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historien

Historien og dermed idéen bag Innowell opstod i 2001. Min hustru drev 
på daværende tidspunkt en traditionel privatskole inden for massage, 
kosmetologi, zoneterapi og fodpleje, samtidig med, at jeg var ved at 
færdiggøre min læreruddannelse. Lærerseminariet lancerede på det 
tidspunkt læreruddannelsen som e-læring (fjernundervisning), og inden 
længe fulgte pædagogseminariet og flere linier på universitetet efter. 
Denne mulighed ville jeg ønske, jeg havde fået. Tænk at kunne tage ud-
dannelse, mens man havde indtægt fra sit arbejde! Det var for mig, og 
min familie en økonomisk meget hård situation at 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 fjernun-
dervisning. 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 læringsper-
spektiv. 

Jeg ville gerne tilbyde både uddannelser og kurser som blended e-
learning/ blandet e-læring (fjernundervisning kombineret med tilstede-
værelsesundervisning) og ønskede dermed at henvende mig til de, som 
gerne ville studere, samtidig med at de passede job og familie. Jeg ville 
også målrette uddannelserne til voksne, som havde længere erhvervs-
erfaring og evt. forudgående uddannelser og dermed en høj grad af 
selvdisciplin. Ligeledes ønskede jeg at lave en netbaseret uddannelsesin-

stitution, 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 uddannelsesinstitutioner, erfarede jeg, at den største udfordring var 
at lave en uddannelsesinstitution, der kunne gøre alle studerende tilfredse. Til 
at løse denne udfordring valgte jeg, at den 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 Un-
dervisningsministeriet 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 uddannel-
serne for senere SU-vurdering. Ligeledes opfylder alle uddannelserne Skats 
og Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav til ”anden egentlig sundhedspleje”, 
som betyder, at de uddannede 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. 
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Efter læringsfundamentet var støbt, kontaktede jeg Aalborg Universitets eks-
pert i e-læring, og her blev min idé mødt med kolossal positivitet og enga-
gement. Med sammenkoblingen af universitetets e-learningsekspertise og min 
læringskompetence blev Innowell nu en realitet.

I 2001 gik vi i gang med planlægningsfasen, i 2005 åbnede Innowell, og si-
den 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 
international 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 mig selv og vores personale. Jeg er glad og 
stolt over Innowell, vores medarbejdere, netværk og de mange tilfredse stu-
derende og uddannede og takker for deres støtte, som er en stor inspiration. 

Brian Mosegaard 
Bachelor of Education 

Direktør
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indledning
Behandlinger udført af alternative behandlere er momsfri efter momsloven § 13, stk.1 hvis de alternative behandlere opfylder følgende ud-
dannelseskrav:

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 digitale 
medier. Ligeledes kan du gratis prøve et modul på fjernundervisning, så du kan afprøve denne spændende studieform og niveau inden tilmel-
ding. 
Alle fag kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet.
Den studerende har 6 måneder fra tilmelding til at færdiggøre sit kursus, med undtagelse af Momsfritagelseskurset hvor den studerende har 
12 måneder til at færdiggøre sit kursus.
Eksaminationer kan tages online eller fysisk på skoler jævnt fordelt over hele landet. Hvis der vælges fysisk eksamination tillægges et eksami-
nationsgebyr på 1.000,-, som afregnes til skolen. Hør nærmere i vores studievejledning, hvor du kan tage fysisk eksamination.
Alle fag er fuldt fradragsberettiget ved efteruddannelse, og kan ratebetales. Dette betyder, at du kan blive momsfritaget fra kun 177,- pr. mdr. 
Med Innowells spændende e-læring/fjernundervisning kan du hurtigt opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger.

”Jeg synes du skal prøve hvor legende let, spændende og super bekvemt det 
er at studere hos Innowell. Jeg prøvede først det gratis prøvemodul og prøvede 
også en lille bid af eksamen, og så var jeg ikke længere i tvivl. Nu har jeg hele 

Momsfritagelseskurset og tjener 20 % mere til mig selv. Tak Innowell.” 
Louise Jensen  

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=72048
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symbolforklaring

Kurser mærket med et e, er rene e-læringskurser hvor alt undervisning foregår via nettet.

Kurser mærket med et b, er kurser som foregår som blandet e-læring, som betyder at alt teori og opgaver foregår via 
nettet, lette øvelsesbehandlinger laves hjemme via DVD og / eller trin for trin billedmateriale og afsluttes med et kort kursus 
på træningscenter. 
Bemærk at alt teori skal være afsluttet, før der kan bookes undervisning på skole, og at den studerende kun skal på skole 
én gang.

