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#BEAUTY EN WELLNESS

GELNAGELSTYLIST NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1089,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
MODULE GELNAGELSTYLIST: Opleiding van 28 sessies op basis van 1 lesavond per week van 18u30-22u00.
Campus Brugge: start op maandag 14 september 2020, wekelijks les op maandagavond
Campus Kortrijk: start op dinsdag 15 september 2020, wekelijks les op dinsdagavond
Campus Roeselare: start op donderdag 17 september 2020, wekelijks les op donderdagavond
Campus Ieper: start op donderdag 12 november 2020, wekelijks les op donderdagavond
Campus Oostende: start op woensdag 18 november 2020, wekelijks les op woensdagavond
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 gelnagelstylist : naast de basistechnieken van de hand- en nagelverzorging, leer je tijdens deze opleiding ook soak-oﬀ en gel. 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!

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

Voorkennis
Ben je reeds schoonheidsspecialist, dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling 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
Manicure (28u)
Tijdens deze module leer je een hand- en nagelverzorging uitvoeren van A tot Z!
Alles begint met de perfecte voorbereiding: het klaarzetten van je werktafel en het desinfecteren van de producten en de handen. Vervolgens start je met de
nagelverzorging: het verwijderen van velletjes aan de nagelboord, het vijlen van de nagels op de gewenste lengte en in de gewenste vorm, het lakken van de nagels en
het voeden van de nagelriem met nagelolie. Als kers op de taart, kun je je klanten verwennen met een uitgebreide en deugddoende hand- en onderarmmassage en/of
een spa-manicure met paraffine.
Soak-off (20u) - instapvoorwaarde: geslaagd zijn voor module manicure
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 blij 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!
Gelkunstnagels (56u) - instapvoorwaarde: geslaagd voor module manicure
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
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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 kunt 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 kunt
integreren in jouw zaak.
Wat komt er aan bod tijdens de lessen?
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
Probleemnagels
Kostprijsberekening

PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 14/09/2020 - Brugge
1 jaar vanaf dinsdag 15/09/2020 - Kortrijk
1 jaar vanaf donderdag 17/09/2020 - Roeselare
1 jaar vanaf donderdag 12/11/2020 - Ieper
1 jaar vanaf woensdag 18/11/2020 - Oostende

Lesdata voor Kortrijk vanaf dinsdag 15/09/2020
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

dinsdag 15/09/2020

18:30

22:00

dinsdag 22/09/2020

18:30

22:00

dinsdag 29/09/2020

18:30

22:00

dinsdag 06/10/2020

18:30

22:00

dinsdag 13/10/2020

18:30

22:00

dinsdag 20/10/2020

18:30

22:00

dinsdag 27/10/2020

18:30

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
In de inschrijvingsprijs is een individueel grondstoffenpakket ter waarde van 620 euro inbegrepen.
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