KURSKATALOG

SE FrEMOVEr!
Negledesigner
– et yrke med lovende fremtid
Ingen andre områder innen kosmetikkens verden
har like stor vekst som neglekosmetikk. Tidligere
pionerer i yrket er i dag vel etablert med en stadig
stigende kundemasse. Fler og ﬂer kvinner ønsker
velstelte delikate fingernegler.
Mange gode neglestudioer i dag har fulle lister og
makter ikke å møte den store etterspørselen fra
kundene.

Velstelte negler er ettertraktet!

Vakre, velstelte hender og negler forsterker et positivt
inntrykk.
Utrykket:

Vakre hender og negler er kvinnens
visittkort!

vinner stadig frem. I både yrkesliv og privatliv, blant
venner og bekjente setter det et varig inntrykk. Fordi
nesten annenhver kvinne er misfornøyd med sine
negler, venter et stort kundepotensiale på deg.
Kom i gang med din opplæring som negledesigner.

Sikre din fremtid!

Vi hjelper deg i gang! Enten du begynner deltid, fulltid
eller kun ønsker en hobby. Vi hjelper deg på vegen
til vellykket uavhengighet. Med Nails2000 har du rett
partner ved din side! Vi tilbyr profesjonell opplæring,
innovative kvalitetsprodukter og gode råd underveis.
Med vår 20 års erfaring hjelper vi deg til å lykkes i
neglekosmetikkens verden.

Ring oss, vi hjelper deg gjerne!
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Hvorfor du bør ta din opplæring hos Nails2000!
• Vi øver på levende modeller, ikke hånd dukker.
• Våre kurs er sertifisert etter Tysklands Institute for Standardization EN ISO 9001:2008.
• Mange av våre elever får dekket sine kurs gjennom NAV.
• Våre kursledere er opplært og sertifisert av tyske statlig godkjente negledesignere (HWK).
• 20 års erfaring med kurs.
• Gratis deltakelse på allerede gjennomførte kurs.
• Maks 4 elever pr kursleder.
• Innovative og perfekt tilpassede produkter.
• Lyse og luftige kurslokaler.
• 10 % rabatt på alle produkter på kursdager.
En god opplæring er grunnlaget for å lykkes.
Vi tilbyr opplæring i 2 forskjellige systemer:

Gele teknikk

Med gele-teknikk arbeider du med høy-kvalitets, lysherdende plastikk som under ultrafiolett lys herder til en
hard men ﬂeksibel overﬂate. Nesten 80% av alle negledesignere i Europa arbeider med denne teknikken.
Den er relativt enkel å lære og du oppnår raskt ﬂotte resultater med litt trening. Etter endt opplæring og
praksis kan du gå opp i eksamen som Negledesigner i Geleteknikk.

Acrylteknikk

For å utvide dine kunnskaper kan du lære den noe mer krevende acrylteknikken. Når du behersker denne
teknikken kan du tilby ﬂotte negler også i acryl. Mesterskap i negledesign har ofte en overvekt av
deltakere i denne teknikken, og etter endt opplæring også i acryl-teknikk kan du ta eksamen som Master,
profesjonell negledesigner.

Obs:
For å delta på våre acrylkurs må du ha tatt kurs i geleteknikk først. Når du behersker
begge disse systemene 100% vil du bli en negledesigner i mesterklasse.
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Opplæring
En rask oversikt over våre kurs

Firmaet Nails2000 er en av de ledende innen profesjonell opplæring av negledesignere.
Vår opplæring inneholder omfattende kurs for nybegynnere i tillegg til videregående kurs for trenede
negledesignere.

Hva bør jeg velge?

Hvilken opplæring er rett for deg? Vi hjelper deg gjerne på telefon, men har også satt sammen litt
informasjon så du kan få en oversikt over våre kurs.