UNDERVISNINGSFORM: e eller b

KURSUSPRIS: prisen på kurset er uden moms ved privatkøb og plus moms ved firmakøb, prisen er opgivet uden moms

BOGMATERIALE: inkluderet eller ikke inkluderet

KURSUSDATO: datoer for undervisning på skole



8

sygdomslære
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sygdomslære

Dette kursus er et spændende kursus i sygdomslære og indeholder 100 lektioner. 
Med dette studie i sygdomslæren opnår den studerende en grundlæggende forståelse for kroppens patofysiologiske 
forhold ved sygdomme. Studiet er opbygget således, at hvert modul gennemgår et af kroppens systemer, og beskæftiger 
sig med sygdomslæren i netop dette system. I studiet opnås patofysiologisk viden i:

Det levende legeme  Skeletsystemet
Muskelsystemet   Nervesystemet
Hormonsystemet   Kardiovaskulærsystemet
Åndedrætssystemet  Integumentærsystemet (hud, hår og negle)
Immun og lymfesystemet  Fordøjelsessystemet
Urinvejssystemet   Forplantningssystemet

Til studiet benyttes bogen ”Menneskekroppen” af Steve Parker, som er rigt illustreret og letlæselig. Ved hjælp af detaljerede 
billeder og tekst ledes den studerende gennem hele menneskekroppen. Med bogen følger en DVD med videoer, der 
forklarer og illustrerer emner fra bogen, og gør studiet meget pædagogisk og spændende. Studiet understøttes ligeledes 
af film, opgaver og test. Efter at have bestået test, opgaver og eksamen, får den studerende et kursusbevis der redegør 
for 100 lektioner i sygdomslære til brug for f.eks. videre studie, Skat, momsfritagelse, jobsøgning med mere. Eksamen kan 
tages online eller fysisk på skoler jævnt fordelt i hele landet. Jf. indledningen.

Kurset henvender sig til alle med interesse for ovennævnte emner, samt alternative behandlere, hjælpere, misbrugsperso-
nale med flere, som ønsker mere viden, samt uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource teori. 

e

3.775,-

ikke inkluderet
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anatomi og fysiologi
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anatomi og fysiologi

Dette kursus er en spændende pakke bestående af anatomi og fysiologi og indeholder 200 lektioner. 
Med dette studie i anatomi og fysiologi opnår den studerende en grundlæggende forståelse for kroppens anatomiske op-
bygning og den fysiologiske virkemåde. Studiet er opbygget således, at hvert modul gennemgår et af kroppens systemer, 
og beskæftiger sig med anatomi og fysiologi i netop dette system. I studiet opnås anatomisk og fysiologisk viden i:

Det levende legeme  Skeletsystemet
Muskelsystemet   Nervesystemet
Hormonsystemet   Kardiovaskulærsystemet
Åndedrætssystemet  Integumentærsystemet (hud, hår og negle)
Immun og lymfesystemet  Fordøjelsessystemet
Urinvejssystemet   Forplantningssystemet

Til studiet benyttes bogen ”Menneskekroppen” af Steve Parker, som er rigt illustreret og letlæselig. Ved hjælp af detaljerede 
billeder og tekst ledes den studerende gennem hele menneskekroppen. Med bogen følger en DVD med videoer, der for-
klarer og illustrerer emner fra bogen, og gør studiet meget pædagogisk og spændende. Studiet understøttes ligeledes af 
film, opgaver og test. Efter at have bestået test, opgaver og eksamen, får den studerende et kursusbevis der redegør for 
200 lektioner i anatomi og fysiologi til brug for f.eks. videre studie, Skat, momsfritagelse, jobsøgning med mere. Eksamen 
kan tages online eller fysisk på skoler jævnt fordelt i hele landet. Jf. indledning.

