
Prehľad kurzov školiaceho strediska Nail Fashion Pracujeme

Obrázok Názov kurzu Popis kurzu Trvanie Cena Pre koho je určený Čo sa naučím Akreditácia Doklad po kurze vzdelaní

Akreditovaný kurz Manikér/ 

Manikérka

Kurz je určený pre začiatočníkov aj 

pokročilých ktorí by sa chceli v tejto 

oblasti zamestnať alebo si otvoriť 

živnosť.Na kurze pre Vás zabezpečíme 

učebný materiál, profesionálny pracovný 

materiál ako aj modelku. Stačí iba prísť s 

plnou chuťou do učenia o ostatné sa 

postaráme.

284 hodín 599 Začiatočníci   

pokročilí

TEORETICKÁ ČASŤ ZAHŔŇA:

základy anatómie, fyziológie, dermatológie, kožné choroby, dekontaminácia, starostlivosť o prirodzené nechty, 

starostlivosť o pokožku rúk, úvod do nechtovej modelácie, modelácia nechtov UV gélom, druhy gélov, ich použitie, 

pomôcky, hygiena a ochrana pri práci, organizačné, ekonomické a právne informácie.

PRAKTICKÁ ČASŤ ZAHŔŇA:

ošetrenie prirodzených nechtov

ošetrenie pokožky rúk - peeling, masáž rúk, parafínový zábal na ruky

suchá manikúra, japonská manikúra

modelovanie nechtov UV gélom, akrylom

technické postupy:

1. spevnenie, modelovanie, predlžovanie prirodzených nechtov na tipy, na šablóny gelovou a akrylovou metódou

2. francúzska manikúra permanent, práca s kamuflážnymi gélmi, kamuflážnym akrylom

3. úprava a dopĺňanie namodelovaných nechtov

4.  snímanie modelácie

5. lakovanie, nanášanie gél laku na modeláciu, nanášanie  farebného gélu (bezvýpotkového, výpotkového),(novinka)

6.  praktické precvičovanie

7. Práca s elektrickou brúskou (novinka)

8. Práca s LED, CCFL lampou a gélmi LED, CCFL (novinka)

Ukážka práce s polygélom (hybrid medzi akrylom a U.V gélom)(novinka)

Áno plne 

akreditovaný

Áno - Osvedčenie

Gelová Manikúra - 

sprevnenie nechtov 

Géllakom

Kurz je určený pre začiatočníkov aj 

pokročilých ktorí by sa chceli naučiť 

niečo nové.Na kurze pre Vás 

zabezpečíme skriptá, profesionálny 

pracovný materiál ako aj modelku( Nail 

Trenažér), prípadne môžete robiť na 

sebe. Stačí iba prísť s plnou chuťou do 

učenia o ostatné sa postaráme.

1 deň 99 začiatočníci          

pokročilí

 Workshop - Spevnenie prirodzených nechtov Flexi Builder Gélom-  záverečná úprava 

farebným géllakom, francúzska manikúra.                                                                                                                                                                                

Nie - doplnkový 

kurz

Áno- Certifikát

Predlžovanie nechtov U. V 

gélom na tipy

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí by 

sa chceli naučiť niečo nové. Na kurze pre 

Vás zabezpečíme skriptá, profesionálny 

pracovný materiál ako aj modelku( Nail 

Trenažér), prípadne môžete robiť na 

sebe. Stačí iba prísť s plnou chuťou do 

učenia o ostatné sa postaráme.

1 deň 100 začiatočníci Workshop - Gél na tipy : hygiena pred prácou, príprava nechtov, predĺženie nechtov za 

pomoci tipov záverečná úprava nechtov farebným gél lakom/gélom.

Nie - doplnkový 

kurz

Áno - Certifikát

Perektná francúzska 

manikúra

Kurz je určený pre začiatočníkov alebo 

pokročilých ktorí majú problém s 

francúzskou manikúrou.Na kurze pre Vás 

zabezpečíme skriptá, profesionálny 

pracovný materiál ako aj modelku( Nail 

Trenažér), prípadne môžete robiť na 

sebe. Stačí iba prísť s plnou chuťou do 

učenia o ostatné sa postaráme.

1deň 100 začiatočníci, 

pokročilí

Workshop - Prerfect French :  hygiena pred prácou, príprava nechtov, predĺženie 

nechtov, modelácia nechtov - záverečná úprava nechtov francúzska manikúra 

maľovaná, modelovaná, za použitia kamuflážnych gélov aj bez kamuflážnych gélov. 

Podmienka účastník vie predlžovať nechty samostatne. Kurz je zameraný na tipy a triky 

pre dosiahnutie perfektnej francúzskej manikúry.

Nie - doplnkový 

kurz

Áno - certifikát
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Predlžovanie nechtov  U. V 

gélom na šablóny

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí by 

sa chceli naučiť niečo nové. Na kurze pre 

Vás zabezpečíme skriptá, profesionálny 

pracovný materiál ako aj modelku( Nail 

Trenažér), prípadne môžete robiť na 

sebe. Stačí iba prísť s plnou chuťou do 

učenia o ostatné sa postaráme.

1 deň 100 začiatočníci, 

pokročilí

Workshop - Gél na šablóny : hygiena pred prácou, príprava nechtov, predĺženie 

nechtov za pomoci šablón,  záverečná úprava nechtov farebným gellakom/gélom.

Nie - doplnkový 

kurz

Áno - certifikát

Predlžovanie nechtov na 

tipy/šablóny Akrylová 

metóda

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí by 

sa chceli naučiť niečo nové. Na kurze pre 

Vás zabezpečíme skriptá, profesionálny 

pracovný materiál ako aj modelku( Nail 

Trenažér), prípadne môžete robiť na 

sebe. Stačí iba prísť s plnou chuťou do 

učenia o ostatné sa postaráme.

1 deň 100 začiatočníci, 

pokročilí

Workshop - Gél na šablóny : hygiena pred prácou, príprava nechtov, predĺženie 

nechtov za pomoci tipov alebo šablón,  záverečná úprava nechtov farebným akrylom.

Nie - doplnkový 

kurz

Áno - certifikát

Nail Art Permanent Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí by 

sa chceli naučiť zdobiť nechty. Na kurze 

pre Vás zabezpečíme skriptá, 

profesionálny pracovný materiál. Stačí 

iba prísť s plnou chuťou do učenia o 

ostatné sa postaráme.

1 deň 100 začiatočníci Workshop Nail Art - zdobíme na umelé tipy. Váš výtvor Vám po kurze ostáva, 

Predmetom kurzu je naučiť sa rôzne techniky zdobení, tipy a tripy z praxe, príprava 

nechtov pod tú ktorú techniku zdobenia bude podrobne popísaná v skriptách ktoré 

Vám po kurze ostávajú, taktiež ako aj pripravené step by step učebné pomôcky na 

domáci tréning naučených techník. Na kurze sa naučíte:  Práca s glitrami, stružlinkami, 

fimo ozdobami, Práca s miroch chróm, leštiacimi pigmentami, Transfer fóliami, Práca s 

veľkými ozdobami, Baby boomer, Pečiatkovanie,Zhostovo štýl - vodolepky,Zapušťanie 

gellakmi, Základy maľovania Nail Art gélmi, Sugar Efekt,

Nie - doplnkový 

kurz

Áno - certifikát

 


