjler er at kurset 
tager udgangspunkt i at man aldrig før har prøvet at arbejde med bøjler. Lettere øvede 
til øvede behandlere, der ønsker at lære den nyeste teknologi indenfor bøjlebehandling, 
kan også med stor fordel følge kurset. Du får et let forståeligt skriftligt materiale og trin for 
trin guide. Endvidere får du et komplet Podofix bøjlesæt indeholdende 16 bøjler i 3 forskel-
lige størrelser, specialværktøj, gel, uv-lygte, renseservietter og klæber.  
 
Dette kursus tilbydes som Blandet e-læring, hvor teori læres via nettet og afsluttes med en 
halv dag på skole. Vær opmærksom på at alt e-læring skal være gennemført før, der kan 
bookes undervisning på skole. Den normerede studietid er ca. en måned.
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Luksuriøs 
fodpleje &
håndpleje
- få en større målgruppe

Sauna Pedicure & Manicure // e 
fod102e sauna pris: 2.614,- 

 

Ønsker du at tilbyde en ny og anderledes behandling, der skaber nyhedens interesse og 
giver dig konkurrencestyrke, så prøv at tilbyd denne fantastiske manicure og pedicure. 
Hænder og fødder efterlades silkebløde, og behandlingen kan føles efter flere dage. Sau-
nabehandlingen er specielt velegnet til tørre negle og neglebånd, samt tendenser til hård 
hud. Behandlingen er meget fugtgivende og opstrammende. Sauna Pedicuren er bygget 
op omkring særlig intensive produkter, som f.eks. en blødgørende neglebåndscreme, en 
styrkende og genopbyggende neglecreme, en blødgørende og fugtgivende saunafod-
maske m.m. Du lærer at bruge denne behandlingsteknik på såvel hænder som fødder, 
og kan derfor tilbyde nye luksuriøse manicure og pedicurebehandlinger, som hjemme- og 
udebehandler.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, adgang til videomateriale, samt trin for 
trin guide. Endvidere får du et starterkit, indeholdende det du skal bruge for at øve denne 
specielle manicure og pedicure. I starterkittet findes sauna creme, sauna neglecreme, 
sauna neglebåndcreme, sauna creme, hydrohånd og fodlotion, og specielle poser til 
hænder og fødder. Starterkittet indeholder produkter til mange behandlinger.  
 
Kurset tages som ren e-læring og er for alle.

Spa Pedicure & Manicure // e 
fod103e spa pris: 2.768,- 

 

Har du bemærket at flere og flere kunder efterspørger en god Spa Pedicure eller Spa Ma-
nicure og også gerne i forbindelse med en anden behandling?  
Nu har du også muligheden for at tilbyde denne luksuriøse behandlingsform. Du lærer at 
mestre pedicuren og manicuren, give spabad, fjerne hård hud, klippe og file negle, skrub-
be fødder eller hænder, give neglepleje, give en dejlig massage m.m.  
Efter kurset vil du kunne udbyde denne populære manicure og pedicure, og kunne sælge 
tilhørende produkter med en høj profit. Behandlingen er legende let og hurtig, og kan 
både tilbydes som selvstændig behandling eller som tillægsbehandling, f.eks. under en 
ansigtsmaske, farvning af vipper og bryn m.m.  
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, adgang til instruktionsvideo, samt trin for 
trin guide. Endvidere får du et starterkit indeholdende produkter til mange behandlinger.  
Kurset tilbydes som e-læring til alle.
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Collagen Heat Pedicure & Manicure // e
fod105e  collagen pris: 3.925,-

En verdensnyhed til kunden som kun vil have det bedste. Denne manicure eller pedicure 
er en aromaterapibehandling, som efterlader en stor kundetilfredshed og efterspørgsel på 
flere behandlinger. Behandlingen er meget fugtgivende, nærende, opstrammende og 
cellefornyende. Denne luksusbehandling er det ypperste og mest eksklusive, der findes in-
denfor manicure og pedicure. Hele behandlingen er opbygget af kundes egne ønsker og 
valg af ynglingsfrugtduft. Med et udvalg af essentielle olier, frugtlotioner og aromaterapier 
indføres disse i den traditionelle behandling. På denne måde kan du legende let gøre be-
handlinger du kender til luksuriøse og eksklusive behandlinger. Fod- eller håndplejen afslut-
tes med at give kunden varme aromatiske handsker eller futter på, mens collagencremen 
arbejder intenst på at give fugt, næring og opstramning. Behandlingen er et sandt duftor-
gie af vidunderlige aromatiske olier. Behandlingen kan benyttes som selvstændige be-
handlinger eller som tillægsbehandlinger.

Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale med trin for trin guide, samt et stort star-
tersæt med alt hvad du behøver for at kunne øve og tilbyde denne luksusbehandling. I 
startersættet findes en sukkerskrub, en collagengencreme, en massagecreme med es-
sentielle olier, lotion, aromaduftlampe, essentiel olie, termogelposer, et sæt luksus termo-
aroma-luffer og et sæt luksus termo-aroma-futter og osmotisk film.  
Dette kursus tilbydes som e-læring til alle.

Cold Paraffin Pedicure & Manicure // e 
fod104e paraffin pris: 3.348,- 

 

Har du hørt om varme paraffinbehandlinger og dens fantastiske behandlingseffekt? Dette 
er nu endelig muligt at tilbyde uden fordyrende elektriske apparater. Denne behandling 
fungerer med samme princip, men der bruges istedet en meget fugtgivende og næ-
rende paraffin-termomaske. Cold Paraffin har konsistens som creme, og bruges som en 
maske, der blødgører og modvirker udtørring og revner i huden. Huden efterlades blød 
og spændstig. Cold Paraffin Pedicure og Manicure er en luksusbehandling og indeholder, 
klipning og filing af negle, dobbeltvirkende peeling, opstrammende og nærende maske 
svøbt i film, neglepleje og maske, samt en fugtrig og nærende massage. Behandlingen 
kan sælges som en helbehandling, eller tilbydes som en tillægsbehandling til en ansigtsbe-
handlinger, farvning af vipper og bryn m.m. 
 
Du får et udførligt og letforståeligt tekstmateriale, adgang til instruktionsvideo og trin for 
trin guide. Endvidere får du et starterkit indeholdende speciallotion til hænder og fødder, 
peeling/skrub til hænder og fødder, liponourishing complex, maske, film, handsker og fut-
ter.  
 
Kurset tilbydes som e-læring til alle.

Udfyld hullerne i 
 bookingbogen med  
eftertragtet fodpleje  
og/eller håndpleje

”
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http://www.youtube.com/watch?v=2yfL6rGcj58


Klinisk Fodplejer
- en populær voksenuddannelse

Få en spændende uddannelse til Lægeeksam. Klinisk Fodplejer hos Innowell. 
Uddannelsen er målrettet studerende, som ønsker at starte egen virksomhed 
efter endt uddannelse.  
En Klinisk Fodplejer mestrer et bredt udsnit af fodplejebehandlinger som 
spænder lige fra almindelig klinisk fodpleje til luksuriøs og eksklusive fodpleje. 
Uddannelsen til Klinisk Fodplejer er en af Innowells mest populære uddan-
nelser. Uddannelsen tages som blandet elæring, og kan tages sideløbende 
med et fuldtidsarbejde. 

Lægeeksam. Klinisk Fodplejer :: b
Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en spændende sundhedsfaglig ud-
dannelse, som giver evne til selvstændig vurdering og behandling af forskellige former for 
fodproblemer eller lidelser. Uddannelsen er målrette voksne som ønsker at tage uddan-
nelse sideløbende med et fuldtidsarbejde.

En Klinisk Fodplejer kan mestre et bredt udsnit af fodplejebehandlinger som klinisk fodpleje, 
bøjle-, ligtorn- og fissurbehandling, negleopbygning og aflastning, samt eksklusive fodple-
jebehandlinger som collagenbehandling, kold paraffin, varm paraffin, termobehandlinger 
med mere. En Klinisk Fodplejer besidder også en stor viden i produkter, anatomi, fysiologi, 
sygdomslære, psykologi, arbejdsmiljø, ergonomi, ortopædi, hygiejne, klinikvejledning, virk-
somhedsopstart med mere.

Uddannelsen studeres som blandet elæring, som betyder at der læses teori og laves op-
gaver via nettet, laves lette øvelsesbehandlinger hjemme via instruktionsvideo og pen-
sum, efterfulgt af et kort seminar på vores fodplejeskole og træningscenter, og slutteligt et 
frivilligt fleksibelt landsdækkende praktikforløb. Der kan passes fuldtidsarbejde under hele 
uddannelsen. Den normerede studietid er 9-12 måneder sideløbende med et fuldtidsar-
bejde.