Ditt utgangspunkt:
Jeg har allerede en neglesalong og ønsker å lære mer!
Vårt 3-dagers Acryl Seminar, Kombipakke gir deg bred kunnskap om acryl teknologi (Mesterklasse).
Vi tilbyr også eksisterende neglestudioer å delta på Workshops, og hjelper gjerne med råd.
Ring oss... vi hjelper deg gjerne!
Jeg ønsker å starte mitt eget neglesudio!
Vi anbefaler vårt 4 dagers Premium Nail seminar. I løpet av 4 kursdager vil du lære alle de nødvendige
ferdigheter for å kunne starte ditt eget negl studio. Selvfølgelig må du øve på de lærte teknikker for å nå et
akseptabelt nivå for kundene.
Jeg ønsker å jobbe som negledesigner og kanskje få mitt eget studio i fremtiden!
Her anbefaler vi vårt 2 dagers Start Seminar som består av „Basis kurs” med påfølgende „Etterfyll kurs“
(2 dager). Du vil lære å bygge opp nye negler så vel som å etterfylle. Etterpå kan du likevel delta på våre andre
kurs, som f.eks. neglebiter/problemnegl kurs, Nail Art kurs eller elektrisk fil kurs og utvide dine kunnskaper
i ditt eget tempo.
Jeg har allerede tatt kurs men ønsker oppdatering!
Vårt 1-dags Power Intensiv Seminar vil vise deg alle trinn igjen og du vil kunne kvitte deg med mulige feil i
teknikken din.
Jeg har tatt opplæring hos andre og ønsker å lære deres system!
Vårt 1-dags Power Intensiv Seminar vil vise deg våre teknikker og bruken av våre produkter. Passer også
for negledesignere som kan acryl-teknikk og ønsker å lære geleteknikk.

4

prEMiUM nAil SEMinAr

4 DAgEr

Disse 4 kursene gir nybegynnere en grunnleggende og omfattende kunnskap, teoretisk og praktisk,
i geleteknikk. Dette vil gir en god start til din karriere som negledesigner. Vi kan være behjelpelige med å
skaffe deg modeller og overnatting på forespørsel.

Sammendrag:

Dag 3:

Dag 1:
• Innføring i neglekosmetikk
• Steg for steg teknikk i neglestøping på modell
• Forsterkning av naturnegler
• Hygiene og desinfeksjon
• Informasjon om Nails 2000 produkter
• Råd om grunnleggende utstyr
Dag 2:
• Etterfylling av negler på modell
• Støping med sjablong-teknikk
• Fransk-, farge og effekt gele teknikk
• Franske tipper
• Øving og praksis
• Neglesykdommer

• Viktigheten av Nail Art i ditt negl studio
• Teknikker for å arbeide med utsmykning
av negler
• Arbeid med forskjellige nail art materialer
• Demonstrasjon på hvordan man gjør negl
piercinger
• Presentasjon av ulike nail art teknikker med
gele
• Læring av ulike linje, pryd og marmorerings
teknikker
Dag 4:
• Trinn for trinn innføring i hvordan behandle
og bygge opp nye negler på neglebitere/
problemnegler.
• Forlengelse av negleseng
• Ulike gele teknikker
• Øvelse og praksis
• Anvendelse av desinfeksjon og hygiene i
praksis

Dette inkluderer alle materialer på kursdagene, enkel lunch og
forfriskninger til deg og din modell, samt diplomer for de
4 kursene. 10% rabatt på alle produkter på kursdager.
Prisen for vårt 4 dagers „Premium“ seminar er: kr 9 000,-
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prEMiUM nAil SEMinAr
Og STArTSET
Dette kurset inkluderer:

Premium seminar, diplomer og følgende produkter
(Varighet: 4 dager)

• 1 x Elektrisk fil, Filemax Nails2000 Plus
• 1 x Fantastic UV Lampe
• 1 x Nail UV Hand
• 1 x Formula Støvavsug
• 1 x Hard metal freser (lang)
• 1 x Filebit hard metal, tønne
• 1 x Performance Steg 1 (15 ml)
• 1 x Performance Steg 2 (15 ml)
• 1 x Performance Steg 3 (15 ml)
• 1 x Protec gele 15 ml
• 1 x High White Gele (15 ml)
• 1 x Proffessional gele pensel, rund
• 1 x Primer, 15ml
• 1 x Protec-Tip boks 250 stk / assortert
• 1 x Claw-Tip boks 250 stk / assortert
• 1 x Tipcutter SilverStar
• 1 x Tiplim 5 g
• 1 x PumpeﬂaskedeLuxe
• 1 x Cleaner 2000ml

