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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FREESTECHNIEKEN + E-MANICURE
NEED FOR SPEED!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Net afgestudeerd als 'nagelstyliste'? Beu van manueel te vijlen?
Wil je meer TEMPO verkrijgen om kunstnagels bij te werken?
In deze opleiding worden de soorten bitjes uitgelegd volgens hun vorm en structuur aangepast bij de verschillende types kunstnagels. Er worden meerdere demo's
gegeven om snel en eﬀiciënt te E-filen (= frezen). Tijdens de 2de les gaan we dieper in op de bekende " Russian manicure". Met deze techniek leer je snel en eﬀicïent
werken. Zo verkort je de voorbereidingstijd voor het plaatsen van kunstnagels aanzienlijk!
Bovendien kan op deze manier het kunstnagelproduct dieper en nauwkeuriger worden aangebracht. Kortom jouw klant hee minder snel uitgroei en zeker een week
langer genot van haar nieuwe set nagels!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Voorkennis
Voorkennis van acrylkunstnagels of gelkunstnagels of soak off manicure (vb. Gelish, Shellac, ...) is vereist.

Bijkomende info
Benodigdheden 1e sessie:
Basismateriaal (implements / gel / acryl)· Freestoestel met bitjes (indien je hierover niet beschikt, kan je deze via Syntra West aankopen)· Model (met uitgroei van 3 a 4
weken).
Benodigdheden 2e sessie:
Kunstnagelvrij Model (met droge en uitgesproken nagelriemen. Hoe meer werk, hoe mooier het resultaat)! Er wordt gewerkt op de natuurlijke nagel zelf zonder
verlengingen.
Indien je het freestoestel met 3 bitjes aankoopt via Syntra, moet je dit bij inschrijving vermelden. Het pakket zoals hieronder gespecificeerd kost 162 euro (excl.
BTW).
Freestoestel "Marathon"

SPECIFICATIES:
Toerental: 30 000 toeren
Power: 35W
Toerental makkelijk aan te passen via de draaiknop
Schakelaar voor het aanpassen van de draairichting (linksdraaiend/rechtsdraaiend)
Mogelijkheid voor het gebruik van voetpedaal (meegeleverd)
Meegeleverd:
Steun voor handstuk
Geïntegreerde handstukhouder op het toestel
Geïntegreerde bithouder op het toestel
Voetpedaal
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BITJES:
sessie 1: Tungsten Carbide flame
sessie 2:
Diamant bolkopfrees
Diamant conisch punt

PROGRAMMA
SESSIE 1:FREESTECHNIEKEN
Welke soort bitjes?
Net afgestudeerd als 'nagelstyliste'?
Beu van manueel te vijlen?
Wil je meer tempo verkrijgen om kunstnagels bij te werken?
In deze eerste sessie worden de soorten bitjes uitgelegd volgens hun vorm en structuur aangepast bij de verschillende types kunstnagels. Er worden meerdere
demo's gegeven om snel en efficiënt te E-filen (= frezen)

Benodigdheden 1e sessie:
Basismateriaal (implements / gel / acryl)
Freestoestel met bitjes (indien je hierover niet beschikt, kan je deze via Syntra West aankopen)
Model (met uitgroei van 3 a 4 weken)
SESSIE 2: RUSSIAN MANICURE
Russian manicure is de ultieme voorbereiding van de Cuticule-Zone ifv het plaatsen van kunstnagels met een frees.
Met deze techniek leer je snel en eﬀicïent werken. Zo verkort je de voorbereidingstijd voor het plaatsen van kunstnagels aanzienlijk en hee uw klant veel minder last
van lucht tussen kunstnagel en natuurlijke nagel (duurzaamheid)!
Bovendien kan op deze manier het kunstnagelproduct dieper en nauwkeuriger worden aangebracht. Kortom uw klant hee minder snel uitgroei en zeker een week
langer genot van haar nieuwe set nagels!

Benodigdheden 2e sessie:
Basismateriaal (implements / gel / acryl)
Freestoestel met bitjes (indien je hierover niet beschikt, kan je deze via Syntra aankopen)
Kunstnagelvrij Model (met droge en uitgesproken nagelriemen. Hoe meer werk, hoe mooier het resultaat) ... Er wordt gewerkt op de natuurlijke nagel zelf
zonder verlengingen

DOCENT
Kortrijk: Stien Vander Meiren
Brugge: Sophie Dermul
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