Uddannelsen opfylder Sundhedsstyrelsens og SKATs uddannelseskrav til "anden egentlig 
sundhedspleje", som betyder at en Klinisk Fodplejer bliver momsfritaget på behandlinger 
som hører under denne gruppe. Ligeledes er uddannelsen godkendt af SKAT og Dansk 
Behandlerforbund.

Uddannelsen kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet og fra 540,- pr. måned.

Du skal vælge en uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, hvis du kan lide at 
arbejde med patientvejledning og udbyde klinisk fodpleje på et højt service- og kvalitets-
niveau. 
Læs mere om uddannelsen her.

”Teori og opgaver via nettet, lette øvelsesbehandlinger 
hjemme, et kort intensivt kursus på skole,  

og valgfri fleksibel erhvervspraktik.  
Så enkle er principperne bag Innowells læring på nettet”. 

Brian Mosegaard. Skoleleder.  
Bachelor of Education
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http://www.innowell.net/da/uddannelser/fodplejer.html


Yards Fine Footcare er et avanceret og innovativt fodplejekoncept, som dæk-
ker alle pleje og behandlingsbehov.
Plejeprodukterne bygger på nyeste forskning og viden, og er udviklet i tæt 
samarbejde med professionelle fodterapeuter.

Yards pleje- og behandlingskoncept er af den højeste kvalitet. Alle ingredi-
enser og råvarer er underkastet de strengeste kvalitetsstandarder og krav, og 
den permanente laboratoriekontrol garanterer ensartet kvalitet gennem hele 
produktlinien.

Yards fodplejeprodukter er en serie af eksklusive naturprodukter med de fineste 
æteriske olier, og bygger på en intensiv vegetabilsk base. Den høje kvalitet 
gør produkterne drøje i brug, mens formula intensivt forebygger, reparerer og 
plejer, samt dybde- og overfladebehandler.

Yards repræsenterer kvalitet, smukke, eksklusive og salgsvenlige emballager, 
kundevenlige priser og flotte reklameartikler, som alt sammen sikrer et stort flow 
af salgsprodukter. 
Med en gennemsnitlig bruttoavance på over 50% ved 5+1 køb, er Yards blandt 
markedets højeste fortjeneste på professionelle fodplejeprodukter. 

Yards Fine Footcare sætter nye standarder indenfor professionel fodterapi, 
fodpleje og pedicure.

Velkommen til Yards Fine Footcare.

Produkterne forhandles af www.danbeauty.dk

EKSKLUSIVT 
    FODPLEJEKONCEPT

FORSKNING. INNOVATION. KVALITET
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Akupressur & medianlære // b 
alt101b  Akupres dato: 22.08.11, 12.12.11 eller 16.04.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris: 3.168,  

 

Med dette kursus i median og akupressurlære vil du opnå forståelse for, hvordan media-
nerne og dens punkter løber gennem kroppen, samt hvordan du kan bruge denne viden 
til tillægsbehandling af forskellige lidelser og ubalancer. Denne viden er beregnet på 
enkel hjemmebehandling eller som tillægsbehandling til andre alternative behandlings-
former. Median og akupressurlæren er begrænset til kun at være koncentreret omkring 
de mest vigtige punkter, samt de punkter der er lettest at finde, for at give en let indføring 
og grundlæggende viden til en ellers meget omfattende og kompleks verden. Efter dette 
kursus vil du være i stand til at bruge disse punkter til brug i zoneterapien, akupunkturen, 
massagen m.m. 
 
Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende på 
skole i en dag. Resten af studiet foregår på fjernundervisning, og forinden skal alt e-læring 
være gennemført før der kan bookes undervisning på skole. Den normerede studietid er 
ca. tre måneder.

Zoneterapi :: b 
alt100b zone dato: 23.-24.08.11, 13.-14.12.11 eller 17.-18.04.12 tidspunkt: 08.15-16.15 pris: 3.430,- 
 
Zoneterapi er en af de mest efterspurgte og integrerede alternative behandlingsformer 
i Danmark. Zoneterapi er legende let at lære, og med dette lille grundkursus vil du blive 
udrustet med de professionelles teknikker.  
 
