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LAB 
learn, admire & become

Welkom! Onze trainers trainen volgens ons LAB-principe. Een leer- en 
ontwikkelprincipe, ontwikkeld door Oolaboo en gebaseerd op: leren - 
bewonderen - worden.

In ons huidige aanbod vind je een combinatie van fysieke en online trainingen. 
Deze laatste worden aangegeven met een speciaal icoontje.

Je kunt je aanmelden voor een training via onze afdeling Customer Care 
(telefoonnummer 0575 - 50 99 00) of via je Oolaboo Business Development 
Manager.

• Bij aanmelding van de door jou gewenste training(en), hanteren wij de 
volgende voorwaarden:

• 2 weken voor aanvang van de geboekte training ontvang je een 
bevestigingsbrief met factuur;

• Tot 2 weken voor aanvang van de training kun je altijd kosteloos annuleren;
• Bij annulering vanaf 2 weken tot 48 uur voor aanvang van de training wordt 

50% van de trainingsprijs in rekening gebracht;

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training wordt altijd het 
volledige bedrag doorberekend. 

“Invest in your skin. It is going to represent you for a very long time.”



break-through to success
Je beautysalon draait, maar het overzicht om je zaak te laten te groeien, raak je regelmatig kwijt.
Je komt niet toe aan nieuwe plannen en meer dan ooit heb je het gevoel dat je een doorbraak nodig hebt om een next level resultaat te halen en (weer) maximaal te genieten 
van je salon. In deze 3-daagse training gaan we daarvoor zorgen! Jij ontvangt de energie, inzichten, strategieën en praktische tools die ervoor zorgen dat jij je doelen (en meer) 
haalt en de passie terugvindt om te knallen in een totaal vernieuwde mindset!

Denk je nu: ‘wat ik wil, dat kan helemaal niet?’ Think again, we gaan jouw doelen opnieuw definiëren en verslaan.

De ‘Break-Through To Success’ is een individuele training in groepsverband en zo opgebouwd dat je het meeste uit jezelf en je salon haalt. Succes gegarandeerd!

Kom je erachter wat jouw grootste obstakel is dat je afhoudt van het succes dat je graag wilt.

Kortom: wil je groeien? Wil je een weekend full focus aan je salon werken, in drie dagen een stevige nieuwe basis leggen om met rust verder te ondernemen? Wil jij de stress 
kwijtraken en met nieuwe energie het overzicht terugvinden in je salon? Meld je dan nu aan!

In deze training:

• krijg je volledig inzicht in jouw salon

• ontdek je wat jouw valkuilen en groeikansen zijn

• leer je obstakels ombuigen naar kansen

• leer je bij jezelf te blijven ongeacht de omstandigheden

• ontdek je hoe je de keuzes maakt die je echt wilt

• werk je aan een ‘groei mindset’

• limineer je stress

• leer je realistische en uitdagende doelen te stellen en te behalen

• ontdek je hoe je kunt ondernemen vanuit vrijheid
• 
• 

type: training full focus aan je salon werken (individuele training in groepsverband)
doelgroep: kappers en beautyspecalisten
prijs: € 1.297,- p.p. incl. gratis salonanalyse t.w.v. € 497,- excl. BTW inclusief cursusmateriaal en lunch
trainer: Kelly & Esther
duur: 3 dagen 
datum dag 1: 5 februari 2023
datum dag 2: 6 februari 2023
datum dag 2: 7 februari 2023
locatie: Oolaboo learning center Zutphen

NEW

Reserveer nu, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

 

Een goed begin is h
et halve werk. Daarom 

krijg je een Salon analyse t.w.v. € 497,- 

cadeau! Deze wordt voorafgaand aan 

de training gemaakt, zodat we tijdens de 

training exact weten wat jouw valkuilen zijn 

en waar jouw groeipotentie zit. Z
o haal je het 

maximale uit deze training! 



Skin Care
safe & effective

Onze natuurlijke en huidverbeterende producten 
(cosmeceuticals) zijn samengesteld met bio-
actieve werkstoffen in hoge concentraties. Deze 
producten bevatten uitsluitend werkstoffen die 
onze huid kan opnemen. Speciale cosmetische 
supplementen (nutraceuticals) voeden de huid 
van binnenuit. Onze treatments zijn gebaseerd op 
huidverbeterende resultaten en beleving. Ons gelaat 
is een weerspiegeling van de gezondheid van onze 
binnen- en buitenkant. In onze skin care trainingen 
leer je alles over onze filosofie en over de kenmerken, 
eigenschappen, voordelen en de werking van 
onze hoogwaardige huidverbeteringsproducten 
en onze cosmetische voedingssupplementen voor 
de verzorging van binnenuit. De nadruk ligt op 
theoretische productinformatie, gecombineerd met 
een praktijkgedeelte in de middag.