Sammendrag:
1. dag: Basis seminar
2. dag: Etterfyll seminar
3. dag: Nail Art seminar
4. dag: Neglebiter seminar
Vi kan være behjelpelige med å skaffe deg modeller og
overnatting på forespørsel.
Pris for „Premium seminar og startsett“ seminar er:
kr 18 400,- (20 750,- inkl. mva)
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• 10 x Prestige Profi -fil 100/180
• 2 x Pussekloss (hvit)
• 1 x Kombi instrument
• 1 x Kosmetiske pads, 500 på rull
• 1 x Kosmetiske pad-boks
• 1 x Negl design matte
• 1 x Marmorerings verktøy
• 1 x Wiscott fine. saks i rustfritt stål
• 1 x Kosmetikk ordner
• 1 x Støv børste (hard)
• 1 x Mandelolje deluxe 200ml
• 1 x Antiseptikum 12ml
• 1 x Antiseptikum 250ml
• 5 x Bomullshansker (par)
• 1 x Negl klipper (stor)
• 1 x Neglolje mandelduft , 15ml
• 1 x Professional gelepensel (ﬂat)
• 20 x Kunde kartotekkort
• 10 x Hygienisk fileomslag

EKSAMEn, nEglEDESign
Når du har tatt våre hoved-kurs i gele-teknikk (Basis-, Etterfyll-, Nail-art- og Neglebiter/Problemnegl-kurs),
og har minimum 3 måneder praksis, kan du gå opp til en praktisk og teoretisk eksamen i Negledesigner
Geleteknikk. Vår eksamen i Negledesigner i Geleteknikk har en teoretisk del på 1,5 time, og en praktisk
del på 2,5 timer. På den praktiske prøven i Geleteknikk skal du legge 1 hånd med sjablong og 1 hånd med
tipper. Begge med hvitt/rosa/klart.
For å gå opp i eksamen som Master, profesjonell negledesigner,vil du også måtte ta Acrylkurs 1 og 2, Kurs
i elektrisk fi l, og ha minimum 3 måneder praksis i disse teknikkene. Har du tidligere bestått eksamen i
Negledesigner Geleteknikk trenger du ikke teoretisk prøve her.
På den praktiske prøven i teknikken Pulver og Væske (Acryl) skal du legge 1 hånd med sjablong og 1 hånd
med tipper. Begge med hvitt/rosa/klart.
Produkter og teknikker
Du kan kun bruke de produktene og det utstyret som hører til den eksamen du skal opp i.
Du må oppnå 70% riktig besvarelse på den teoretiske delen og ha 70% scoring på den praktiske delen for å
bestå våre eksamener.

Dette inkluderer alle materialer på eksamensdagen,
forfriskninger til deg og din modell, og diplom ved bestått
eksamen.
Eksamensavgift i Negledesigner Geleteknikk er: kr 1 000,-
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STArT SEMinAr
2 DAgEr

Dette seminaret inneholder „Basis-kurs“ og
„Etterfyll-kurs“ i geleteknikk og tar for seg
grunnleggende kunnskap om neglekosmetikk og
støping og etterfyll på modeller. 10% rabatt på alle
produkter på kursdager.
Vi kan være behjelpelige med å skaffe deg modeller
og overnatting på forespørsel.

Sammendrag:
Dag 1, Basis-kurs:
• Innføring i neglekosmetikk
• Steg for steg teknikk i neglestøping på modell
• Forsterkning av naturnegler
• Hygiene og desinfeksjon
• Informasjon om Nails 2000 produkter
• Råd om grunnleggende utstyr
Dag 2, Etterfyll-kurs:
• Etterfylling av negler på modell
• Støping med sjablong-teknikk
• Fransk-, farge og effekt gele teknikk
• Franske tipper
• Øving og praksis
• Neglesykdommer

Dette inkluderer alle materialer på kursdagene, enkel lunch
og forfriskninger til deg og din modell, samt diplomer for de
2 kursene.
Prisen for vårt 2 dagers Start seminar er: kr 5 000,-
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BASiS-KUrS

1 DAg

Basis kurset tar for seg grunnleggende kunnskap om
neglekosmetikk i tillegg til teori og praksis på modell.
Dette kurset alene gir ikke diplom, det utdeles
sammen med diplomet for Etterfyll-kurs.

