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NH Nails Academy
NH Nails har sedan 1999 erbjudit marknaden utbildningar utav högsta
klass och kvalitet.
Vi arbetar med världsledande produkter och med mycket
välrenommerade och internationellt godkända lärare.
Vi har endast små klasser och kan därför garantera dig en personlig
vägledning och hjälp som är anpassad för just dina behov.
Vi ger dig all information och kunskap som krävs för att utöva yrket och
alla de verktyg som är nödvändiga för att nå framgång.
NH Nails Academy är godkänd utav SANSA (Swedish Association of
Nail Schools and Agents) och SEYF (Svenska Estetikers Yrkesförbund).
NH Nails Academy är flerfaldig vinnare av ”Best Education Award”, ett
internationellt pris för bästa utbildning och skola

Dina lärare
Najet Hamila Strand;

Svensk Mästare, Skandinavisk mästare, Europa mästare och
Internationell Mästare.

Konsulterar skolor och företag både i Asien, USA och Europa med
kursmaterial och utbildningsprogram.

Skapar och skriver utbildningsmaterial både i Sverige och internationellt till
många olika företag runt om i världen.

Najet är högt renommerad och har många års erfarenhet inom vår bransch.

Najet tillhör sedan flera år världseliten inom sitt yrke och har hjälp många
framstående terapeuter på vägen till framgång
Cindy Andersson;

En av Sveriges & Europas skickligaste nagelterapeuter.

Internationellt godkänd lärare med många års erfarenhet som nagelterapeut.

Har vunnit många nationella och internationella tävlingar.

Arbetat som nagelterapeut sedan 2002 & genomgår årligen vidareutbildningar.

Har arbetat som lärare sedan 2006.

Med sitt kontinuerliga arbete som nagelterapeut är Cinderella konstant
uppdaterad på det praktiska arbetet, en kunskap som är ovärderlig och som
hon delar med sig av när hon utbildar.

NH Nails Academy - Om oss!
På NH Nails Academy är din yrkesutbildning helt komplett.
I vårt program läser du först till Manikyrist sedan bygger vi på med de
tre tekniker som är ledande och mest efterfrågade på marknaden
idag. Teknikerna är Gelish-permanent lackning, klassisk gelé och
självklart akryl. Vi har förlängt våra utbildningar för att ge dig mer tid,
mer kunskap och mer guidning.
Utbildningarna definieras som intensivutbildningar eftersom vi följer
en effektiviserad timplan, vilken leder till mycket arbete utanför den
schemalagda kurstiden. Vi har valt att ha små klasser för att kunna
säkra den personliga utvecklingen för respektive elev i våra grupper.
Därmed bibehålla vi också den höga kvalitet som NH Nails Academy
är känd för och alltid har representerat.
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 vägledning. 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.
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 då du redan har ett grundlager av produkter och verktyg.

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 även ha möjlighet till fortsatt utveckling när utbildningen är avklarad. Allt för att ha möjlighet att nå så lång som
man önskar på marknaden. En del i att göra detta möjligt 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 att vara innovativa och för
sin höga kvalitet. Sedan dess har de blivit kontinuerligt prisbelönta
inom flera områden flera gånger per år.
Nu kan NH Nails Academy erbjuda sina elever denna fantastiska
produktserie. Med Hand & Nail Harmony erbjuder vi nu våra elever
det absolut senaste inom teknologi och produktutveckling. Ni får en
LED-lampa istället för en UV-lampa, vilket i sig själv spara mycket tid
i våra behandlingar och ni lär er det senaste inom manikyren, vilket
är den permanenta lackning som vi självklart gör med Gelish. Vi lär
oss 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 kommer det vara vardag.
Målet är så klart - Bli bäst med det bästa!
Ez Flow Nail Systems har mer än 25 år på marknaden. Välrenommerat och stadigt i sin karaktär.
Ez Flow är och har sedan länge varit förstahands valet för många av
världens mest framstående nagelterapeuter, vilket talar för sig själv
angående möjligheterna och utseendet på materialet. Ez Flow erbjuder en bred och mycket omtyckt serie av manikyrprodukter. Vilka vi
självklart ska använda och kunna erbjuda våra kunder.

Kursplan för NH Nails Academy’s
Nagelterapeututbildning
Allmänt om naglar
Anatomi och Fysiologi
Mikrobiologi
Sjukdoms lära
Hygien
Produktkunskap
Manikyr, Klassisk SPA & Mini
Lagningar av sprickor
Lackning
Lackdekoration
Permanent lackning
Tippapplikation
Mall Applikation
Produktkunskap akryl
Produktkunskap gelé

Applikationstekniker
Filtekniker
Naturlig Nagelförstärkning
Nagelförlängning
Permanent Fransk Manikyr
Återbesök, Balansering
Praktik
Företagande
Dagsbokföring
Ekonomi
Lagar & Regler
Försäljning
Marknadsföring
Ergonomi
Arbetsmiljö och hälsa.

Examination - Teoretisk och Praktisk Tentamen
Diplom utdelas vid godkänd examination

Nagelterapeututbildning Intensiv
Manikyr, Hybridlack, Akryl & Gelé
Behörighets krav;

Inga

Start;
Examination;
Avgift;
Anmälningsavgift;

16 sept 2013
15 dec 2013
48 500 kr inkl moms och arbetsmaterial
9.000 kr betalas som en delbetalning av
kursavgiften.
Resterande belopp betalas in senast en månad
innan kursstarten.

Betalningsvillkor;
Kurslängd;
Kursdagar;

Dagtid;

25 dagar under en period på ca 3 månader
Må - On 16-18 sept 2013
Ti - To 24-26 sept 2013
Må - To 30 sept - 3 okt 2013
On - Fr
9-11 okt 2013
Må - Fr
21-25 okt 2013
Ti - Fr
12-15 nov 2013
Må - Ti
2 - 3 dec 2013
Sö
15 dec 2013
Kl. 9.00 - 17.00

I utbildningsavgiften ingår kursmaterial, LED-lampa, produkter och
verktyg till ett värde av ca 25 000 kr.
Om du önskar boka plats på vår yrkesutbildningar vänligen kontakta Najet
Hamila Strand på NH Nails Academy. E-post; najet@nhnails.se
Vår utbildning är eftertraktade och vi utövar ”först till kvarn” principen. När
du bokat din plats är den reserverad för dig i 10 dagar. Under denna tid
måste vi ha emottagit din anmälningsavgift och då är din plats bokad.
Om du av olika omständigheter senare inte deltar på kursen eller vill avsäga
dig din plats så betalas anmälningsavgiften tyvärr inte tillbaka.

Tack för ditt visade intresse
i våra utbildningar.
Hjärtligt välkommen att höra av dig
med eventuella frågor eller med din
bokning till ; najet@nhnails.se
Att arbeta som nagelterapeut är;
enormt givande,
det är roligt,
det är intressant,
det är utvecklande
och det är lönande.
NH Nails Academy