“You’re never too old to become younger.” 



authentic - 2 days 
Kennis en persoonlijke begeleiding staan bij 
Oolaboo hoog in het vaandel. Voordat je met onze 
huidverbeterende producten kunt starten, vinden wij het 
vanzelfsprekend  dat je volledig op de hoogte bent van 
onze producten, onze filosofie en onze behandelingen. 
Zo behaal je straks de meest optimale resultaten met 
onze treatments. Hier hebben wij onze authentic training 
voor ontwikkeld. In deze tweedaagse training leer je alles 
over de filosofie en de cosmeceuticals van Oolaboo. 
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, zodat je daarna helemaal klaar bent om 
als Oolaboo Skin Professional van start te kunnen gaan! 
Beide dagen kennen een theoriegedeelte ‘s ochtends 
en een praktijkgedeelte ’s middags. Geschikt voor elke 
deelnemer die recent gestart is met Oolaboo of diegene 
die meer kennis nodig heeft om een juist productadvies 
of behandeling te kunnen geven. 

type: training productkennis en authentic treatment
doelgroep: huidspecialisten 
prijs: € 185,00 p.p. excl. BTW inclusief cursusmateriaal 
en lunch
trainer: Marieke Schouten
duur: 2 dagen 
datum dag 1: 31 januari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 13 juni 
datum dag 2: 1 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei en 14 juni
locatie: Oolaboo learning center Zutphen

type: training productkennis skin care assorti
doelgroep: huidspecialisten 
prijs: € 20,00 p.p. excl. BTW. 
trainer: Marieke Schouten
Duur: 1 ochtend (2-3 uur)
datum: 8 mei
locatie: achter je eigen bureau of keukentafel

morning dew
Het ‘morning dew hydra-active prebiotic program’ helpt 
vochtverlies te voorkomen en helpt een extra droge huid 
te herstellen. De unieke producten bevatten preBIULIN 
AGA, een natuurlijk prebioticum waarvan is bewezen 
dat het helpt de microbiota van de huid in evenwicht 
te brengen. Hierdoor wordt het huid-microbioom weer 
in balans gebracht, worden huidproblemen op een 
natuurlijke wijze opgelost en wordt huidschade, als 
gevolg van conserveermiddelen aanwezig in cosmetica, 
voorkomen. In deze training leer je alles over deze drie  
innovatieve producten, speciaal ontwikkeld voor een 
droge, jeukende en/ of eczeemgevoelige huid. Tijdens 
de middag leer je in de praktijk de nieuwste ‘morning 
dew hydra-active treatment’. 

type: training morning dew productkennis en treatment
doelgroep: huidspecialisten die de Oolaboo authentic 
training hebben afgerond  
prijs: € 92,50 p.p. excl. btw inclusief cursusmateriaal 
en lunch 
trainer: Marieke Schouten 
duur: 1 dag 
datum: 7 februari, 21 maart en 30 mei 
locatie: Oolaboo learning center Zutphen

super foodies - skin
Tijdens deze trainingsdag ontvang je in de ochtend de 
theoretische kennis over alle super foodies producten 
en wordt er stilgestaan bij de voordelen van de ‘keizer ‘ 
onder de super foods: de Japanse Matcha thee. Tijdens 
het praktijkgedeelte ’s middags leer je de pamper me 
treatment, gebaseerd op holistische massagetechnieken 
uit Hawaii (Lomi Lomi).  De sleutelwoorden voor deze 
treatment zijn: voeden, beschermen en beleven. De huid 
wordt overspoeld met voedende en hydraterende, op 
super foods gebaseerde, producten voor een frisse en 
gezonde uitstraling.

type: training super foodies producten en Pamper me 
tranquil tea treatment
doelgroep: huidspecialisten die de Oolaboo Authentic 
training hebben afgerond 
prijs: € 92,50 p.p. excl. BTW inclusief cursusmateriaal 
en lunch
trainer: Marieke Schouten
duur: 1 dag
datum: 14 februari en 11 april
locatie: Oolaboo learning center Zutphen



Skin Care
advanced & distinctive

Oolaboo is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid 
tot een innovatieve ontwikkelaar op het gebied 
van geavanceerde anti-aging cosmeceuticals 
en treatments. De synergie tussen product en 
treatment is dus via geen enkel ander professioneel 
kanaal te verkrijgen dan via hoogwaardige 
schoonheidsspecialiste, die hierdoor ook de 
mogelijkheid heeft om unieke anti-aging 
behandelingen samen met onze cosmeceuticals 
aan te bieden. Op ons gezicht is vaak te lezen wat 
er in ons lichaam gebeurt. Oolaboo ziet de huid 
niet alleen als een verpakking van ons lichaam, 
maar ook als de spiegel van onze gezondheid. 
Dat bedoelen wij met de onmiskenbare link tussen 
inner & outer beauty en daarom bestaat onze 
collectie nutricosmedicals uit huidverbeterende 
cosmeceuticals en nutrceuticals om te consumeren. 

