Nail-Artists Nagelterapeut - Internationellt Diplom
En Professionell Nagelterapeututbildning utöver det vanliga!
En SEYF godkänd kurs i Nagelskulptering för dig som vill få en komplett yrkesutbildning, för att arbeta som
Professionell Nagelterapeut med det modernaste inom nagelkosmetik och UV-härdade geler!
Du får lära dig olika behandlingstekniker som ger dig maximal frihet i arbetet och gör det möjligt att utföra allt från
direktförstärkta naglar till traditionella tipp- förlängningar och att skulptera på mall. Du får dels arbeta med olika
lättapplicerade geler som kräver minimalt med filarbete, dels skulpterbara geler som ger maximal möjlighet att
bestämma form och utseende på konstnageln samt göra avancerade korrigeringar.
Materialen är icke porösa UV-ljushärdande geler, vilka ger möjlighet att skapa vackra naglar med ett naturligt
utseende i enlighet med trender, tycke och smak. Biokompatibla formuleringar ger en arbetsmiljö utan starka
kemikalier och ångor.
Förkunskaper: Klassisk manikyrdiplom från erkänd skola t.ex. Nail-Artists Manikyrist, Dipl. Hudterapeut/Kosmetolog
eller annan SEYF/SANSA godkänd Nagelskola.
Startpaket: Utbildningen innehåller ett obligatoriskt ”Allt Du behöver” startpaket/arbetsmaterial samt kurslitteratur.
Kursinnehåll: ca 41 timmar lärarledd teoretisk undervisning samt utföra ett “specialarbete”.
Praktik på modeller/praktikhand ca 64 timmar under lärares tillsyn på Nail Art Inspiration samt dokumenterad praktik i
egen regi ca 24 timmar.
Utbildningsdagarna är indelade i 2 block där vi växelvis arbetar teoretiskt och praktiskt, dessa 2 block ligger oftast
med ett par veckors mellanrum. Obligatorisk närvaro!
• Vad är Nail-Artists, Historia, ett Hantverksyrke
• Dermatologi, Fysiologi & Anatomigrupparbete
• Hygien, Egenvård & Skyddsåtgärder
• Yrkeskunskap, etik- salongsverksamhet,
Ergonomi
• Kundkonsultation & Kundinformation
• Starta Eget, Marknadsföring & Ekonomi
• Prof. Coach pass - Våga Visa vad du kan Lansera ditt varumärke.
• Materialkunskap Nagelkosmetik & Kemi
• Tipp/limkunskap & Nagelförberedelse
• Grundläggande tippteknik, appliceringsteknik,
filteknik, nagelförlängning med tipp.
• Behandlingsteknik med självutjämnande 1-fas
geler.

• Fördjupad appliceringsteknik,
behandlingsteknik med skulpterbart 3 fas
system
• Skulptering på mall, reparationer
• Fyllning och balansering, problemlösning
”svåra” naglar, underhållsmanikyr
• Kombinationsmöjligheter Nail-Artists material
• Borttagning av material & Övergångsmanikyr
• Permanent Fransk Manikyr
• Nagelförstärkning utan förlängning
• Behandlingsteknik Nagelbitare
• Tips & information
• Specialarbete

Examen: Efter fullgjord teori, skolpraktik och egenpraktik gör du inom 1 år ett obligatoriskt skriftligt och
praktiskt prov.
Med godkänt resultat i båda delarna erhåller du ett Internationellt Diplom som Nail-Artists Professionell
Nagelterapeut.
Manikyrist + Nagelskulptering = Professionell 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 i Nagelkosmetik med Akryl och Handmålad Nail Design, workshops och annat för
att bygga på eller fräscha upp kunskaperna.