Sammendrag:
• Innføring i neglekosmetikk
• Steg for steg teknikk i neglestøping på modell
• Forsterkning av naturnegler
• Hygiene og desinfeksjon
• Informasjon om Nails 2000 produkter
• Råd om grunnleggende utstyr

Dette inkluderer alt materiell på kursdagen, enkel
lunch og forfriskninger for deltaker og modell.
Ta gjerne med egen modell, eller gi beskjed
dersom du ønsker at vi skaffer en til deg.
Pris for dette kurset er: kr 2 700,-

ETTErFYll-KUrS
1 DAg

Forutsetningen for kurs i Etterfyll er bestått
deltakelse på vårt Basis kurs. På Etterfyll kurset vil
vi vise hvordan du gjør etterfyll på en modell.
Her vil vi være spesielt lydhøre for individuelle
problemer fra de første erfaringer etter Basiskurset.

Sammendrag:
• Etterfylling av negler på modell
• Støping med sjablong-teknikk
• Fransk-, farge og effekt gele teknikk
• Franske tipper
• Øving og praksis
• Neglesykdommer

Dette inkluderer alt materiell på kursdagen, enkel
lunch og forfriskninger for deltaker og modell.
Ta gjerne med egen modell, eller gi beskjed
dersom du ønsker at vi skaffer en til deg.
Her vil du også motta diplomer for deltakelse på
Basis seminar og Etterfyll seminar.
Pris for dette kurset er: kr 2 700,9

gElEKUrS, TÅnEglEr
1 DAg

På dette kurset vil du lære å støpe med gele på tånegler. Både farget
gele og fransk manikyr, pynting med stener og enkel
nail art. Du vil
også lære etterfyll og hvordan du kan reparere en
skadet negl. Vi
bruker Elektrisk fi l i arbeidet.

Sammendrag:

Dette inkluderer alt materiell på kursdagen, enkel
lunch og forfriskninger for deltaker og modell.
Ta gjerne med egen modell, eller gi beskjed
dersom du ønsker at vi skaffer en til deg.

• Støping med gele på modell
• Støping med form/tipp
• Fransk-, farge og effekt gele
• Desinfeksjon og hygiene i praksis
• Etterfyll og bruk av elektrisk fil (Filemax)
• Øvelse og praksis
• Materialer fra Nails2000
• Råd om grunnleggende utstyr

Pris for dette kurset er: kr 2 700,-

EKSKlUSiVE SEMinAr
1 DAg

For deltakelse på vårt „Ekslusiv“ kurs må du ha fullført
våre „Basis“ og „Etterfyll“ kurser (gele og acryl).
„Eksklusiv“ kurset er et avansert kurs for
negledesignere som ønsker mer!
Her vil vi vise deg hvordan du kan kombinere og
blande geleteknikk med acryl-teknikk.

Sammendrag:

Dette inkluderer alle material kostnader på
kursdagen, enkel lunch og forfriskninger,
og diplom for gjennomført kurs.
Deltakerne må ha med egen modell på
kursdagen.
Pris for dette kurset er: kr 3 500,-
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• Introduksjon til Gele/Akryl-teknikken
• Bruk av desinfeksjon og hygiene
• Fransk-, farge og effekt gele
• Lær å bygge nye negler med form (Gele/Akryl)
• Arbeide med den elektriske filen (Filemax)
• „Glitter-fransk“ med akryl-teknikk
• Gjøre en „Stiletto“ negl
• Nail art med „Acryl-Liners“ på Stiletto
• Material oversikt og råd for gele og akryl produkter

nAil ArT KUrS

1 DAg

På dette kurset vil du lære hvordan du kan lage vakre
negl dekorasjoner.
Fra diskret til eksklusiv Nail Art. Vi vil vise deg mange
forskjellige teknikker for dekorering på negler.

