MANIKYR - Internationellt Diplom
KLASSISK MANIKYR
Plats: På Lilac School (Solna 5 min från Solna Centrum)
Pris: Kurs med startpaket 7.200 inkl.moms, startpaketets värde ca 1.700:Kursen är vardagar på heltid vardagar kl.9-17, under 1 vecka. Startpaketet
innehåller allt du behöver för att kunna komma igång och arbeta, instrument,
vårdlacker, krämer, filar etc. Efter grundutbildning och lite hempraktik bokas
en teoretisk och praktisk examen. Efter godkänt resultat erhåller du ett
internationellt diplom.
För mer info och intresseanmälan ta kontakt med Paula Markström
tel:08-655 03 23 e-mail: info@lilacsalong.se

Manikyr - InternationelltDiplom-SEYF godkänd
Som yrkesverksam terapeut inom hand-och nagelvård förväntas du
behärska olika behandlingstekniker för manikyr och besitta kvalificerade
teoretiska kunskaper. LCN's Manikyristkurs är en yrkesutbildning som
syftar till att ge dig en komplett grund för en professionell verksamhet
som manikyrist och för ev. vidareutbildning inom konstnagelkosmetik.
För Vem?: För dig som vill satsa på en yrkesverksamhet inom hand- och
nagelvård och/eller nagelkosmetik.
Finns även som paket tillsammans med fötter & nagelskulptering =
LCN Nagelspecialist.
Förkunskaper: Utbildningen är en grundutbildning för nybörjare och har
därför inga särskilda förkunskapskrav.
Startpaket: Utbildningen innehåller ett obligatoriskt "Allt Du behöver"
startpaket/arbetsmaterial samt kurslitteraur.
Kursinnehåll: ca 16 timmar lärarledd teoretisk undervisning.
Praktiskt ca 24 timmar under lärares tillsyn på LCN Beauty School
elevsalong samt dokumenterad hempraktik ca 15 behandlingar.
Obligatorisk närvaro!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teori/praktik
Manikyrens historia
Vad är LCN
Dermatologi
Fysiologi
Anatomi
Hygien
Ergonomi
Hand- & Nagelvård
Nagelanalys
Kundkonsultation & Kundvård
Produkt & Ingredienskunskap
Produktförsäljning
Yrkeskunskap & salongsetik
Starta Eget, Marknadsföring & Ekonomi
Coach pass-Ger dig verktygen att lyckas som terapeut.
Teori & Praktik Klassisk torr-och våtmanikyr
Filteknik
Handmassage
Klassisk lackningsteknik, gellack Recolution och Fransk Manikyr

MANIKYR - Internationellt Diplom
Examen: Efter fullgjord teori, skolpraktik och hempraktik gör du inom
6 månader ett obligatoriskt skriftligt och praktiskt prov. Med godkänt
resultat i båda delarna erhåller du ett Internationellt Diplom som
LCN Manikyrist.
Trainer: Lärarna som anlitas är yrkesutbildade coach och terapeuter
med flerårig erfarenhet från egen salongsverksamhet.
Vidareutbildning: På din LCN Beauty School finns efter avslutad kurs
möjlighet till vidareutbildningar, work-shops och annat för att bygga på
eller fräscha upp dina kunskaper.

Manikyrist + Nagelskulptering=Professionell Nagelterapeut, paketpris
finns. SEYF godkänd.