Kurset henvender sig til alle med interesse for ovennævnte emner, samt alternative behandlere, hjælpere, misbrugsperso-
nale med flere, som ønsker mere viden, samt uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource teori. 

e

5.775,-

ikke inkluderet
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anatomi, fysiologi 
og sygdomslære
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anatomi, fysiologi og sydomslære

Dette kursus er en spændende pakke bestående af anatomi, fysiologi og sygdomslære. Kurset indeholder 200 lektioner i 
anatomi og fysiologi, og 100 lektioner i sygdomslære. 
Med dette studie i anatomi, fysiologi og sygdomslære opnår den studerende en grundlæggende forståelse for kroppens 
anatomiske opbygning, den fysiologiske virkemåde, samt de patofysiologiske forhold ved sygdomme. Studiet er opbygget 
således, at hvert modul gennemgår et af kroppens systemer, og beskæftiger sig med anatomi, fysiologi og sygdomslære i 
netop dette system. I studiet opnås anatomisk, fysiologisk og patofysiologisk viden i:

Det levende legeme  Skeletsystemet
Muskelsystemet   Nervesystemet
Hormonsystemet   Kardiovaskulærsystemet
Åndedrætssystemet  Integumentærsystemet (hud, hår og negle)
Immun og lymfesystemet  Fordøjelsessystemet
Urinvejssystemet   Forplantningssystemet

Til studiet benyttes bogen ”Menneskekroppen” af Steve Parker, som er rigt illustreret og letlæselig. Ved hjælp af detaljere-
de billeder og tekst ledes den studerende gennem hele menneskekroppen. Med bogen følger en DVD med videoer, der 
forklarer og illustrerer emner fra bogen, og gør studiet meget pædagogisk og spændende. Studiet understøttes ligeledes 
af film, opgaver og test. Efter at have bestået test, opgaver og eksamen, får den studerende et kursusbevis der redegør 
for 200 lektioner i anatomi, fysiologi og 100 lektioner i sygdomslære til brug for f.eks. videre studie, Skat, momsfritagelse, 
jobsøgning med mere. Eksamen kan tages online eller fysisk på skoler jævnt fordelt i hele landet. Jf. indledning.

Kurset henvender sig til alle med interesse for ovennævnte emner, samt alternative behandlere, hjælpere, misbrugsperso-
nale med flere, som ønsker mere viden, samt uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource teori. 

e

8.495,-

ikke inkluderet
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psykologi

”Psykologiens veje tager udgangspunkt i bogen Psykologiske 
perspektiver, som jeg tidligere har lavet. Min hensigt denne 
gang har været at lave en bog, der kommer rundt om næsten 
alle de emner og områder, vi normalt tager op i undervisningen, 
og som forsøger at tænke mere i formidling, i spørgsmål til stoffet 
og anskueliggørende case-materiale.”

Lektor i Psykologi, Ole Schultz Larsen
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psykologi

Dette spændende kursus i psykologi giver et indblik i psykologiens verden. Der undervises i:
Psykologi i et overordnet perspektiv: Den mangfoldige psykologi 
Psykologiske retninger: Personlighedspsykologi, psykoanalyse, behaviorisme, kognitiv psykologi, neuropsykologi og 
socialpsykologi.
Kommunikation: Et overordnet perspektiv på kommunikation og konflikthåndtering, kommunikation og relation, det 
drejer sig om at få indsigt, om at udtrykke det negative budskab positivt, hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kom-
munikation, konflikter, stress, livsforandringer og arbejdsliv, kultur og kulturforskelle.

Kurset henvender sig til alle med interesse for ovennævnte emner, samt alternative behandlere, hjælpere, misbrugsperso-
nale, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter med flere, som ønsker mere viden, samt uddannelsesinstitutioner som 
ønsker at in- eller outsource teori. 

Studiet i psykologi understøttes af film, opgaver og test, som gør læring i psykologi spændende og pædagogisk. 

Efter at have bestået test og opgaver får den studerende et kursusbevis, der redegør for 50 lektioner i psykologi til brug 
for f.eks. viderestudie, Skat, momsfritagelse, jobsøgning med mere.

Til studiet i psykologi benyttes bogen ”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen, som er en bog, der både findes som trykt 
bog, e-bog og ibog. Sproget er let forståeligt gennem hele bogen, og er særlig velegnet til fjernundervisning, da teksten 
følges op af illustrationer, miniopgaver og debatoplæg. Ligeledes benyttes bogen ”Samtale med sigte” af Stina Rosted, 
som er en e-bog i kommunikation.

e

3.975,-

ikke inkluderet
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klinikvejledning
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klinikvejledning

Dette kursus giver den studerende en grundig indføring i det at starte egen klinik indenfor kosmetologi, massage, fodpleje, 
zoneterapi med mere.

Der læres at lave en professionel forretningsplan, etableringsbudget og driftsbudget, til brug for bl.a. opnåelse af etable-
ringslån, videre rådgivning med mere. Den studerende henter endvidere vigtig viden og information om persondataloven, 
lønsumsafgift, lægelovens kvaksalveribestemmelser, reklamering af sundhedsydelser og iværksættervejledning. Ligeledes 
findes en iværksættertest, som sætter fokus på styrker og svagheder.

