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NH Nails Academy 
 
Vi på NH Nails Academy erbjuder nu NYA upplägg på våra yrkesutbildningar där du kan välja bland 
både kortare och längre utbildningar med en eller flera materialtekniker.  
 

Vill du kunna allt från det klassiska till det nya?  Eller vill du fokusera på att effektivisera din tid, 
ekonomi och kunskap och jobba endast med det senaste inom teknik, behandling och material? 
 

Vi hjälper gärna till om du behöver du hjälp med att fatta beslut om vilket utbildningsalternativ 
som passar dig bäst?  
 
 NH Nails har sedan 1999 erbjudit marknaden utbildningar utav högsta klass och kvalitet.  
 

 NH Nails Academy är flerfaldig vinnare av ”Best Education Award”, ett internationellt pris för 
bästa utbildning och skola. Vi är stolta mottagare av utmärkelser för bästa utbildning sedan 
2000 och mottog det senast 2016 

 

 Våra lärare är högt välrenommerade och tillhör den internationella eliten både inom utbild-
ning, nagelbyggarkonsten och som domare i nageltävlingar. 

 

 Vi arbetar endast med världsledande produkter och de senaste teknikerna. 
 

 Vi har endast små klasser och kan därmed garantera dig en personlig vägledning med hjälp som 
är anpassad för just dina behov. 

 

 Vi ger dig den information och kunskap som krävs för att utöva yrket och alla de verktyg som är  
nödvändiga för att nå framgång. 

 

 NH Nails Academys utbildningar är godkända av både SANSA (Swedish Association of Nail 
Schools and Agents) och SEYF (Svenska Estetikers Yrkesförbund).  

 
 
Lärare på NH Nails Academy 
 
Najet Hamila Strand - Huvudlärare & utbildningsansvarig 
 Flerfaldig Svensk och Internationell mästare 
 Konsulterar skolor och företag runt om i världen sedan 1997 
 Skriver utbildningsplaner och litteratur till både skolor och företag både här hemma och internationellt. 
 Drygt 22 års erfarenhet av branschen - Driver skola, salong samt anlitas kontinuerligt för internationella 

lärarutbildningar. 
 Efter lång erfarenhet som domare på tävlingsarenor världen över utnämndes Najet 2012 till den första 

någonsin, Internationella Hedersdomare av INJA (International Nail Judge Association) 
 Har under två decennier coachat många av Sveriges mest framgångsrika terapeuter 
 
Cindy Andersson 
 En av Sveriges skickligaste nagelterapeuter 
 Cindy innehar sedan länge flera titlar som Svensk & Internationell Mästarinna 
 Sedan 2006 är Cindy en Internationellt godkänd lärare. Med lång yrkeserfarenhet och skicklig förmåga 

att  förmedlar information, är hon en mycket omtyckt lärare . 
 Håller eftertraktade privatutbildningar för terapeuter som önskar bli bättre och mer skickliga. 
 Respekterad och eftertraktad domare på nageltävlingar i Sverige. 



NH Nails Academy - Oss och våra utbildningar 

NH Nails Academy erbjuder allt från grundutbildningar, teknikutbildningar, privatlektioner till lärarutbildningar. Vi har lång 

erfarenhet av utbildningar på alla nivåer och är kända för våra fina resultat. 

Vi är noga med att delge våra elever samt erbjuda nya elever det senaste inom branschen.  

Idag kan du på NH Nails välja bland olika varianter av yrkesutbildningen.  Oavsett vilken val du gör så lär du dig alltid de 

grundläggande kunskaperna och teknikerna både ingående och komplett. Därmed läser alla hos oss alltid hela Manikyrkur-

sen följt av Gelélackskursen som start.  

Sedan går vi vidare med förstärkning och förlängningsteknik tillsammans med produktkunskap och hantering mm. Det här 

är en enkel förklaring av vår kortaste variant på yrkesutbildning. De längre varianterna erbjuder att du även lär dig att ap-

plicera så kallad permanent fransk manikyr med sitt smile och det finns även alternativ där du lär dig två materialtekniker i 

en och samma utbildning. Den andra materialtekniken är då klassisk gelé även kallad ”hard gel”.  I alla våra yrkesutbild-

ningsalternativ jobbar du endast med material som inte avger starka dofter. Det är idag ett krav på många arbetsplatser, 

speciellt om du vill kunna integrera med t ex frisörer eller andra skönhetsterapeuter utan att störa arbetsmiljön. 

