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Forord
Da jeg uddannede mig til kosmetolog og massør, op-
dagede jeg, at meget af det materiale der blev brugt på 
de forskellige undervisningsinstitutioner, var materiale, 
som skolerne selv havde fabrikeret. Dette var ikke kun 
gældende på mit eget uddannelsessted, men var og er 
en tendens, jeg har set hos mange skoler. Uddannel-
sesmaterialet her var ofte rodet og forvirrende, samt af 
varierende kvalitet og uden henvisninger eller underbyg-
gende fakta.
Jeg undrede mig over, at der slet ikke fandtes noget 
elektronisk undervisningsmateriale rettet mod den po-
pulære kosmetologuddannelse, fodplejeuddannelse, 
massøruddannelse med mere.   

Efter mine uddannelser og erfaringer med undervisning 
indenfor skønheds- og velværebranchen påbegyndte 
jeg mit studie i industriel medicin på Aalborg Universitet. 
Mit studie startede med en grundlæggende viden i 
anatomi, fysiologi, sygdomslære, kemi og lignende. En 
grundlæggende viden som også burde indgå som en 
basal læring til alle kosmetologer, fodplejere, massører 
og zoneterapeuter. Dette blev startskuddet til en hel se-
rie af elektroniske lærebøger forfattet af mig. 

Denne bog adskiller sig på mange punkter fra andre tra-
ditionelle lærerbøger. 
Først og fremmest er denne lærebog en e-bog (elektro-
nisk bog). Dette er en ny og anderledes måde at læse 
på, og på denne måde spares der på giftig papirpro-
duktion og CO2.
Det er selvfølgelig muligt at udprinte bogen eller dele 
af bogen, men grundtanken bag dette er at værne om 
vores jord.

En e-bog giver fantastiske muligheder for at bruge elek-
troniske hjælpemidler. Svagtseende kan fx zoome ind 
og forstørre teksten, ordblinde kan få teksten læst højt, 
man kan let søge efter bestemte ord eller sætninger. 
Endvidere kan der laves elektroniske notater direkte i 
teksten, som søgefunktionen selv kan finde og som al-
drig bliver væk. Svære ord kan let kopieres og hurtigt 
slåes op i diverse leksikon eller wikipedia. Alt sammen 
noget, som giver optimale pædagogiske muligheder for 
spændende læring.

I denne lærebog findes relevant anatomi, fysiologi, kemi, 
produktlære og læren om hudterapi - alt sammen set 
fra et kosmetologrelevant synspunkt. Desuden er der 
anvisninger til hvordan der føres kundekartotek, udfø-
res adskillige kosmetologbehandlinger, laves hjemmela-
vede ansigtsmasker og mange andre teknikker og tips. 

Maskinerne der bruges til apparatlæreafsnittet er af 
mærket Gharieni, og materialet hertil er venligst udlånt 
af www.gharieni.de.
Til bogen findes desuden et kapitel i produkter og spe-
cialbehandlinger. Her er brugt hudpleje- og kosmetik-
mærket Ainhoa, mens hånd- og fodplejeprodukterne 
er fra Thuya, og materialet hertil er venligst udlånt af 
www.danbeauty.dk. Ainhoa, Thuya og Gharieni er kun 
eksempler på professionel hudpleje, kosmetik og ma-
skiner, og kan sagtens erstattes eller suppleres af andre 
mærker. 

Bogen er bygget op af 6 selvstændige kapitler/ kom-
pendier, der kommer ind på alle aspekter af kosmeto-
logfaget. 
De selvstændige kapitler har sin egen forside og ind-
holdsfortegnelse, som også gør materialet velegnet 
som undervisningsmateriale til kortere kurser eller som 
materialesupplement. 
Se endvidere indholdsfortegnelse på næstfølgende si-
der for yderligere indformation om bogens indhold.

Denne lærebog er skrevet til alle personer med interes-
se for kosmetologiens univers. Den største udgave af 
bogen kan med særlig fordel benyttes af undervisnings-
institutioner, da der til alle bogens afsnit findes opgaver, 
rettesæt og instruktionsvideoer. Ligeledes kan bogen 
med fordel bruges som “gør det selv” bog til privatper-
soner med særlig interesse for kosmetologiens brede 
verden af spændende behandlingsudbud.

Mille Mosegaard 
Kosmetolog, Massør og Stud. Scient. Med.
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