#220099

#BEAUTY EN WELLNESS

ACRYGELNAGELSTYLIST

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 955,90 incl. BTW

ZET JE EERSTE STAPPEN IN DE WERELD VAN DE KUNSTNAGELSTYLING.

OMSCHRIJVING

Introductie
Wordt nagelstylist via één van onderstaande opleidingen:
Acrygelnagelstylist (18 sessies)
Manicure met soak off
Acrygelnagels
Gelnagelstylist (1 cursusjaar – 1 avond/week)
Manicure met soak off
Acrygelnagels
Gelnagels
Allround nagelstylist (1 cursusjaar – 1 dag/week op vrijdag)
Manicure met soak off
Acrygelnagels
Gelnagels
Acrylnagels
Nail Art (incl. Social Media Training)
Salon shapetraining (perfectietraining)

Ben je reeds nagelstylist? Dan kan je onderstaande modules volgen om je extra bij te scholen:

Acrygel
Nail Art (incl. Social Media Training)
Salon shapetraining (perfectietraining)

Omschrijving
Wie wil het nu niet? Sprankelende nagels geven net dat beetje extra aan je look. Verzorgde handen en nagels geven een indruk van klasse en stijl. Broze, gekloven of
afgebeten nagels vragen een speciale behandeling. In onze vernieuwde opleiding binnen Syntra West maak je kennis met alle in's & out's over het nagelvak.
Je leert de natuurlijke nagel verzorgen en kan deze afwerken met een natural nail behandeling. Je leert bijtersnagels omtoveren naar een normale lengte!
Je leert broze of gespleten nagels herstellen en mooi afwerken.
Je leert hoe je niet alleen mooie nagels plaatst maar ook duurzame en stevige nagels met een natuurlijke look!
Je leert met een professionele en commerciële flair om te gaan met je klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is geschikt voor iedereen:
met een ruime interesse voor kunstnagels, beauty en wellness
die aan de slag willen als acrygelnagelstylist
die reeds tewerkgesteld zijn in de beauty en een extra dienst willen aanbieden
met een gezonde ondernemingsgeest

Voorkennis
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Je hebt geen voorkennis nodig om deze opleiding te volgen.
Mogelijkheid tot vrijstelling van volgende modules:

Manicure:
Je volgde de modules Manicure EN Soak Off bij Syntra West of een gelijkaardige opleiding bij een andere opleider.

Toelatingsvoorwaarden
Je moet minimum 18 jaar zijn of voldaan hebben aan de leerplicht.

Methodologie
Doorheen de lessenreeks wordt er gebruik gemaakt van e-learning.
Doorheen de lessenreeks worden enkele opdrachten gemaakt om uit te voeren naast de geplande lesuren. De docent zal deze tijdens de lessenreeks concreet
toelichten.
Er zal regelmatig gevraagd worden om bepaalde modellen mee te brengen, om de nodige technieken op te kunnen oefenen.
In het begin van de lessenreeks oefen je op elkaar. We vragen dan ook om voor de start van de module uw eigen nagels kunstnagelvrij te maken.

PROGRAMMA
Manicure (8 sessies):
Onthaal en hygiëne (e-learning)
Anatomie en pathologie huid en nagel (e-learning)
Verzorging van de natuurlijke nagel
Spa manicure
Gelpolish behandelingen
Natural Nail Treatment
Acrygelnagels (10 sessies):
Productkennis
Applicatie van tips
Gebruik van sjablonen
Freestechnieken
Plaatsen van acrygel
Verlengen met acrygel
Basic applicaties met acrygel
Bijwerken van acrygelnagels

PRAKTISCH
18 sessie(s) vanaf zaterdag 19/11/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf zaterdag 19/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 19/11/2022

08:30

12:00

zaterdag 26/11/2022

08:30

12:00

zaterdag 03/12/2022

08:30

12:00

zaterdag 10/12/2022

08:30

12:00

zaterdag 17/12/2022

08:30

12:00

zaterdag 14/01/2023

08:30

12:00
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Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge
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Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 21/01/2023