På fødderne findes et fuldstændigt kort over hele vores krop. Hver del af kroppen har en 
zone på fødderne, som kaldes en reflexzone. Hvis der er ømhed i en reflexzone, kan det 
hænge det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle 
disse zoner med specielle tryk, kan zoneterapeuten påvirke organismen til bedring. 
 
Efter kurset vil du kunne tilbyde zoneterapi til venner, familie, kollegaer eller en begynden-
de kundegruppe m.m. Dette kursus kan ligeledes give dig et indblik i om zoneterapien er 
noget for dig, inden du måske betaler mange penge for en uddannelse som professionel 
zoneterapeut. 
 
Du får en udførlig og letforståeligt trin for trin guide og adgang til instruktionsvideo til brug 
for den praktiske zoneterapi. Til den teorestiske zoneterapi benyttes bøgerne ”Den illu-
strerede guide til zoneterapi” og ”Zoneterapi: De 5 elementer og deres 12 meridianer. En 
enestående metode” begge bøger af Inge Dougans. Bogmaterialet kan købes hos bog-
handel og internet eller lånes på bibliotek.  
 
Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Ved Blandet e-læring skal den studerende på 
skole i to dage. Resten af studiet foregår på fjernundervisning. Vær opmærksom på at alt 
e-læring skal være gennemført før der kan bookes undervisning på skole. Den normerede 
studietid er ca. tre måneder.
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Klinisk Zoneterapeut
- en populær alternativ uddannelse

Klinisk Zoneterapeut :: b 
 
Uddannelsen til Lægeeksam. Klinisk Zoneterapeut er en spændende uddannelse, som er 
målrettet voksne, der ønsker at tage uddannelse, mens de passer fuldtidsarbejde.

En Klinisk Zoneterapeut laver behandlinger ved at trykke på bestemte områder under 
patienternes fødder. På fødderne findes nogle refleksområder, som svarer til hvert enkelt 
organ og til hver del af kroppen. Ved ubalancer eller sygdomssymptomer kan fodens væv 
føles fortykket, kornet eller hårdt, og der kan komme en reaktion fra patienten ved berø-
ring af disse punkter. Ved zoneterapi kan disse ubalancer blive behandlet med forskellige 
greb og terapiformer. Behandlingen afsluttes ofte med planlægning af et terapiforløb.

Uddannelsen studeres som blandet elæring, som betyder at der læses teori og laves op-
gaver via nettet, laves lette øvelsesbehandlinger hjemme via instruktionsvideo og pensum, 
efterfulgt af et kort seminar på vores zoneterapiskole Innowell CPH, og slutteligt et fleksibelt 
landsdækkende praktikforløb. Der kan passes fuldtidsarbejde under hele uddannelsen. 
Den normerede studietid er 9-12 måneder sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Uddannelsen opfylder Sundhedsstyrelsens og SKATs uddannelseskrav til ”anden egentlig 
sundhedspleje”, hvilket betyder at en Lægeeksam. Klinisk Zoneterapeut er momsfritaget 
på behandlinger som hører under denne gruppe. Innowell er ligeledes godkendt af SKAT 
og Dansk Behandlerforbund.

Uddannelsen kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet og fra kun 540,- pr. måned.

Du skal vælge en uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Zoneterapeut, hvis du kan lide 
at kombinere professionel alternativ behandling med kommunikation og psykologi.

Læs mere om uddannelsen her.

”Teori og opgaver via nettet, lette øvelsesbehandlinger 
hjemme, et kort intensivt kursus på skole,  

og valgfri fleksibel erhvervspraktik.  
Så enkle er principperne bag Innowells læring på nettet”. 

Brian Mosegaard. Skoleleder.  
Bachelor of Education
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http://www.innowell.net/da/uddannelser/zoneterapeut.html
http://www.youtube.com/user/Innowellnet?blend=21&ob=5#p/c/C2FE3411E95A8702/1/_B7YzG5GRF0
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Sundhedsfaglige Enkeltfag 
Behandlinger udført af alternative behandlere er momsfri efter momsloven § 13, stk.1 
hvis de alternative behandlere opfylder følgende uddannelseskrav:
Anatomi/fysiologi       200 lektioner
Sygdomslære/farmakologi     100 lektioner
Den primære alternative behandlingsform   250 lektioner
Psykologi          50 lektioner
Klinikvejledning/klientbehandling    10 lektioner
Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 lektioner

Innowell udbyder alle ovenstående sundhedsfaglige enkeltfag på fjernundervisning, 
og er godkendt af SKAT. For mere information angående momsloven inden for anden 
egentlig sundhedspleje klik på SKAT.

