Nagelskulptering / LCN Professionell Nagelterapeut - Internationellt Diplom
NAGELSKULPTERING / DELKURS TILL LCN PROFESSIONELL NAGELTERAPEUT
Plats: På Lilac School (Solna 5 min från Sona Centrum) Pågår vardagar på
heltid mellan ca klockan 9-17.
Pris: Kurs med startpaket 22.800 inkl.moms, startpaketets värde på denna
kursdel är ca 14.100:- Nagelskulpteringsdelen är uppdelad i 2 moduler med
ca 3 veckors mellanrum. Startpaketet är exklusivt och innehåller allt du
behöver för att kunna komma igång och arbeta, instrument, filar, en högst
modern LED lampa, geléer, färgade geleér etc. Efter grundutbildningen och
hempraktik bokas en teoretisk och praktisk examen, kan ta mellan 3-6
månader innan du är helt färdig. Efter godkänt resultat så erhåller du ett
internationellt diplom.
OBS - Förkunskapskrav: Du måste gå Klassisk Manikyr kurs (Nästa kursstart
24 Augusti 2015) om du nu inte har ett manikyrdiplom ifrån en annan skola.
För mer info och intresseanmälan ta kontakt med Paula Markström
tel:08-655 03 23 eller på e-mail: info@lilacsalong.se

Manikyr + Nagelskulptering = Professionell Nagelterapeut, nytt för
våren 2014, pris vid anmälan till båda kurserna 29.900:- ink.moms
och ett stort startpaket värde ca 18.200:- med bl.a brett sortiment
geléer, en avancerad LED lampa

Nagelskulptering / LCN Professionell Nagelterapeut - Internationellt
Diplom-SEYF godkänd
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 kompositresiner.
Du får lära dig olika behandlingstekniker som ger dig maximal frihet i arbetet
och gör det möjligt att utföra allt från direktförstärka naglar till traditionella
ipp-förlängningar och att skulptera på mall. Du får dels arbeta med olika
lättapplicerade resiner som kräver minimalt med filarbete, dels skulpterbara
resiner som ger maximal möjlighet att bestämma form och utseende på
konstnageln samt göra avancerade korrigeringar. Materialen är icke porösa
UV-Ijushärdande resiner, 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: Klassiskt manikyrdiplom från erkänd skola tex. SEYF eller är
Dipl. Hudterapeut.
Startpaket: Utbildningen innehåller ett obligatoriskt "Allt Du behöver"
startpaket arbetsmaterial samt kurslitteratur. Komplett kurs ink. manikyr här
erhåller du ett stort startpaket med det modernaste ex. LED lampa och unikt
från LCN ett nagelbord!
Finns även som paket tillsammans med fötter & manikyr = LCN
Nagelspecialist.
Kursinnehåll: ca 56 timmar lärarledd teoretisk undervisning. Praktik på
modeller/praktikhand ca 64 timmar under lärares tillsyn på Lilac School
elevsalong samt dokumenterad praktik i egen regi ca 20 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!
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Vad är LCN, Historia, ett Hantverksyrke
Dermatologi, Fysiologi & Anatomi-grupparbete
Hygien, Egenvård & Skyddsåtgärder
Yrkeskunskap, etik-salongsverksamhet Ergonomi
Kundkonsultation & Kundinformation
Starta Eget, Marknadsföring & Ekonomi
Coach pass-Våga Visa vad du kan
Materialkunskap Nagelkosmetik & Kemi
Tipp/limkunskap & Nagelförberedelse
Grundläggande tippteknik, appliceringsteknik, filteknik,
nagelförlängning med tipp.
Behandlingsteknik med självutjämnande 1-fas resin.
Fördjupad appliceringsteknik, behandlingsteknik med skulpterbart
3 fas system
Skulptering på mall, reparationer
Fyllning och balansering, problemlösning "svåra" naglar,
underhållsmanikyr
Kombinationsmöjligheter LCNs material
Borttagning av material & Övergångsmanikyr
Permanent Fransk Manikyr Colour Gel.
Nagelförstärkning utan förlängning
Behandlingsteknik Nagelbitare
Gellack LCN Recolution

Examen: Efter fullgjord teori, skolpraktik och egenpraktik gör du inom 6
månader ett obligatoriskt skriftligt och praktiskt prov. Med godkänt resultat i
båda delarna erhåller du ett Internationellt Diplom som LCN Professionell
Nagelterapeut.

