basisopleiding

oolaboo authentic
In deze tweedaagse training leer je alles over de filosofie en de producten van Oolaboo en
leggen we je het verschil uit tussen onze nutraceuticals en cosmeceuticals en het principe
‘linking inner & outer beauty’. In de praktijk leer je alle stappen van onze unieke Authentic
Treatment en hoe je deze kunt toepassen met de verschillende huidverbeterende
programma’s van Oolaboo. Beide dagen kennen een theoriegedeelte ‘s ochtends en
een praktijkgedeelte ’s middags.
Telkens van 10u - 16u30
•
•
•
•
•
•

Do 04/02 & vr 05/02 (België)
Di 09/02 & wo 10/02 (Nederland)
Di 09/03 & wo 10/03 (Nederland)
Di 13/04 & wo 14/04 (Nederland)
Di 11/05 & wo 12/05 (Nederland)
Do 17/06 & vr 18/06 (België)

gemstone skin yoga
De gemstone skin yoga massage is een volledig nieuwe massage waarbij gebruik gemaakt wordt van de rose
quartz, jade en amethist gemstone beauty roller. Deze opleiding is ook het ideale moment voor een leuke
opfrissing van de Oolaboo rituelen.
Telkens van 10u - 16u30

submodules

•
•
•
•

Di 16/02 (Nederland)
Di 20/04 (Nederland)
Do 29/04 (België)
Di 29/06 (Nederland)

morning dew
Tijdens de morning dew opleiding leer je ons nieuw gamma kennen en ontdek je voor wie de producten geschikt
zijn en wat hun werking is. Dankzij een natuurlijk prebioticum preBIULIN AGA het hoofdingrediënt in morning dew
worden de goede bacteriën die belangrijk zijn voor een gezonde huid intact gehouden. Hierdoor wordt het huid
microbioom weer in balans gebracht en worden huidproblemen op een natuurlijke wijze opgelost.
Telkens van 10u - 16u30
•
•
•

Do 04/03 (België)
Di 16/03 (Nederland)
Di 25/05 (Nederland)

skin rebirth & guasha
Leer alles over het skin rebirth concentrated 4 phase cellular programma van oolaboo. De producten
zijn samengesteld met geavanceerde actieve ingrediënten, ontworpen om de specifieke effecten van
huidveroudering tegen te gaan en werken op het celniveau van de huid.
Telkens van 10u - 16u30
•
•
•

Di 26/01 (Nederland)
Di 23/03 (Nederland)
Di 15/06 (Nederland)

matcha detox
Tijdens de super foodies face opleiding maak je kennis met de ‘pamper me tranquil tea ceremony’. Deze nieuwe
en bijzondere gelaatsbehandeling is geïnspireerd op de Japanse Matcha thee ceremonie.
Telkens van 10u - 16u30

submodules

•
•
•
•

Di 02/02 (Nederland)
Di 06/04 (Nederland)
Wo 28/04 (België)
Di 22/06 (Nederland)

deep tissue
Door deelname aan deze training leer je hoe je huidveroudering op vierdimensionaal niveau kunt aanpakken.
Tijdens deze trainingsdag staan er twee behandelingen op de agenda, namelijk de quick peel treatment en onze
deep tissue massage, ook wel bindweefselmassage genoemd. Bij de deep tissue massage wordt de onderste
laag van de huid, het onderhuidse bindweefsel geprikkeld. Door de stress/ verklevingen uit de huid te masseren,
wordt het helegebied behandeld.
Telkens van 10u - 16u30
•
•
•
•

Di 02/03 (Nederland)
Vr 05/03 (België)
Ma 29/03 (België)
Di 04/05 (Nederland)
Je kan je inschrijven voor een training via
ellen@comoda.be, telefonisch via 051 202 480
of via je Oolaboo Account Manager.
Alle trainingen zijn inclusief cursusmateriaal, lunchbuffet, koffie/thee en
vruchtensap.
De prijs voor een oolaboo training bedraagt €75/dag excl. BTW.
Een halvedagopleiding bedraagt €45 excl. BTW. Bij opstart met
ons gamma of een bepaalde Oolaboo-lijn is bijhorende opleiding
inbegrepen.