Studiet i Klinikvejledning understøttes af film, links og opgaver. Efter gennemført studie får den studerende et kursusbevis der 
redegør for 50 lektioner i Klinikvejledning til brug for indhentelse af bl.a. momsfritagelse, videre rådgivning, jobsøgning med 
mere.

Studiet henvender sig til studerende med interesse i alternative behandlingsformer, uddannelsesinstitutioner som ønsker at 
in- eller outsource teorien med mere.

e

2.975,-

inkluderet
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introduktion til andre 
alternative behandlingsformer
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introduktion til andre alternative 
behandlingsformer

Målet med dette kursus er, at den studerende skal introduceres i andre alternative behandlingsformer. 
Den studerende lærer ud fra selvvalgt litteratur og emner indenfor alternative behandlingsformer, skriftligt at kunne analy-
sere og vurdere alternative behandlinger. 

Den studerende opnår forståelse for formidling og samspil mellem traditionel og alternativ behandling.

Kurset er bygget op omkring et skriftligt eksamens- og projektmateriale, som f.eks. kan anvendes til opslagsværk og intro-
duktion i alternative behandlinger for dig selv og dine kunder, undervisningsmateriale, selvstændig fordybelse og viden 
om alternativ behandling med mere.

Studiet i Introduktion til Andre Alternative Behandlingsformer understøttes af film, opgaver med mere 
Efter gennemført studie får den studerende et kursusbevis, der redegør for 50 lektioner i Introduktion til Andre Alternative 
Behandlingsformer til brug for bl.a. momsfritagelse, videre studie, jobsøgning med mere.

Studiet henvender sig til studerende med interesse i alternative behandlingsformer, uddannelsesinstitutioner som ønsker at 
in- eller outsource teorien med mere.

e

2.975,-

ikke inkluderet
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momsfritagelse
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momsfritagelse

I dette studie har vi samlet størstedelen af alle de fag, som behøves for at opnå momsfritagelse på behandlinger, som 
alternativ behandler, massør, fodplejer med mere. Studiet indeholder fagene anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, 
introduktion til anden alternativ behandling og klinikvejledning. 

Bogmaterialet til dette kursus består af ”Menneskekroppen” af Steve Parker, ”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen og 
”Samtale med sigte” af Stina Rosted. 

Studiet består af 200 lektioner i anatomi og fysiologi, 100 lektioner i sygdomslære, 50 lektioner i psykologi, 50 lektioner i 
introduktion til andre alternative behandlingsformer og 10 lektioner i klinikvejledning. 

Kurset tager i gennemsnit ca. 6 måneder sideløbende med et fuldtidsarbejde. 

Studiet understøttes af spændende film, opgaver, test med mere. 
Studiet afsluttes med en online eller fysisk eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Jf. indledning. 
Efter studiet får den studerende et kursusbevis, der redegør for alle lektioner og fag, til brug for f.eks. videre studie, Skat, 
momsfritagelse, jobsøgning med mere. 

Studiet henvender sig til studerende med interesse i sundhedfaglige enkeltfag, til klinikker som har studerende i mesterlære 
og kun ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring, uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller 
outsource teorien med mere.

Yderligere beskrivelse af fagene kan ses på foregående sider under hvert fag.

e

11.495,-

ikke inkluderet
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den primære
behandlingsform 
zoneterapi
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Dette studie henvender sig til studerende med forudgående uddannelser indenfor zoneterapi, som mangler enkelte lektio-
ner, for at opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger, til klinikker som har studerende i mesterlære og kun 
ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring, uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource 
teorien med mere.

På dette kursus studeres alt det teoretiske om den kliniske zoneterapi bl.a. tryk, zoner, strøg og tag, naturlægemidler, 
historie, sygdomslære, akupunktur, medianer, reflekser, smertebehandling, tilstande, akupressur, begreber, sundhedslovgiv-
ningen, førstehjælp, zoneterapi mod bestemte lidelser, zoneterapi specielt for mænd, kvinder, børn m.m.

Til den teoretiske zoneterapi benyttes bøgerne ™Den illustrerede guide til zoneterapi™ og ™Zoneterapi: De 5 elementer og 
deres 12 meridianer. En enestående metode™ begge bøger af Inge Dougans. 

