
Din utbildning – din framtid
Aldrig förr har intresset för nagelutbildningar varit större än idag och utbildningarna är 
många. Det viktigaste att tänka på när du väljer din skola är att du väljer en skola som  
uppfyller dina förväntningar och mål för din framtida karriär. Skolan ska inte bara följa 
dig under din utbildningstid utan även efter avslutad examination. Du ska känna att du 
kan få hjälp och stöd i ditt dagliga arbete som utbildad nagelteknolog också. Att 
bygga upp ett bra nätverk runt dig kommer att underlätta ditt arbete och dittfortsatta 
utveckling inom branchen.

Produkter
Våra produkter kommer från några av de ledande tillverkarna i Europa. Vi använder 
oss av kvalitetskontrollerade och välbeprövade produkter och tekniker. Detta ger dig 
en bredare kunskap och fler möjligheter att prova olika tekniker så att du som nagelte-
knolog ska kunna hitta de produkter som passar dig och dina kunder bäst. Fullständiga 
datablad och säkerhetsföreteckningar finns alltid tillgå över de produkter som används 
under utbildningen.

Mål
Efter avslutad utbildning ska du uppnått sådan skicklighet och kunskap att du med 
trygg hand kan påbörja ditt nya yrke. Vi på skolan hjälper dig och vägleder dig under 
denna process och ställer vår erfarenhet till ditt förfogande.

Utveckling
Nagelbranchen är en ständigt växande branch och det är viktigt att man uppdaterar 
sina kunskaper och vidgar sina vyer för nya tekniker, produkter, dekorationer mm. Vi 
strävar efter att hela tiden bli bättre och därför kommer du som utbildad nagelte-
knologkunna delta i våra utvecklings- och dekorationskurser.

Att starta eget
Många nagelteknologer startar efter sin utbildning sin egen salong. I ditt kursprogram 
erbjuder vi ett tillfälle då en konsult från AH Revision kommer och berättar om hur man 
startar upp ett företag och vad som är viktigt att tänka på. För dig som aldrig tidigare 
drivit eget företag kan detta vara till stor hjälp då många har inga- eller få kunskaper 
om att vara sin egen arbetsgivare.

Kursprogram - för nagelutbildning

Nagel kurs- grund

Vad ingår i min utbildning?
Läran och kunskap om;
• Hygien
• Anatomi
• Fysiologi
• Produktkunskap
• Manikyr
• Tekniker
• Ekonomi
• Etik
• Examination

Vad ingår i mitt produktpaket:

• Base gel 15 ml
• Pink build 15 ml
• Soft pink build 15 ml
• Super white 15ml
• Soft white 15 ml
• Glossy gel 15 ml
• Primer 15 ml
• Cleaner spray 3 in 1 effect
• Sanitizer spray
• Remover non aceton 250ml
• UV No 6 pensel
• UV Gold Sable pensel
• UV Silicon tip pensel
• Tip box Big size
• Nagelmallar 50 st
• Nail glue 14g
• Förlängningspip
• Pro black file
• Slip buffer
• Sensitive file
• Sander fine
• Titan speed sander
• Sander rouge
• Cuticle softner
• Nail cutter
• Oil treatment
• Bomulls pads, hel rulle
• Tip blender
• Tip off
• Manikyrpinne
• Extra uppsättning naglar till Nail Trainer
• Folie till UV/LED-lampa
• PRO Elektrisk slipmasin
• Dammsugare till bord
• PRO UV/ LED lampa
• Kurslitteratur

Dagskurs/ Kvällkurs

Kursen är uppbyggd på minst 20 tillfällen där du kan välja antingen dagpass, 
08.00-13.00 eller kvällspass 15.00-20.00. I mån av plats kan du även få dubbla dina pass 
och sitta hela dagen och då räknas en heldag som 2 tillfällen.
För en fullständig nagelterapeut utbildning krävs totalt 90 timmar, uppdelat på 30 tim 
manikyr och 60 tim teknik. Lärarledd utbildning skall bestå av minst 60 tim.

För dig som fortfarande inte känner dig redo för examination efter 20 tillfällen kan du 
som studerar deltid fortsätta så många tillfällen som behövs. Dock skall deltidsutbildnin-
gen vara avslutad inom ett år efter påbörjad kurs.

Intensivkurs/ Individuell kurs

För dig som studerar på distans kan vi erbjuda skräddarsydda schema som vi gemens-
amt utarbetar. Dock måste timfördelningen på 30 tim manikyr och 60 tim teknik vara 
uppfylld.

Praktiskt och teoretiskt prov skall alltid göras på skolan.

Examination- diplom

När du genomgått din utbildning är det dags för din examination. Denna består av tre 
delar:
• Teoretiskt prov (70% korrekt)
• Nytt set franska naglar (utföres på ca 2,5 tim)
• Påfyllning, valfri deko ( utföres på ca 2 tim)

När du blivit godkänd på samtliga delar av provet får du äntligen ditt Diplom utfärdat 
av Nagelskola, Posh Shop AB.
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