Nail-Artists Nagelskulptering, Akryl
En flexibel kurs för dig som snabbt vill komma igång med Nail-Artists AcrylicLINE, ett modernt
pulverakrylsystem.
Baserat på den senaste teknologin och innovativa ingredienser, har Nail-Artists skapat ett högkvalitativt
system för ett perfekt resultat.
Nail-Artists AcrylicLINE appliceras snabbt och enkelt av terapeuten. Det färdiga resultatet är
starkt, flexibelt och varar länge.
• Självhärdande kvalitetsmaterial för högt ställda krav, idealiskt för både nybörjare (Level 1) och proffs
(Level 2).
• Nail-Artists AcrylicLINE Primer samt Bond. Med eller utan syra!
• Nail-Artists AcrylicLINE (Colour) Powder - sju basfärger; CLEAR, WHITE, ultraWHITE och PINK,
darkPINK , milkyPINK och NATURAL samt över hundra härliga färgpulver för nail art
• Nail-Artists AcrylicLINE Liquid - Violett vätska som ger ett lätt applicerat material som inte gulnar.
För Vem? För dig som vill komplettera redan befintlig verksamhet inom nagelkosmetik.
Förkunskaper: Dipl. Nagelterapeut från godkänd SEYF eller SANSA skola.
Startpaket: Utbildningen innehåller ett obligatoriskt startpaket/arbetsmaterial samt kurslitteratur.
Kursinnehåll: 40 timmar obligatorisk lärarledd undervisning - teori 24 timmar och praktik 16 timmar samt ca
24 timmar dokumenterad praktik i egen regi.
Obligatorisk närvaro!
• Vad är Nail-Artists
• Historia, ett Hantverksyrke
• Dermatologi, Fysiologi, Anatomi repetition
• Hygien, Egenvård & Skyddsåtgärder
• Yrkeskunskap, etik, salongsverksamhet, Ergonomi
• Materialkunskap & Kemi
• Kundkonsultation, Kundinformation & Prissättning
• Professionellt coach pass. Ger dig verktygen att lyckas som terapeut.
• Nagelförberedelse, appliceringsteknik, filteknik & nagelförlängning.
• Fyllning & Balansering
• Permanent Fransk Manikyr
• Borttagning av material
Examen: Efter fullgjord teori, praktik och hempraktik gör du inom 1 år ett skriftligt och praktiskt prov.
Med godkänt resultat i båda delarna erhåller du ett diplom som Nail-Artists AcrylicLINE Nagelterapeut.
Lärarna: Lärarna som anlitas är yrkesutbildad coach och terapeuter med flerårig erfarenhet från egen
salongsverksamhet.
Vidareutbildning: På din Nail-Artists Beauty School finns efter avslutad kurs möjlighet till vidareutbildningar,
workshops och annat för att bygga på eller fräscha upp kunskaperna.

