Prehľad profesionálnych kurzov školiaceho strediska NAIL FASHION
NAIL FASHION- Pekárska 23,TRNAVA TEL. O915/ 350 347 www.mysticnailsnf.sk www.nailfashion.sk
kod
ND.
M/1

Názov kurzu

Požadované
vzdelanie

Starostlivosť
laik
o ruky
a prirodzené
nechty –Modelácia
nechtov(akrylom,
U.V gélom)
Akreditovaný

Praktické cvičenia

Odborné predmety – prehľad

284 h. – prax Nail Trenažér
,netreba modelku

Anatómia a fyziológia nechtu, ochorenia nechtu a kože, manikúra
mokrá, suchá, diagnostika prirodz. nechtov,ošetrovanie jednotlivých
druhov nechtov,peeling,masáž,dekoratívna úprava nechtov,francúzska
manikúra permanent,modelácia U.V gélom, Akrylom na
šablóny,modelácia na tipy, kategorizácia typov a vhodná voľba typov pri
modelácii vzhľadom na prirodzené nechty a dĺžku modelovaných
nechtov, základy dekoratívnej úpravy modelovaných nechtov (lakovanie
tmavými lakmi, francúzska manikúra lakom...)

Záväzná prihláška
Stupeň
pokročilosti
Začiatočník

Modelácia
Akrylom alebo
Modelácia U.V
gélomNeakreditovaný
Doplnkové kurzy
N.A Nail art
./L
nepermanentný
základný stupeň

laik

1 alebo 2 dňi Nail
Trenažér,nepotrebujete modelku

Kurz je určený pre dizajnérky ktoré už majú skúsenosti s Nechtovým
dizajnom a chcú sa uistiť o spravnosti techniky,prípadne majú záujem
o konzultáciu konkrétnej problematiky v Nail Dizajne

Mierne
pokročilý

laik,
certifikovaný
nechtový
technik

Zdobenie lakmi, kamienkami, guličkami, vodolepkami, zapúšťanie
lakom, zdobenie guličkou, štetcom s dlhým a krátkym vlasom,trblietavý
prášok,podrobné návody na jednotlivé vzory

Začiatočník
Mierne
pokročilý

N.A
../P

certifikovaný
nechtový
technik

1dňový kurz
8h. Praktické cvičenia na tipochostávajú absolventom pre
inšpiráciu
2dňový kurz
8h.+8/hod.
Praktické cvičenia na tipoch –
ostávajú absolventom pre
inšpiráciu
1dňový kurz
5-8h. Praktické cvičenia na
tipoch-ostávajú absolventom pre
inšpiráciu

Zdobenie farebnými gélmi, temperami, trblietavým práškom, sušenými
kvetinkami, mušľami,aqua efekt,kombinácia rôznych techník.step by
step jednotlivých zdobení..

Mierne
pokročilý
Pokročilý

Triedenie trblietavých práškov,miešanie práškov,prelínanie fariebdúhovanie,vrstvené zdobenie,presné tvary z trblietavých práškov,jemné
dozdobovanie trblietok

Mierne
pokročilý

1dňový kurz
8h. Praktické cvičenia na Nail
Trenažéri

Modelácia a zdobenie špicatých nechtov na šablónu gélom,zdobenie od
jednoduchších až po náročné techniky.

Pokročilý

1dňový kurz
8h. Praktické cvičenia na
tipoch,ostávajú absolventom pre
inšpiráciu
1dňový kurz
8h. Praktické cvičenia na
tipoch,ostávajú absolventom pre
inšpiráciu
1dňový kurz
8h. Praktické cvičenia na
modelke
1 dňový kurz 5-8hod.Praktické
cvičenie na tipoch,ostávaju
absolventom pre inšpiráciu
1 dňový 4 hodiny,praktické
cvičenie na modelke

Zdobenie za použitia rôznych techník, materiálov a spôsobov

Mierne
pokročilý

Použitie jednotlivých štetcov,miešanie farieb,práca so štetcom s dlhým
vlasok,krátkym vlasom,miniaturistické používanie orysovacích
štetcov,painting využijete pri dozdobovaní akejkoľlvek techniky

Mierne
pokročilý

Nadväzuje na kurz klasická mankúra
Špeciálne ošetrenie lámavých a krehkých nechtov.

Mierne
pokročilý

Viacfarebný stemping,transfer fólie a kombinácie s inými
technikami,podrobné návody na konkrétne zdobenia....

Mierne
pokročilý

Spevňovanie,predlžovanie nechtov noh,vytváranie francúzskej manikúry,použitie
kamuflážneho gélu,nal art na nechtoch na nohách

začiatočník

1 dňový 8 hodín,Praktické
cvičenie na tipoch,ostávajú
absolventom pre inšpiráciu

Modelácia akrylom rôzne kvietky,lístočky,dozdobovanie pantingom,podrobné
návody na konkrétne zdobenia

Mierne
pokročilý

MA
/N

Nailart permanent
základný stupeň

N.A Trblietavý prášok
./TP

certifikovaný
nechtový
technik
certifikovaný
nechtový
technik
certifikovaný
nechtový
technik

N.A
./S

Stiletto

FM

Francúzka
manikúra a jej
mnoho tvárí

P

Painting/kreslenie

certifikovaný
nechtový
technik

JM

Japonská
manikúra

certifikovaný
nechtový
technik

Stamping Transfer

Certifikovaný
nechtový
technik

Kurz modelácie na Certifikovaný
nechtový
nohy
3D nail art basic

technik
Certifikovaný
nechtový
technik

Prosím rezervujte mi miesto na kurz.
Súhlasím s úhradou zálohy vo výške
...........€. Zálohu je potrebné uhradiť
najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu
1dňový kurz 40 €.Viac dňový kurz 100 €
Som upovedomená s nerefundovateľnosťou
zálohy.
 Úhradou zálohy som zaradená do
pevného zoznamu účastníkov
kurzu, nakoľko počet účastníkov
je limitovaný.
 Školiace centrum si vyhradzuje
právo zmeny termínu v prípade
nepostačujúceho počtu účastníkov
ZVOLENÝ TERMÍN KURZU:
Prihlasujem sa na kurz:
Rekvalifikačný kurz Manikúra Komplet
284hod akreditovaný 525 €
Modelácia akrylom/U.V gélom čiastočná
akreditácia 200 €
Modelácia akrylom/U.V gélom
neakredit.100 € (1deň),/150 € (2dni)
Nail art permanentný – základný stupeň
6-8 hod 80 €
Nail art permanent – 8+8hod 210 €
Trblietavý prášok 40 €
Stiletto 110 €
Francúzka manikúra ajej mnoho tvári
1deň 40 €
Painting/ kreslnie 40 €
Japonská manikúra 1 deň 25 €
Stamping ,Transfer 1deň 5-8hod. 40 €
Modelácia na nohy 40 €
3D Nail Art Basic 80 €
Dňa
...........................
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón, e-mail:
Úhrada:

v

Cez účet: 261183450

Podpis
..................

