Alternativ kosmetolog
Resultater med viden og faglighed

VELKOMMEN TIL

Den Alternative Kosmetologskole
Resultater, planter fra Guds apotek, kærlighed, livskvalitet, høj faglig viden og
god service er kendetegn for Nordens første og eneste alternative kosmetologskole, hvor kvalitet er en selvfølge.
En alternativ kosmetolog behandler mennesket som en helhed.
En alternativ kosmetolog ved, at det indre og det ydre hænger sammen og
derfor opnås flotte resultater ved at kombinere sund hudpleje med den indre
pleje: Psyke, åndedræt, afgiftning, motion, søvn, positiv tankegang og handling, urtekundskab samt rigtig kost og ernæring.

DU VIL BLIVE UNDERVIST AF

en lang række dygtige faglærere
der hver især er specialist på sit felt

Alternative kosmetologelever bliver i uddannelsesperioden undervist af en
lang række dygtige faglærere, der hver især er specialist på sit felt.
På skemaet er der spændende fag som:
Dermatologi, hygiejne, anatomi, fysiologi, kemi, fysik, hudpleje, kropsmassage,
ansigtsmassage, lymfedrænage, præparater, apparatlære, epilering, orientalsk diagnose, alternativ hudanalyse, urtekundskab, positiv tankegang og
handling, åndedrætsøvelser, kost og ernæring, salgsteknik, regnskabsføring,
førstehjælp, makeup, neglepleje med mere.
Alternative kosmetologelever arbejder med klienter under hele uddannelsesforløbet. I starten øver eleverne på hinanden, og derefter får du dine klienter
til hudanalyse og ansigtsbehandlinger med mere. Eleven følger sine klienter
gennem hele forløbet og kan derved nøje følge udvirklingen og resultaterne.
Når eleven modtager en ny klient, tages der førbilleder af klienten. Resultatet
kommer gradvis, og både klient og elev glemmer ofte, præcis hvordan klienten så ud, da han/hun startede behandlingsforløbet.
Det er en meget positiv oplevelse at vise klienten billedet senere i forløbet.

ELEVERNES UDTALELSER OM

Den Alternative Kosmetologskole
Henriette R.S Holm: “En oplevelse for livet
at være her. Man finder sig selv ved denne
uddannelse, man lærer en positiv energi”
Ruth Nielsen: “Dejligt lærerigt og udviklende, gode venner og dygtige lærere. Det var
værd at tage herned fra Grønland. Uddannelsen giver mig lyst til at lære og selvudvikle mig endnu mere”
Ingrid Qvistgaard: “Det er min drøm, der
går i opfyldelse. Spændende, interessant og
inspirerende, jeg ville aldrig vælge anderledes”
Monica Voltzmann: “Spændende og lærerigt. Sjovt at møde så mange mennesker.
Sjovt og travlt år. Sjovt at lære danskernes
traditioner. Det bedste år i mit liv”
Mathilde Dunvad: “Rigtig spændende,
meget bedre end jeg troede, havde ikke
forventet der var så meget i det. Fået gode
venskaber, elsker lærerne, som er forskellige
på mange måder”
Katrine Kjærgaard Olsen: “Rart at være
her. Glæder mig til hver dag. Livsbekræftende. Det er et menneskeligt behov at være
her. Efter weekenden trænger jeg til at blive
fyldt op igen. Lærerigt og inspirerende”

Ida Lorentz-Petersen: “Rigtig rigtig dejligt, men også rigtig hårdt. Meget givende
og udviklende. Du lærer meget om dig selv
og mennesker. Spændende at lære kost og
ernæring og kraften i urterne. Uddannelsen
har styrket nogle sider af mig selv. Atmosfæren på skolen giver rigtig meget”
Anette Brøndum Hillers: “Udviklende,
fantastisk meget positivt. Er blevet mere
åben og tror mere på mig selv. Godt sammenhold, dejligt når man kan være sammen
med piger man kan lide. Omgivelserne og
lokalerne er dejlige. Lærerne er fantastiske.
Man lærer sig selv bedre at kende”
Sidsel-Ane Kirkebjerg Nielsen: “Udfordrende, spændende, lærerigt. Lærer bedre
sine grænser at kende. Styrkende på det
personlige plan - man vokser, det er hårdt,
det er fantastisk, det er livsbekræftende og
det er givende”