08:30

12:00

zaterdag 28/01/2023

08:30

12:00

zaterdag 04/02/2023

08:30

12:00

zaterdag 11/02/2023

08:30

12:00

zaterdag 18/02/2023

08:30

12:00

zaterdag 04/03/2023

08:30

12:00

zaterdag 11/03/2023

08:30

12:00

zaterdag 18/03/2023

08:30

12:00

zaterdag 25/03/2023

08:30

12:00

zaterdag 01/04/2023

08:30

12:00

zaterdag 22/04/2023

08:30

12:00

zaterdag 29/04/2023

08:30

12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het voltooien van dit deeltraject ontvang je een certificaat van de gevolgde modules uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Indien je alle modules uit het traject Nagelstylist volgde, ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het inschrijvingsgeld bevat een dual wave lamp en grondstoffen pakket ter waarde van €520 Je dient niets extra aan te kopen om de opleiding te kunnen volgen.

Prijsinfo
Tijdens de opleiding leer je bepaalde technieken waarvoor klassikaal materiaal voorzien wordt. Wens je dit zelf aan te kopen om meteen te kunnen oefenen in de
praktijk? Dan kan je onderstaande zaken nog extra aankopen tijdens de opleiding.
Freestoestel + freeskoppen (richtprijs €300)
Extra kleurtjes

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf zaterdag 14/01/2023

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het voltooien van dit deeltraject ontvang je een certificaat van de gevolgde modules uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
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Indien je alle modules uit het traject Nagelstylist volgde, ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het inschrijvingsgeld bevat een dual wave lamp en grondstoffen pakket ter waarde van €520 Je dient niets extra aan te kopen om de opleiding te kunnen volgen.

Prijsinfo
Tijdens de opleiding leer je bepaalde technieken waarvoor klassikaal materiaal voorzien wordt. Wens je dit zelf aan te kopen om meteen te kunnen oefenen in de
praktijk? Dan kan je onderstaande zaken nog extra aankopen tijdens de opleiding.
Freestoestel + freeskoppen (richtprijs €300)
Extra kleurtjes

DOCENT

Sheena Timmerman (Brugge & Oostende):
Sheena is een ambitieuze meid die haar job vol passie beoefend en haar bloeiend salon Art Of Nails leidt. Je kan bij Sheena ook terecht voor workshops en opleidingen
en wimpersextensions. Ze is steeds mee met de laatste trends en weetjes. Streven naar perfectie is voor Sheena een absolute must. Daarom schoolt ze zich nog steeds
maandelijks bij. Sheena certificeerde zich als Abstract Educator waardoor zij de perfecte persoon is om jou als cursist bij te staan tijdens je opleiding tot nagelstylist.
Wil je de nieuwste, meest zotte nail art combinaties leren creëren? Dan is zij Dé persoon bij uitstek hiervoor!
Bekijk hier het werk van docente Sheena Timmerman: https://www.instagram.com/sheena.artofnails/
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Femi Delrue (Kortrijk):
Femi startte reeds op haar 15de met het plaatsen van nagels. Ze volgde reeds in het secundair haar basisopleiding 'Kunstnagelstyling' en oefende al talloze sets in op
deze jonge lee ijd. Femi zag de wereld van de kunstnagelstyling snel veranderen en groeien en schoolde zich bij via verschillende perfectietrainingen bij o.a. Nail
Revolutions, Olesya Anasenko,... Reeds enkele jaren is Femi actief in haar eigen nagelstudio 'Feminelle'. Vanaf 2022 is Femi ook actief als Abstract Influencer, maar haar
ruime ervaring zorgt ervoor dat zij over een uitgebreide productkennis van verschillende merken beschikt. Femi specialiseert zich vooral in Russian Manicures, Natural
Nail Treatments, Special Shapes en Quick & Easy Nail Art maar is van alle markten thuis.
Bekijk hier het werk van docente Femi Delrue: https://www.instagram.com/feminellebyfemi__/
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