#190067

#BEAUTY EN WELLNESS

KUNSTNAGELSTYLIST - SOAK-OFF NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 242,00 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
Soak-off (in de volksmond ‘gelish’) is een product dat wordt aangebracht als nagellak,
maar de stevigheid biedt van gel. Het product is makkelijk aan te brengen op de natuurlijke
nagels en blijft ongeveer 3 à 4 weken mooi. Deze manicuretechniek biedt tal van nieuwe
toepassingsmogelijkheden voor jouw salon.
Soak-off betekent afweekbaar, het verwijderen van dit product is - zoals de naam reeds doet
vermoeden – zeer eenvoudig en efficient. De populariteit van soak-off is de laatste jaren
enorm toegenomen. Deze opleiding is dan ook een must voor elke manicurist en nagelstylist!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die professionele manicure wilt uitvoeren of die kunstnagelstylist wil worden.

Voorkennis
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
full color
french
bijwerken van een bestaande set nagels
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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 12/11/2019

18:30

22:00

dinsdag 19/11/2019

18:30

22:00

dinsdag 26/11/2019

18:30

22:00

dinsdag 03/12/2019

18:30

22:00

dinsdag 10/12/2019

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.

DOCENT
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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