#040765

#BEAUTY EN WELLNESS

KUNSTNAGELSTYLIST - GELKUNSTNAGELS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 605,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Verzorgde handen en nagels geven een indruk van klasse en stijl. Broze nagels, gekloven of afgebeten nagels vragen een speciale behandeling. Bij Syntra West word je
opgeleid tot professioneel allround kunstnagelstylist: naast de basistechnieken van de hand- en nagelverzorging, leer je alle specifieke technieken zoals gel, acryl en
soak-oﬀ kennen en toepassen. Je speelt met design en kleur bij de artistieke uitwerking van de nagels op maat van de klant en je leert met een professionele en
commerciële flair om te gaan met je klanten!
Afhankelijk van jouw interesse & doel kan je verschillende modules volgen:
Manicure - 28u (instapmodule)
Soak-off - 20u
Gelkunstnagels - 56u
Acrylkunstnagels - 72u

Deze allround opleiding is de basis om een gepassioneerd kunstnagelstylist te worden.

Omschrijving
Gelkunstnagels is de meest gevraagde kunstnageltoepassing vanwege de voordelen:
Ze zijn flexibel en kunnen ook toegepast worden op klanten met zwakke nagels
Ze zijn geurloos en verkleuren niet
Ze zijn altijd doorzichtig en geven een hoogglans
Tijdens deze module gelkunstnagels ga je aan de slag met gel: dit is een gelei-achtige substantie die je met een penseel op de natuurlijke nagel aanbrengt en die
uithardt met behulp van een UV- of ledlamp. Je krijgt inzicht in het proces en uitleg omtrent de gebruikte producten. Je leert de nagels verlengen met tips en
sjablonen, waarna je gel aanbrengt in full color of french. Je kan een bestaande set gelnagels bijwerken. Tevens proef je van enkele basis nail art-toepassingen en krijg
je een introductie freestechnieken om sneller en eﬀiciënter te werken. Ten slotte leer je een kostprijsberekening maken en krijg je tips & trics hoe je deze service kan
integreren in jouw zaak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die een professionele set gelkunstnagels wilt leggen.

Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot deze module, moet je geslaagd of vrijgesteld zijn voor de module manicure.

Methodologie
Modellen
Tijdens deze opleiding voorzie je zelf regelmatig modellen met natuurlijke nagels. Tijdens de eerste les van de module zal de docent hierover meer info geven.

PROGRAMMA
Het plaatsen van een set gelkunstnagels met sjablonenen en/of tips
Full color
French
Het bijwerken van een set gelkunstnagels
Basis nail art
Introductie freestechnieken
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Probleemnagels
Kostprijsberekening
Na elke module vindt een tussentijdse evaluatie plaats om jouw evolutie af te toetsen aan de leerdoelstellingen.
Bovendien vindt op het einde van de opleiding de eindproef plaats.
De eindproef bestaat uit een digitaal portfolio waaraan je doorheen de hele opleiding werkt. In dit werk bespreek je waarom je voor dit beroep koos en hoe je
toekomstige nagelstudio eruit zal zien (saloninrichting). Daarnaast werk je 8 cases uit met klantenfiches, foto's voor en na en schrijf je een verslag van jouw leerproces
en evolutie doorheen de opleiding.
Tijdens klassikale lessen eindwerkbegeleiding krijg je feedback en tips & trics van je docent omtrent jouw portfolio.
Tijdens de eindproef zal je dit portfolio verdedigen voor docent en een externe jurylid uit de sector.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

dinsdag 07/01/2020

18:30

22:00

dinsdag 14/01/2020

18:30

22:00

dinsdag 21/01/2020

18:30

22:00

dinsdag 28/01/2020

18:30

22:00

dinsdag 04/02/2020

18:30

22:00

dinsdag 11/02/2020

18:30

22:00

dinsdag 18/02/2020

18:30

22:00

dinsdag 03/03/2020

18:30

22:00

dinsdag 10/03/2020

18:30

22:00

dinsdag 17/03/2020

18:30

22:00

dinsdag 24/03/2020

18:30

22:00

dinsdag 31/03/2020

18:30

22:00

dinsdag 21/04/2020

18:30

22:00

dinsdag 28/04/2020

18:30

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Per module waarvoor je slaagt, ontvang je een modulecertificaat erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Nadat je de volledige opleiding en eindproef met succes hebt
afgerond, ontvang je een ondernemerschapsgetuigschrift of -diploma erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Grondstoffen
In het inschrijvingsgeld zit een kwalitatief individueel grondstoffenpakket inbegrepen dat je tijdens de les en thuis gebruikt om te oefenen.

Prijsinfo
In het inschrijvingsgeld zit een kwalitatief individueel grondstoffenpakket inbegrepen dat je tijdens de les en thuis gebruikt om te oefenen.
Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met KMO-portefeuille.

DOCENT
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Je krijgt les van vakmensen die in het werkveld staan! Onze docenten hebben jarenlange ervaring als kunstnagelstylist en zijn helemaal mee met de laatste trends!
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