Vores vision

”Er at oprette din huds balance og dermed også din indre balance.
At holde huden sund og smuk hele livet,
samt lære dig din hud og dens behov at kende.”
Resultater på naturlig vis!
Hudplejeserierne Aniel og Susanne Melchiorsen fremstilles af de reneste naturprodukter
- førsteklasses naturlige fedtstoffer, planteolier og planteekstrakter. En del planter som
er biodynamiske, dyrkes i egen urtegård, og andre plukkes i naturen. Nogle af vore
virkestoffer udtrækkes i vand og andre i olier alt efter det virkestof, vi ønsker at udvinde.
En lille del af vore planter destilleres. De fineste af vore planteekstrakter er saften fra
egne friske urter. Filtret i solcremerne er det naturlige fysiske filter, mineralet Titan
Dioxid. Produkterne er ikke miljøbelastende, er uden mineralske olier, uden animalske
indholdsstoffer, er ikke testet på dyr, indeholder ingen hormonforstyrrende stoffer, syre
eller parfume. Aniel og Susanne Melchiorsens produkter og behandlinger er testet på
mennesker med glæde.
Ægte naturlig hudpleje er aldrig helt ens. Hvis du er opmærksom, vil du opdage, at
konsistens, duft- og farve kan variere en smule. Det er, fordi opskriften afhænger af, hvor
kraftige vore forskellige udtræk er. Ligesom din have et år bugner med æbler, blommer,
bær, roser med mere, og et andet år er der meget mindre af disse. Således gælder også
planterne. For at dit naturlige hudplejeprodukt skal være ensartet ophelende, beroligene,
blødgørende er det vigtigt, at mængden af urteudtrækkene reguleres i forhold til, hvor
kraftige virkstofferne er. Dette er kendetegnet for ægte naturlig hudpleje.
Aniel og Susanne Melchiorsen hudplejeserierne ligger i toppen blandt verdens reneste
hudplejeserier - så rene, at de kan spises!

Fra Færøerne til Næstved
- fra drøm til virkelighed

Harriet Joensens drøm om at blive
kosmetolog, har hun haft siden hun var
18 år. En drøm der var værd at vente på.
Harriet mødte manden i sit liv i en tidlig alder. De blev hurtigt gift og fik 4 dejlige børn,
1 dreng og 3 piger. Så Harriets drøm blev
udskudt et stykke tid.
Mens børnene voksede op, arbejdede
Harriet i en bank. Senere åbnede hun en
butik med blandt andet kosmetik, undertøj
og smykker. Butikken havde hun i 3 år med
succes. Harriets mand var selvstændig med
lakseopdræt, så også her var Harriet involveret gennem årene.
Efterhånden som børnene blev større, begyndte Harriet at tænke på, at føre sin drøm
ud i virkeligheden.
Harriet søgte på internettet om forskellige
uddannelser og valgte Den Alternative
Kosmetologskole.
Den Alternative Kosmetologskole giver et
klart indblik i, hvad hudplejeprodukter må
indeholde og hvad der ønskes at udelade.
Eleverne lærer at se på forskellige hudplejeprodukter og deres indholdsstoffer.
Eleverne lærer også at læse huden. De kan
se på huden om organerne er i balance, om
klienten får væske nok, om klienten får motion og dermed nok ilt, om klienten beskytter
sin hud godt nok, om huden er tilpas eller
irriteret med mere.
På Den Alternative Kosmetologskole arbej-

des der efter et holistisk menneskesyn, hvilket var det der tiltrak Harriet, da hun skulle
vælge uddannelse - helhedspleje indefra
såvel som udefra.
I samråd med sin mand besluttede Harriet,
at flytte til Danmark og at han skulle tage
sig af hjemmet på Færøerne, hvor det kun
var den yngste pige på 8, der stadig boede
hjemme. De ældste børn var flyttet hjemmefra, så det var godt at være et team, der gav
hinanden mulighed for at få sine drømme
opfyldt.
Harriets mand og deres datter kom til
Danmark, så meget det kunne lade sig gøre
i den periode Harriet læste, og Harriet tog
hjem, når hun havde skoleferie.
Og derimellem blev kontakten ellers plejet
igennem mange- og lange telefonsamtaler.
Harriet har ikke fortrudt, at hun har taget
uddannelsen Danmark, selvom hun skulle
væk fra børn og mand. Den Alternative
Kosmetologskole, gav en helt unik indsigt og
viden om holistisk hudpleje, som ellers ikke
har været tilgængelig.
Efter Harriet vendte hjem til Færøerne,
startede hun egen klinik og glæder sig over,
at hun nu kan arbejde med hudpleje og ikke
mindst til at være sammen med familien, for
det har hun savnet meget.
Harriet anbefaler uddannelsen på Den Alternative Kosmetologskole.
Det er en skole med et unikt og intelligent
syn på hudpleje, og det giver resulater!

Efter endt uddannelse kan du

udføre mange forskellige behandlinger,
heriblandt mere end 10 forskellige
ansigtsbehandlinger.
En alternativ kosmetolog kan efter endt uddannelse udføre
virksomme behandlinger, og har opnået stort kundskab inden for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansigtsmassage
Kropsmassage
Bindevævsmassage
Farvning af vipper og bryn
Korrigering af bryn
Epilering
Hårfjerning med maske
Hårfjerning med voks
Manicure
Pedicure
Øjenløft
Lymfedrænage
Dybderens
Håndbehandling
Brystopstramning
Hudpleje
Ansigtsbehandlinger
Kropsbehandlinger
Teenagebehandling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Iontopherese behandling
Alternativ hudanalyse
Orientalsk diagnose
Kost og ernæring
Faste
Makeup
Urtekundskab
”Styrk dig selv”
Positiv tankegang og handling
Ingredienser
Arbejdsstillinger
Præparatlære
Apparatlære
Anatomi og fysiologi
Dermatologi
Kemi og fysik
Etik
Regnskab
Salg og marketing