Studiet i zoneterapi understøttes af film, opgaver, test med mere. 
Efter studiet får den studerende et kursusbevis, der redegør for 250 lektioner i zoneterapi til brug for bl.a. momsfritagelse, 
videre studie, jobsøgning med mere.

den primære alternative behand-
lingsform zoneterapi

e

9.975,-

ikke inkluderet
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den primære
behandlingform 

massage
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Dette studie henvender sig til studerende med forudgående uddannelser indenfor massage, som mangler enkelte lektio-
ner, for at opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger, til klinikker som har studerende i mesterlære og kun 
ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring, uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource 
teorien med mere.

På dette kursus studeres teori i den kliniske massage herunder bevægeapparatet, produktlære, sygdomslære, idrætskader, 
rygsmerter, de forskellige massagestrøg og greb, massageolier og cremer, massagetyper og former, videregående mas-
sage med mere.

I dette studie benyttes pensum udviklet af Innowell, som ligger til downloading i det virtuelle klasseværelse. Studiet i mas-
sage understøttes af film, test, opgaver med mere. 
Efter studiet får den studerende et kursusbevis, der redegør for 250 lektioner i massage til brug for bl.a. momsfritagelse, 
videre studie, jobsøgning med mere.

den primære alternative behand-
lingsform massage

e

9.975,-

inkluderet
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den primære 
behandlingsform fodpleje
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den primære alternative behand-
lingsform fodpleje

Dette studie henvender sig til studerende med forudgående uddannelser indenfor fodpleje, som mangler enkelte lektio-
ner, for at opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger, til klinikker som har studerende i mesterlære, og kun 
ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring, uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource 
teorien med mere. 

På dette kursus studeres det teoretiske indenfor fodpleje. Kurset indeholder blandt andet teori i fodpleje, fodens anatomi og 
fysiologi, bøjlebehandling, hårde og bløde ligtorne, aflastning, fremgangsmåder, hygiejne, fodplejeremedier, huden, neglen 
og dens sygdomme, journalføring, sygdomslære, fodtøj, fodbade, produktlære, fod og ankelmassage, hårdhudsbehandling, 
beskæring, hygiejnisk lakbehandling, neglepleje, indpakninger, masker med mere.

I dette studie benyttes bogmaterialet ”Fodpleje- fra interesse til profession”, som købes hos Innowell. 
Studiet i fodpleje understøttes af film, opgaver, test med mere. 
Efter studiet får den studerende et kursusbevis der redegør for 250 lektioner i fodpleje til brug for bl.a. momsfritagelse, 
videre studie, jobsøgning med mere.

e

9.975,-

ikke inkluderet
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den primære behandlingsform 
kosmetologi

Dette studie henvender sig til studerende med forudgående uddannelser indenfor kosmetologi, som mangler opdatering, til 
klinikker som har studerende i mesterlære og kun ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring, uddan-
nelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource teorien med mere. 

Til dette kursus benyttes bogen ”Kosmetologi-fra interesse til profession” som kan købes hos Innowell. 
Der studeres teori i blandt andet hygiejne, håret, huden, hudpleje, hudtyper, biokemi, anatomi, fysiologi, sygdomslære, 
ansigtsbehandlinger, hårfjerning, negle, farvning af vipper og bryn, makeupper, retning af bryn, epilering, laser, depilering, 
produkter, apparatlære, produktlære, ansigtsbehandlinger, hudanalyse, afrensning, peeling, ansigtsmassage, masker, mani-
cure, lakmanicure, neglepleje, håndmassage med mere.

Studiet i kosmetologi understøttes af film, opgaver, test med mere. 
Efter studiet får den studerende et kursusbevis der redegør for 250 lektioner i kosmetologi.

e

9.975,-

ikke inkluderet
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den primære behandlingsform 
hud og spaterapi

Dette studie henvender sig til studerende med forudgående uddannelser indenfor hud og spaterapi, som behøver opda-
tering, til klinikker som har studerende i mesterlære, og kun ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring, 
og uddannelsesinstitutioner som ønsker at in- eller outsource teorien med mere. 

På dette kursus studeres teori i hud og spaterapi. Herunder hygiejne, huden, hudpleje, hudterapi, hudtyper, biokemi, ana-
tomi, fysiologi, sygdomslære, ansigtsbehandlinger, apparatlære, produktlære, ansigtsbehandlinger, hudanalyse, afrensning, 
peeling, ansigtsmassage, masker, manicure, lakmanicure, neglepleje, håndmassage, pedicure, sportsmassage, wellnessmas-
sage, aromaterapi, hotstonemassage, eksklusive kropsbehandlinger med mere.