Innowells læring er så brugervenlig at alle, uanset forudgående kendskab til IT, kan 
studere hos os. Alle enkeltfag understøttes blandt andet af film, radioudsendelser, 
elektronisk opslagsværk med mere, som gør læring lettere og studierne spændende, 
motiverende og pædagogiske. Ved studiestart tilbydes telefonvejledning i brug af 
fjernundervisning, opgaveaflevering med mere, til de som ikke er helt trygge ved di-
gitale medier. Ligeledes kan du gratis prøve et modul på fjernundervisning, så du kan 
afprøve denne spændende studieform og niveau inden tilmelding.
Alle fag kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet.
Eksaminationer kan tages online eller fysisk på skoler jævnt fordelt over hele landet. 
Hvis der vælges fysisk eksamination tillægges et eksaminationsgebyr på 1.000,-, som 
afregnes til skolen. Hør nærmere i vores studievejledning, hvor du kan tage fysisk eksa-
mination.
Alle fag er fuldt fradragsberettigede ved efteruddannelse, og kan ratebetales rentefrit. 
Dette betyder, at du kan blive momsfritaget fra kun 177,- pr. måned. 
Med Innowells spændende e-læring/fjernundervisning kan du hurtigt opnå den efter-
tragtede momsfritagelse på behandlinger.

Innowell udbyder disse sundehedsfaglige enkeltfag:
sun100e Sygdomslære e-læring          3.775,-
sun101e Anatomi & Fysiologi e-læring         5.775,-
sun102e Anatomi,Fysiologi, sygdomslære e-læring       8.495,-
sun103e Psykologi e-læring           3.975.-
sun104e Klinikvejledning e-læring          2.975,-
sun105e Intro til andre alternative behandlingsformer e-læring     2.975,-
sun106e Momsfritagelse på behandlinger (indeholder 111, 102, 103, 104) e-læring 11.495,-
sun107e Den primære alternative behandlingsform zoneterapi e-læring    9.975,-
sun108e Den primære alternative behandlingsform fodpleje e-læring     9.975,-
sun109e Den primære alternative behandlingsform kosmetologi e-læring    9.975,-
sun110e Den primære alternative behandlingsform massage e-læring     9.975,-
sun111e Den primære alternative behandlingsform wellness e-læring     9.975,-

Alle Sundhedsfaglige enkeltfag er beskrevet i en særskilt brochure. Læs mere om kur-
serne her. 

Bliv momsfritaget i en fart og få 
meget mere til dig selv

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=72048
http://www.innowell.net/da/kurser/sundhedsfaglige-enkeltfag.html
http://www.innowell.net/da/kurser/sundhedsfaglige-enkeltfag.html


Spændende undervisningsjob hos Innowell CPH
Innowell CPH søger dygtige undervisere gerne med praktisk erfaring fra erhvervslivet. Er du en dygtig ”håndværker” og har egen klinik eller job, som du gerne vil kombinere med 
praktisk undervisning, så er dette job måske lige noget for dig.
Vi søger flere forskellige undervisere, som skal undervise vores elever i den praktiske del/ ”håndværket”. Alt teori er forinden undervisningen veloverstået, og vi har derfor kun 
behov for undervisere som har et solidt kendskab til den praktiske del og gerne vil lære dette videre til vores elever. Vi har brug for fodplejere, fodterapeuter, massører, kosmeto-
loger, zoneterapeuter, makeupartister og spaterapeuter. 
Vi kan tilbyde alt lige fra 4 timer til 10 sammenhængende dage 4-6 gange årligt, så der er god mulighed for at kombinere undervisning med andet arbejde eller egen virksom-
hed.
Du kan forvente god oplæring, gode kollegaer og en god løn, samt et spændende og afvekslende job hvor kvaliteten er vigtigste faktor.

Vil du høre mere om jobbet så kontakt os på: cph@innowell.net/ Tlf.: +45 20 41 59 79/ kontaktperson: Susan Wichmand. Ansøgning modtages på mail.