Skulle du sedan vilja komplettera med materialtekniken akryl, väljer du till det som påbyggnadsutbildning som då är två  

eller fyra dagar lång. 

Som första materialteknik jobbar vi  självklart med Gelish Polygel, det absolut senaste materialet på världsmarknaden.  

På mindre än ett år har Polygel blivit många terapeuter och kunders favorit. Inte så konstigt med tanke på att det erbjuder 

båda enklare och snabbare arbete, bättre hållbarhet och dessutom bättre arbetsmiljö. 

 

Våra yrkesutbildningar definieras som intensivutbildning eftersom vi följer en effektiviserad timplan, vilken leder till myck-

et arbete utanför den schemalagda kurstiden. Det är viktigt att skapa utrymme i din kalender för ungefär lika många tim-

mar till som vi har obligatoriska lektionstimmar. Ett hantverk kräver övning och övning kräver tid. 

 

Vi har valt att endast jobba med små klasser för att kunna säkra den personliga utvecklingen för respektive elev i våra 

grupper. Det är viktigt för oss att bibehålla den höga kvalitet som NH Nails Academy är känd för och att varje elev hos oss 

ska få ta del av det 

Alla tekniker, den grundläggande praktiska övningen och all information går vi igenom och praktiserar på skolan. Skolans 

lokal står sedan tillförfogande för dig så att du kan komma in och öva upp din praktiska skicklighet.  

Vi kan garantera er en mycket högt klassad utbildning både nationellt och internationellt med 100 procentig personlig väg-

ledning. NH Nails Academy har under flera år i rad blivit utnämnd till en av Europas bästa nagelvårdskolor.  

Najet Hamila Strands utbildningsprogram är internationellt välkända, använda och efterfrågade. Våra elever är mycket 

eftertraktade på ute på marknaden, då salongsägare är medvetna om våra elevers höga kompetensnivå.  

Till varje delkurs får du ett nytt utbildningskompendium med tillhörande produktkitt och verktyg. De arbetsmaterial och 

verktyg som du har kvar vid kursens slut är ditt att ta med dig hem. Det ger dig en billigare och lättare start i ditt nya yrke 

när du redan har ett grundlager av produkter och verktyg. Till och med världens mest prisbelönade LED-lampa, 18G Plus, 

ingår i ett av dina kit och är din att ta med och fortsätta jobba när du är färdig Nagelterapeut. 

 

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte med att kontakta Najet direkt på najet@nhnails.se. 



MÄRKEN SOM ANVÄNDS PÅ UTBILDNINGEN 

Endast det bästa och senaste är gott nog för våra elever.  

Vi vill ge våra elever möjlighet att på lättast möjliga sätt utvecklas under utbildningen och att kunna fortsätta utvecklas 

även efter utbildningen. Allt för att få möjlighet att nå så lång som man önskar på marknaden. En del i att göra detta möj-

ligt är att kunna erbjuda material med den senaste teknologin. Här följer en presentation av de märken vi noga och med 

lång erfarenhet handplockat på världsmarknaden. 

 

Hand & Nail Harmony ett av marknadens mest prisbelönta och omtyckta märke inom den professionella branschen. 

Redan efter ett år på marknaden vann Harmony priser för sina innovativa produkter och redskap av högsta kvalitet. Pris-

andet av deras produktserier har sedan fortsatt med flera förstaplaceringar på olika attraktiva listor runt om i världen. 

NH Nails Academy erbjuder sina elever de här väletablerade produkterna och det absolut senaste inom teknologi och 

produktutveckling. Ni får även den mest exklusiva LED-lampa som marknaden erbjuder. LED-teknologin spara tid i våra 

behandlingar. Vi lär er det senaste inom manikyren, permanenta lackning med Gelish och att arbeta med så kallad cover-

teknik så att alla kunders naglar blir lika fina oavsett utgångsläge. För de flesta är det här en avancerad form av teknik 

men för oss och er kommer det vara och är en vardag. Det senaste tillskottet, Gelish Polygel, med sin alldeles unika egen-

skaper använder vi som vårt första material. 

Målet är så klart - Bli bäst med det bästa! 

