Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w
Szydłowcu, oraz Skarżysku – Kamiennej informuje, iż trwa nabór na
szkolenie: „STYLIZACJA PAZNOKCI MANICURE HYBRYDOWY I
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ”
Data dodania: 07.02.2017 / Autor: Przemysław Sipika
Kategoria: Planowane , Aktualności medialne , Szkolenia
Krótka charakterystyka szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych
nabyciem umiejętności w zakresie stylizacji paznokci. Program w sposób kompleksowy
przewiduje omówienie zagadnień, praktyczną naukę technik stylizacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem znajomości modelowania paznokci, manicure-u hybrydowego, przedłużania
paznokci metodą żelową, oraz przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie
manicurzysty i stylisty paznokci.
Czas trwania – 28 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:
1. Stanowisko pracy:
●
●
●

Higiena pracy
Organizacja stanowiska
Narzędzia i akcesoria – omówienie
2. Stylizacja paznokci:

●
●
●
●

Budowa i skład paznokci
Wstępne informacje dotyczące pielęgnacji dłoni i paznokci
Omówieniem produktów i preparatów do stylizacji paznokci
Modelowanie płytki paznokciowej z zastosowaniem odpowiednich akcesoriów i narzędzi
3. Manicure HYBRYDOWY

●
●
●
●
●
●

Wprowadzenie: skład zestawu
Przygotowanie naturalnej płytki
Zasady malowania paznokci jednym kolorem
Zasady malowania frencz manicure
Usuwanie lakieru
Ćwiczenia na modelce
4. Metoda żelowa UV:

●
●
●

Wprowadzenie: żele jednofazowe, trójfazowe, pilniki, lampy, żarówki
Żel na paznokciach naturalnych
Żel tips

●
●

Żel na szablonie i zatapianie ozdób
Ćwiczenia na modelce
5. Uzupełnienie – korekta paznokci.
6. Zdejmowanie tipsów – omówienie i zastosowanie odpowiednich preparatów.

Uczestnikom Szkolenia zapewniamy:
●
●
●
●
●

Doświadczonego trenera – praktyka
Profesjonalne materiały szkoleniowe do ćwiczeń praktycznych
Materiały edukacyjne
Opiekę organizatora
Serwis kawowy
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające
zdobytą wiedzę i umiejętności.

Miejsce szkolenia: Szydłowiec, ul. Staszica 3H
Koszt szkolenia: 569,10 + VAT 23% / osoba
Termin szkolenia: po zrekrutowaniu grupy / ilość miejsc ograniczona

Kontakt:
Biuro KSWP Szydłowiec, ul. Staszica 3H, tel. 48, tel. 48 617 13 49
Biuro KSWP Skarżysko – Kamienna, ul. 1 Maja 49 tel. 41 251 24 32