I dette studie benyttes bogen ”Kosmetologi- fra interesse til profession” som kan købes hos Innowell. Studiet understøttes af 
film, opgaver, test med mere. 
Efter studiet får den studerende et kursusbevis, der redegør for 250 lektioner i hud og spaterapi.

e

9.975,-

ikke inkluderet
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øvrige kurser og uddannelser

LÆGEEKSAMINEREDE UDDANNELSER
Klinisk Fodplejer
Klinisk Massageterapeut
Klinisk Kosmetolog og Hudterapeut
Klinisk Hud og Spateraput
Klinisk Zoneterapeut

KOSMETOLOGI
farvning af vipper og bryn
permanent af øjenvipper
hårfjerning med voks
hudterapi
makeup
produktlære i hudpleje, kropspleje og makeup
frugtsyre ansigtsbehandling
opstrammende ansigtsbehandling
oxygen ansigtsbehandling
vitamin c ansigtsbehandling

FODPLEJE & HÅNDPLEJE
remedie-, produkt- og aflastningslære i fodpleje
ortonyxi/ bøjlebehandling i fodpleje
sauna manicure og pedicure
spa manicure og pedicure
cold paraffin manicure og pedicure
collagen heat manicure og pedicure

u

k

k

k

k

k

KUNSTIGE NEGLE
gelenegle easy
gelenegle advanced
negletekniker 

MASSAGE
kropsmassage
hotstonemassage
delmassage, ben, iskas, ansigt eller ryg

ALTERNATIVE
akupressur og medianlære
zoneterapi

SPA
spaterapi
chokolade- og algeterapi
spa luxury
produktlære kropspleje

DIVERSE
piercing
fra lille klinik til big business

k

k

u

k

Uddannelser

Kurser

Læs mere om disse kurser på www.innowell.net
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I N N O W E L L -  D E N  I N T E L L I G E N T E  V E J . . .

”Innowell udbyder en lang række af sundhedsfaglige e-learningskurser, af 
høj faglig kvalitet. Modulerne er opbygget på en sådan måde, at viden 
omkring bl.a. fysiologi, anatomi, og sygdomslære, bliver let tilgængelig. In-
nowell’s samarbejde med højtuddannede konsulenter, sikrer løbende kontrol 
af kursernes indhold og formidling, herunder også kvaliteten af de eksame-
ner, der afholdes i de enkelte fag.”

Speciallæge i ortopædkirurgi, Alex Herup

”Selv om al undervisning kører i et online system, har Innowell grundlæggen-
de fat i den pædagogiske dimension  -  de har hele tiden fokus på at alt der 
laves skal være fordi kursisterne har behov for det, ikke fordi det er smart.”

Human Centered Computer Science, Ian Semey

”Det fantastiske ved innowell.net er mangfoldigheden af kompetencer. Det 
lærende teams interesse, erfaring og motivation gør, at vi altid bestræber 
os på at tilbyde de studerende det bedste.”

Stud. Scient. Med., Mille Mosegaard

”Jobbet hos Innowell er udfordrende og spændende men også krævende, 
da det er en branche med mange nye tiltag. Innowell stiller krav til os lærere 
om konstant at holde os up-to-date med nyeste viden og formidle dette vi-
dere til vores elever. Samarbejdet i lærerteamet er fantastisk, fordi vi er så 
gode til at sparre med hinanden.”

Kosmetolog, Fodplejer, Zoneterapeut og Massør,  
Dorte Hansen Friis

”Jeg ser e-learning som en nøgle til at øge Danmarks position som et videns-
baseret samfund”.

M.Sc. Biomedical Engineering and Informatics, Programmer, 
Lars Johannesen

”Jeg har gennem Dansk Eksportråd hjulpet Innowell med at udfærdige en 
strategi og markedsanalyse for Norge, Sverige og Finland, og ser store eks-
portmuligheder i Innowells e-learning.”

Exportkonsulent Udenrigsministeriet, Ivan Høeg

”Jag är säker på Innowell är morgondagens träning och jag är glad att se 
att det även börjar komma till Sverige. Jag tror Innowells distansutbildninger 
saknar i Sverige, men är rädd att det kommer att bli några år innan innowell 
är lika stor i Sverige som i Danmark. Danmark har alltid varit mycket mer 
innovativa än oss svenskar på utbildningsområdet. Det är därför det danska 
skolsystemet har så bra rykte i hela Skandinavien.”

Ordførende SEYF, Raija Zallot
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