Alternative kosmetologer er efterspurgte
& uddannelsen giver dig rige muligheder for at
arbejde inden for hud- og skønhedspleje
Vi lægger stor vægt på at uddannelsen som alternativ kosmetolog giver eleven en
faglig og praktisk viden: Denne viden gør det muligt, efter endt uddannelse, at arbejde professionelt som alternativ kosmetolog.
Alternative kosmetologer er efterspurgte og uddannelsen på Den Alternative Kosmetologskole giver dig rig mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder
af hud- og skønhedsplejen.
Her kan nævnes: I hudpleje- og skønhedsklinikker. Som selvstændig ejer af en hudplejeklinik eller som distributør. I detailhandelens afdelinger for skønhedspleje, hudpleje, makeup, kropspleje, m.v. I kosmetikbranchen som ekspeditrice, demonstratice,
konsulent eller sælger. I film- og teaterverdenen. Som underviser på kosmetologskole,
frisørskole eller aftenskole. I udlandet i et af ovenstående jobs. Eller som hudplejeekspert på et krydstogtskib.
Vi giver dig de bedste værktøjer til at udnytte disse muligheder optimalt.
Det du må bidrage med er viljen.
Disse to ting til sammen sikrer succes.

Den Alternative Kosmetologskole

er helt fremme med de nyeste forskønnende
og sundhedsfremmende behandlinger, der
konstant opdateres og videreudvikles
Den Alternative Kosmetologskoles fornemste opgave er kontinuerligt at være med
helt fremme med de nyeste behandlingsmetoder, samt at videreudvikle den helhedsbehandling, som alternative kosmetologer står for.
Der forskes kontinuerligt i produkter og metoder, som ikke indeholder giftige eller
miljøskadende stoffer, ligesom der løbende udvikles nye, naturlige behandlingsformer
med fokus på resultater.
Under uddannelsen vil du komme igennem en lang række teoretiske og praktiske fag,
som er det sidste nye indenfor moderne hudpleje.
Uddannelsen til alternativ kosmetolog tager 19 måneder.
Forløbet fordeles med 13 måneders teori og 6 måneders praktik, som afsluttes med
mundtlig, skriftlig og praktisk eksamener

Smukt, gammelt hus

danner rammen om undervisningen
Den Alternative Kosmetologskole har til huse i et smukt gammelt hus, indrettet med
1000 m2 lyse, venlige og moderne udstyrede øvelses- og undervisningslokaler.
Den Alternative Kosmetologskole ligger to minutters gang fra Næstved Station.
De ti skønhedsbud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iagttag kroppen og lyt til den
Spis og drik sundt
Få daglig motion og frisk luft
Få rigelig søvn
Tag regelsmæssigt en afgiftningskur
Plej og beskyt huden
Vær på vagt over for stimulerende midler
Forsøg at undgå stress
Tænk positivt og handl derpå
Find den sande glæde i livet fysisk, psykisk og åndeligt.
Susanne Melchiorsen

På Den Alternative Kosmetologskole lægges der stor vægt på resultater, service
og høj fagligkvalitet. Uddannelsen tager 19 måneder (13 måneders udannelse og
6 måneders pratik), derefter er du færdiguddannet og er Alternativ Kosmetolog.
Pris for uddannelsen som Alternativ Kosmetolog er 98.500
Ved tilmelding betales kr. 8.000,(Tilmeldingsgebyr tilbage betales ikke).
Tilmelding sker ved en indledende samtale. Herefter skal du udfylde tilmeldingspapirerne og betale indmeldelsesbeløbet, hvorefter du er tilmeldt.
Betalingsmodel:
A: Kontant betaling tre måneder før holdstart kr. 98.500,- -5% i kontantrabat = kr. 93.575,-.
B: Tre måneder før skolestart indbetales kr. 28.500,-. Derefter betales der kr. 5.385,- i 13
måneder. Første gang den 1 i måneden efter start på uddannelsen
Beløb indbetales til Jyske Bank 0697 0000059692
I tekst til os skriver du dit fornavn og efternavn.
Der er en måneds gensidig prøvetid.
Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte os på tlf.: 55739373
eller direkte til Victoria Melchiorsen på:
Tlf.: 31635050 eller på vm@houseofmelchiorsen.com
Se mere om skolen på facebook: Den Alternative Kosmetologskole
og på www.houseofmelchiorsen.com
Før optagelse er det muligt at booke tid til at se skolen og møde os.
Vi vil gerne tilbyde dig en ansigtsbehandling og en alternativ hudanalyse, så du får en
bedre fornemmelse af hvad det er vi arbejder med og brænder for.
Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at lære dig at kende og gøre dig
dygtig inden for vores fag.

Undervisning i egen urtegård

Ønsker du at vide mere om Den Alternative Kosmetologskole
er du velkommen til at kontakte os på telefon: 55 73 93 73
eller på mail: vm@houseofmelchiorsen.com
Se mere omkring skolen på www.houseofmelchiorsen.com
Vi glæder os til at høre fra dig!