Innowell CPH. Øster Søgade 100. København Ø. www.innowell.net  

Kosmetologer 
Fodplejere 
Zoneterapeuter 
Fodterapeuter 
Massører 
Spaterapeuter 
Makeupartister
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Dansk Behandlerforbund - din genvej til indflydelse og en stærk signalværdi

- bliv medlem af Dansk Behandlerforbund
Få indFlydelse på din Fremtid
Dansk Behandlerforbund er en innovativ og visionær brancheforening for fodplejere, massører, kosmetologer 
og alternative behandlere. Vores fokusområder er samarbejde, ligeværd, kvalitet og vidensdeling. 
Dansk Behandlerforbund er en brancheforening og et vidensnetværk hvor du som professionel behandler kan 
få indflydelse på din fremtid, uanset om du er i job, er selvstændig erhvervsdrivende eller studerende.
I Dansk Behandlerforbund deler vi viden, erfaringer, succeshistorier, udfordringer og oplevelser, og sammen 
skaber vi mulighed for at udvikle både vores virksomheder og os selv personligt.
Søger du en slagkraftig brancheforening og et aktivt netværk til:

Vidensdeling   Sparring
Kompetenceudvikling  Samarbejdsmuligheder
Øget omsætning  Øget karrieremuligheder
Øget gennemslagskraft Øget tryghed og meget meget mere...

– så er Dansk Behandlerforbund et sikkert valg! 

Besøg danskbehandlerforbund.dk allerede i dag og se dine mange medlemsfordele.

 www.danskbehandlerforbund.dk 

1 års medlemsskab 975,- inkl. forsikring

mail: info@danskbehandlerforbund.dk
Tlf. nr: 21123460

Marketing & pR 
- Klinikkens identitet og image 
- Ejerens identitet og image 
- Vigtigste markedsføringsmateriale 
- Hvordan skal det se ud? 
- Kan du lave det selv? 
- Inspiration

Behandlinger, Salg & Service 
- Hvilken behandlinger og produkter udbydes, og hvorfor? 
- Professionelle behandlinger, elevbehandlinger og mesterlære 
- Salgspsykologi, rutinesalg og powerfulde salgstriks 
- Servicepsykologi, rutineservice og powerfulde servicetriks

Økonomi & strategi 
- Hvordan du let kan forøge 
avancen på behandlinger og 
produkter 
- Momsfritagelse? 
- Strategi, vision og mission 

Dette kursus forudsætter at du er selvstændig erhvervsdrivende med egen klinik, og ønsker ideer 
til hvordan du hurtigt forøger din omsætning og fortjeneste.  
Vi gennemgår de tre nedenstående punkter for bedste forretningssucces. Punkterne vil blive 
gennegået først som traditionel undervisning og herefter som workshop hvor deltagerne får små 
cases til diskussion. Hertil skal de selvstændige medbringe egne visitkort, prislister, annonceek-
sempel og evt. andre ting der illustrerer virksomhedens identitet.  
Når der er min. 4 tilmeldinger vil kurset blive oprettet og du vil få besked om dato senest 4 uger 
før. 
Kun selvstændige vil have adgang til kurset og vidensdelingen under workshoppen vil være 
fortrolig.

Fra Lille Klinik til Big Business // workshop 
div100b  bigbus dato: aftales ved min. 4 tilmeldte tidspunkt: 12.00-16.15 pris: 4.995,-,

”Efter kurset omsatte jeg mit ubetalte ”nursergen” til en ”tough business woman”. Det fjernede mit 
stress, gav mig fornyet arbejdsglæde og gjorde mig en hel del rigere:-)!”

”Sikke en provokerende omgang... Der sad jeg ellers med mine flotte hjemmelavede brochurer 
og vidste bedst, og alligevel kunne jeg ikke forstå at jeg var nød til at have et arbejde ved siden 
af min klinik. Nu er jeg selvstændig på fuld tid og det er fedt.”
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Piercing. Sterilt og professionelt :: b 
div100b  piercing dato: aftales individuelt tidspunkt: aftales individuelt pris: 9.995,-, 