 

Gelish 

Idag innefattar Gelish tre olika material tekniker. Gelish Soak Off Polish - världens första, mest prisbelönta och största 

gelélack, Gelish Hard Gel - en klassisk gelé med härligt urval av färger med superglansigt slutresultat och Gelish Polygel - 

det senaste, helt unika och mycket arbetsvänliga materialet som alla pratar om inom vår bransch. Med en kvalitet som 

gör skillnad, en hållbarhet som ger oss fler nöjda kunder och ett enormt stort utbud av färger är det inget annat än ett 

nöje att ha möjlighet att arbeta med dessa produktserier som alla är 100% kompatibla med varandra. 

 

Morgan Taylor Lacquer 

Ett av världens mest exklusiva lack som lanserades april 2013. Morgan Taylor Lacquer sälj endast på professionella skön-

hetssalonger och dess färger matchar färgerna som finns i Gelish Soak Off  Polish. Det här är alla produkter som alla våra 

terapeuter på NH Nails Salong använder dagligen på våra kunder. 



Kursplan Yrkesutbildning NH Nails Academy 

 Naglar - historia & allmänt 

 Allmänt Nagelbranschen olika material 

 Anatomi & Fysiologi 

 Mikrobiologi 

 Sjukdomar och tillstånd 

 Hygien 

 Produktkunskap 

 Säkerhetshantering - lagar och regler 

 Manikyr 

 Lackning - en färg & fransk manikyr 

 Gelélackning - en färg & fransk manikyr 

 Tippapplikation 

 Mallapplikation 

 Applikationstekniker 

 Filtekniker 

 

 

Examination - Teoretisk och Praktisk Tentamen  Diplom utdelas vid godkänd examination 

 

 Naturlig nagelförstärkning 

 Nagelförlängning 

 Permanent Fransk Manikyr (endast i alt. ”B”) 

 Express naglar 

 Återbesök - Balansering 

 Lagning av nagel 

 Praktik 

 Företagande - grunder 

 Dagbokföring - grunder 

 Ekonomi - grunder 

 Lagar och regler 

 Marknadsföring - grunder 

 Ergonomi - grundkunskap 

 Arbetsmiljö och hälsa 



NYA Yrkesutbildningar till Nagelterapeut på NH Nails Academy 

Våra yrkesutbildningar finns som två olika alternativ (Alt 1 & Alt 2) 

Båda alternativen finns sedan i två varianter (A och B).  

 

Alt1  

Inkluderar allt du behöver inom klassisk nagelvård, gelélackning, förstärkning och förlängning med en typ av material-

teknik, Polygel.  

Polygel är det senaste inom nagelbranschen och laserades världen över under första delen av 2017 Med sina revo-

lutionerade egenskaper som bland annat innebär enklare arbete, bättre fäste på nageln och mycket bättre arbetsmiljö 

är det redan en favorit både hos terapeuter och kunder. 

Alt2  

Inkluderar också allt du behöver inom klassisk nagelvård, gelélackning, förstärkning och förlängning men här lär di dig 

två typ av förstärkning-/ förlängningsmaterial, Polygel och Gelish Hard Gel (klassiskgelé). 

I variant ”A” (1A och 2A) lär du dig att förstärka och förlänga med materialet, som sedan ges sitt slutliga utseende 

med gelélack som avslut. Vi går här inte igenom den så kallade *Permanenta Franska Manikyren” med sitt inbyggda 

”smile”. 

I variant ”B” (1B och 2B) lär du dig allt som i Alternativ A och även den *Permanenta Franska Manikyren med sitt 

inbyggda smile. 

*Permanent Fransk Manikyr kallas det när man bygger/förstärker nageln med vitt och rosa material så att det ”franska 

utseendet” är en del av förstärkningen. Det är en klassisk teknik men som just nu inte används lika frekvent, då man idag 

med nyare tekniker och material kan skapa ”fransk manikyr” ovanpå förstärkningen. Det sistnämnda blir mycket snyggt, 

är lättare och går fortare. Det underlättar även vid de s.k. återbesök-/balanseringsarbetet. 

 

 

Alt 1A - Inkluderar följande tekniker: 

Manikyr(naturlig nagelvård), Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel. 

Ej ”Permanent Fransk Manikyr”  

Alt 1B- Inkluderar följande tekniker: 

Manikyr(naturlig nagelvård), Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel.  

Här lär du dig även ”Permanent Fransk Manikyr” och ”smile” med Polygel. 