“Skincare is like a workout for your skin.” 



guasha & 
bindweefselmassage 
In deze training leer je maar liefst 2 verschillende 
bindweefselmassages. ‘Gua’ betekent schrapen of 
wrijven. ‘Sha’ betekend ‘roodachtig’, ‘verkleuring’, ‘slib’ 
of ‘ophoping’. Sha is de term die wordt gebruikt om 
bloedstagnatie te beschrijven in het onderhuidse weefsel. 
Een Gua Sha heeft ontelbaar veel voordelen, tijdens 
deze training leer je alles over de belangrijkste voordelen. 
Wanneer je Gua Sha toepast, wordt de doorbloeding 
van de huid én de lymfedrainage gestimuleerd. Hierdoor 
wordt de huid gelift, waardoor de huid er strakker en 
steviger uitziet. De Oolaboo Deep Tissue Massage is 
een massage waarbij het onderliggende bindweefsel 
gestimuleerd wordt. Doordat je dieper werkt, zul je snel 
resultaat zien. Met deze bindweefselmassage wordt er 
gewerkt op het stimuleren van de huiddoorbloeding, op 
verjonging van de huidstructuur, reductie van blokkades 
en het verstevigen van het bindweefsel. De collageen- 
en elastinevezels worden door de bindweefselmassage 
geactiveerd. Deze zorgen indirect voor stevigheid en 
veerkracht van de huid. Door de verhoogde doorbloeding 
wordt de circulatie verbeterd, worden werkstoffen 
beter opgenomen en hierdoor wordt de huidconditie 
geoptimaliseerd.
 

type: praktijkdag guasha & bindweefselmassage 
doelgroep: huidspecialisten die de Oolaboo authentic 
training hebben afgerond 
prijs: € 92,50 p.p. excl. BTW inclusief cursusmateriaal 
en lunch
trainer: Marieke Schouten 
duur: 1dag 
datum: 18 april
locatie: Oolaboo learning center Zutphen

skin concerns face to face

Eczeem, psoriasis, acne en huidinfecties; elke 
huid vertelt een eigen verhaal. Al die verhalen en 
huidaandoeningenzie je voorbijkomen in jouw salon/ 
praktijk. Dat is niet verwonderlijk… de huid is ons grootste 
orgaan en heeft veel verschillende functies. Een aantal 
onderwerpen die in deze training aan bod komen 
zijn: verschillende huidafwijkingen en infecties, het 
herkennen van verdachte vlekken, en het beschrijven 
en al dan niet behandelen of doorsturen van een klant. 
Hoe meer kennis je hebt van deze huidaandoeningen, 
hoe beter een huidaandoening te herkennen is. 
Schoonheidsspecialistes spelen een belangrijke rol in de 
signalering en voorlichting bij cliënten  met vervelende 
huidaandoeningen, daarom mag je deze online-
training als gevorderd schoonheidsspecialiste
niet missen!

type: online training huidaandoeningen
doelgroep: gevorderde huidspecialisten
prijs: € 20,00 p.p. excl. BTW
trainer: Marieke Schouten
duur: 1 morgen (2-3 uur)
datum: 9 mei 
locatie: achter je eigen bureau of keukentafel

smart aesthetics

In deze training leer je alles over het programma SMART 
aesthetics, een programma dat zich richt op het vertragen 
van huidveroudering en de ondersteuning na Botox- en/
of filler injecties. Je leert alles over onze super krachtige 
productinnovaties, zoals superhero vitamin A ampoule 
en age defense skin firmer. Dankzij dit programma 
wordt de huid compacter, gelift en worden rimpels 
minder zichtbaar. Om het resultaat van de producten 
te versterken is een speciale treament ontwikkeld. Met 
de SMART Firm treatment worden het gelaat en de hals 
op een natuurlijke manier gelift. In de middag wordt de 
toepassing van de massagetechniek, gebaseerd op de 
Kobido gezichtsmassage (Kobido is Japans voor ‘de weg 
van de schoonheid’, deze eeuwenoude gezichtsmassage 
vindt haar roots in de Traditionele Chinese Geneeskunde, 
net als Shiatsu), samen met de smart aesthetics producten 
aangeleerd.  

type: training productkennis en SMART firm treatment
doelgroep: huidspecialisten die de Oolaboo authentic 
training hebben afgerond 
prijs: € 92,50 p.p. excl. BTW inclusief cursusmateriaal 
en lunch
trainer: Marieke Schouten
duur: 1 dag
datum: 17 januari, 28 februari, 28 maart en 16 mei
locatie: Oolaboo learning center Zutphen



W W W . O O L A B O O . C O M 

“Beaut y  is  natura l  beaut y. 
I f  you are natura l l y  yourse l f,  you are beaut i fu l.”  