Piercing har aldrig været mere populær end det er lige nu og branchen er stadig støt stigende. 
En piercer kan lave op til 2.000,- i timen på piercinger alene og dertil kommer et konstant smykke-
salg med en meget høj avance. Flere og flere kosmetologer har allerede fundet vej til denne mas-
sive ekstraindtjening b.la. sideløbende med at passe egen klinik. Nu kan du også få del i denne 
indtjening. Med et forudgående kort elæringskursus og et efterfølgende kursus af en dags varig-
hed hos dig, kan du straks tilbyde professionelle sterile piercinger. 
Underviseren er tidligere ejer af piecingfirmaet Nordjysk Piercing. Han er en efterpurgt og vellidt 
underviser, og er også udannet lærer. Han har b.la. lavet to piercingfilm og skrevet læringsmate-
riale om piercing. Endvidere står han bag oplæringen af mange professionelle piercere overalt i 
landet.

Elæringskurset indeholder målrettet og begrænset læring i anatomi, fysiologi, sygdomslære, 
hygiejne, piercingtyper m.m. Det praktiske kursus forgår som sagt hos dig og det eneste du skal 
gøre er at samle min. to og max. tre personer til navlepiercing, tungepiercing og brystvorte, samt 
to personer til alm. huller i ørerne. Dagen starter med praktisk læring i kundevejledning, hygiejne, 
værktøj, smykker og remedier. Derefter øves piercingerne først på gummimodeller og til sidst på 
dine personer. 

Efter kurset vil du modtage et uddannelsesbevis som redegør for din opnåede viden. 

Kurset tilbydes som Blandet e-læring til alle. Den normerede studietid er ca. en måned. 
Innowell - online uddannelser og kurser
Den intelligente vej til succes

IntRodUKtIonsdaG
- i Innowells uddannelser og kurser 

Overvejer du en uddannelse, som kosmetolog, fod-
plejer, massør, zoneterapeaut eller spaterapeut eller 
måske en af vores 46 kortere kurser, så kom til In-
nowells introduktiondag.  
Vi kommer til København, Odense, Aarhus og Aal-
borg, og her vil vi introducere vores uddannelsesinsti-
tution, personalet og vores mange udbud af spæn-
dende uddannelser og kurser. 
Vi vil vise, hvordan fjerundervisning foregår og hvor 
spændende, motiverende og lærende det er at stu-
dere på fjernundervisning. 
Vi vil fortælle om vores priser og rentefrie ratebeta-
lingssystem, hvor du selv bestemmer hvor meget du 
har råd til at betale pr. mdr. 
Vi vil fortælle om Innowells tryghedsgarantier, gra-
tis prøvestudier, studievejledningen, Karrierecenter, 
Facebook, YouTube, Chat, Skype med mere.  
Vi vil fortælle om mesterlæreuddannelsen, og hvor-
dan du evt. kan kombinere Innowells studier med 
mere undervisning i det praktiske hos andre uddan-
nelsesinstitutioner eller praktik i en klinik.  

Vi vil fortælle, at vi er godkendt af SKAT, og hvorfor 
det er særligt vigtigt for dit uddannelses- eller kursus-
valg.  
Vi vil også kort fortælle om TQM, som er vores kva-
litetssikringssystem, der sikrer dig kvaliteten af vores 
uddannelser, kurser, personalet og ledelsen og meget 
meget mere... 
Der kan spørges under hele introduktionen. Endvidere 
udleveres brochuremateriale på alle vores uddannel-
ser og kurser, samt prøver på de eksklusive produkter 
der benyttes under uddannelse. 
 
INTRODUKTIONEN AFHOLDES I:  
københavn kl. 19-20.30 d. 16.10.11, 19.02.12, 17.06.12 
aarhus kl. 19-20.30 d. 15.10.11, 18.02.12, 16.06.12 
aalborg kl. 13-14.30 d. 15.10.11, 18.02.12, 16.06.12  
Odense kl. 13-14.30 d. 16.10.11, 19.02.12, 17.06.12 
Stedet vil afhænge af antal tilmeldte og vil blive op-
lyst på mail og på telefon min. 7 dage før.  
Tilmelding skal ske senest 3 uger før til info@innowell.
net eller 98901080. Introduktionsdagen er gratis.

københavn, Odense, aarhus og aalborg

sådan realiserer du din drøm!

kosmetolog 
Fodplejer 

Massør 
Zoneterapeut 
Spaterapeut 

46 kurser

invitation 
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http://www.innowell.net/karrierecenter/
http://www.facebook.com/innowell
http://www.youtube.com/innowellnet