Alt 2A - Inkluderar följande tekniker: 

Manikyr(naturlig nagelvård), Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel och Klassisk Gelé (Gelish Hard 

Gel). Ej ”Permanent Fransk Manikyr”   

Alt 2B- Inkluderar följande tekniker: 

Manikyr(naturlig nagelvård), Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel och Klassisk Gelé (Gelish Hard 

Gel). Här lär du dig även ”Permanent Fransk Manikyr” och ”smile” med både Polygel och Klassisk Gelé. 

 

Valet av arbetsmaterial i våra yrkesutbildningar idag är gjort för att du ska få arbeta med produkter framtagna med den 

senaste kunskapen, teknologin och utan starka dofter. 

 

 

Vi erbjuder möjlighet att bygga på någon av ovan nämnda yrkesutbildningarna med akryltekniken.  

Även här kan du välja akryl utan eller med applikationsteknik för ”Permanent Fransk Manikyr”. 

Dessa påbyggnadsutbildningar kallas i prislistan Akryl”A” och Akryl”B”, enligt ovan tillämpat koncept. 



Prislista NH Nails Academy 

Yrkesutbildningar till Nagelterapeut: 
Krav på förkunskaper:  Inga 

Alt 1A:              39 900kr 

Manikyr, Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel  

Exklusive applikationsteknik för inbyggd ”Fransk Manikyr” med Polygel 

Totalt 13 utbildningsdagar på NH Nails Academy inkl examinationsdagen 

Produkter, verktyg samt utbildningskompendium ingår till ett värde av drygt 20 000kr 

Vid godkänd examination erhålls nationellt och internationellt godkända diplom 

Alt 1B              43 900kr 

Manikyr, Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel.    

Inklusive applikationsteknik för inbyggd ”Fransk Manikyr” med Polygel. 

Totalt 16 utbildningsdagar på NH Nails Academy inkl examinationsdagen 

Produkter, verktyg samt utbildningskompendium ingår till ett värde av drygt 22 000kr 

Vid godkänd examination erhålls nationellt och internationellt godkända diplom 

Alt 2A              45 900kr 

Manikyr, Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel och Klassisk Gelé (Gelish Hard Gel). 

Exklusive applikationsteknik för inbyggd ”Fransk Manikyr” med Polygel & Klassisk gelé 

Totalt 15 utbildningsdagar på NH Nails Academy inkl examinationsdagen 

Produkter, verktyg samt utbildningskompendium ingår till ett värde av drygt 25 000kr 

Vid godkänd examination erhålls nationellt och internationellt godkända diplom 

Alt 2B              49 900kr 

Manikyr, Gelélackning samt förlängning och förstärkning med Polygel och Klassisk Gelé (Gelish Hard Gel).  

Inklusive applikationsteknik för inbyggd ”Fransk Manikyr” med både Polygel och Klassisk Gelé. 

Totalt 20 utbildningsdagar på NH Nails Academy inkl examinationsdagen 

Produkter, verktyg samt utbildningskompendium ingår till ett värde av drygt 27 000kr 

Vid godkänd examination erhålls nationellt och internationellt godkända diplom 

 

Påbyggnadsutbildning med akrylteknik: 
Krav på förkunskaper:  Nagelterapeututbildning (inkl manikyr samt en förstärkning- och förlängningsteknik).  

Komplettera med Akryl ”A”               7 900kr 

Produktkunskap, materialhantering samt applikation av akryl som förstärkning och förlängning.  

Här lär du dig inte så kallad ”permanent fransk manikyr” med dess ”smile”.  

Totalt 2 utbildningsdagar på NH Nails Academy.  

Produkter samt utbildningskompendium ingår till ett värde av drygt 4 000kr 

Vid genomförd kurs och 100 % närvaro, erhålls Internationellt Godkänt Teknik-Certifikat. 

Komplettera med Akryl ”B”          12 900kr 

Produktkunskap, materialhantering samt applikation av akryl som förstärkning och förlängning.  

Här lär du dig även så kallad ”permanent fransk manikyr” med dess ”smile”.  

Totalt 4 utbildningsdagar på NH Nails Academy.  

Produkter samt utbildningskompendium ingår till ett värde av drygt 5 500kr 

Vid genomförd kurs och 100 % närvaro, erhålls Internationellt Godkänt Teknik-Certifikat. 

 

Alla priser är inkl moms. Anmälningsavgift på 10 000kr erläggs senast 10 dagar efter bokad plats på yrkesutbildning. 

Betald anmälningsavgiften subtraheras från totalbeloppet, vars betalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar innan 

utbildningens startdatum. Alla utbildningar hålls på svenska. 



 

 