Sammendrag:
• Viktigheten av Nail Art i ditt negl studio
• Teknikker for å arbeide med utsmykning av negler
• Arbeid med forskjellige nail art materialer
• Demonstrasjon på hvordan man gjør negl
piercinger
• Presentasjon av ulike nail art teknikker med gele
• Læring av ulike linje, pryd og marmorerings
teknikker

Dette inkluderer alle materialer på kursdagen,
enkel lunch og forfriskninger og diplom for
gjennomført kurs.
10% rabatt på alle produkter på kursdager.
Pris for dette kurset er: kr 2 500,-

nEglEBiTEr Og
prOBlEMnEgl KUrS - 1 DAg
Dette kurset gir spesiell opplæring i behandling av
problemnegler. For å fullføre dette kurset vil du
trenge en modell som er neglebiter eller har
problemnegler.
Vi kan være behjelpelige med å skaffe deg modell og
overnatting på forespørsel.

Sammendrag:
• Trinn for trinn innføring i hvordan behandle og
bygge opp nye negler (Negl bitere / problem negler)
• Ulike gele teknikker
• Øvelse og praksis
• Negl sykdommer
• Anvendelse av desinfeksjon og hygiene i praksis

Dette inkluderer alle materialer på kursdagen,
enkel lunch og forfriskninger til deg og din
modell og diplom for gjennomført kurs.
10% rabatt på alle produkter på kursdager.
Pris for dette kurset er: kr 2 700,-
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lær Å HÅnDTErE ElEKriSK Fil
1 DAg

Dette kurset er for øvede negledesignere som ønsker
å lære å bruke elektrisk fi l i sitt arbeid med negledesign.
Letter ditt daglige arbeid som negledesigner.

Sammendrag:
• Presentasjon av elektrisk fil
• Håndtering av elektrisk fil
• Trening med den elektriske filen på modeller
(Nytt sett og etterfyll)
• Vedlikehold og rengjøring
Dette inkluderer alle materialer på kursdagen,
enkel lunch og forfriskninger til deg og dine
modeller og diplom for gjennomført kurs.
Vi kan være behjelpelige med å skaffe deg
modeller og overnatting på forespørsel.
10% rabatt på alle produkter på kursdager.
Pris for „Elektrisk ﬁ l“ seminaret er: kr 2 700,-

pOWEr inTEnSiV SEMinAr
gEl - 1 DAg

For deltakere som allerede har kunnskap, men ønsker å friske opp, eller lære våre geleteknikker anbefaler
vi en-dags „Power Intensive“ seminar. Dette kurset er en intensiv versjon av „Basis“ og „Etterfyll“
seminaret. Deltagerne vil bli trent i grupper på maks 3 elever pr kursleder.

Sammendrag:

Dette inkluderer alle materialer på kursdagene,
enkel lunch og forfriskninger til deg og din
modell, samt diplom for gjennomført kurs.
10% rabatt på alle produkter på kursdager.
Prisen for vårt Power intensiv seminar er:
kr 4 500,-
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„Basis“ seminar
• Innføring i neglekosmetikkens verden
• Trinnvis opplæring i oppbygning av nye negler
• Ulike gele teknikker
• Forsterkning av naturlige negler
• Behandling av neglesykdommer og soppinfeksjoner
• Desinfeksjon og hygiene i praksis
• Materialer fra Nails2000
• Råd om grunnleggende utstyr
”Etterfyll” seminar
• Nail art presentasjon (tips og råd)
• Etterfyll på en modell
• Støping med form
• Fransk-, farge og effekt gele
• Vanlige feil ved støping og etterfyll
• Øvelse og praksis

ACrYl KUrS Trinn 1

1 DAg

Det første steget for å bli en allsidig
negledesigner.
Dette kurset omfatter Akryl, trinn 1, og vil gi deg
grunnleggende kunnskaper for å beherske
acrylteknikk i teori og praksis.

Sammendrag:
• Innføring Acryl-teknikk (Pulver-Væske)
• Oppbygging av nye negler med tipper og former
på modell
• Filing av acrylnegler med en elektrisk fil (Filemax)
• Bruk av desinfeksjon og hygiene
• Material oversikt og råd for akryl produkter

Dette inkluderer alle materialer på kursdagen,
enkel lunch og forfriskninger til deg og din modell.
Du får også en acryl master børste „Kolinsky“
(valgfri størrelse)
Pris for Acryl - Trinn 1 kurset er: kr 2 900,-

ACrYl KUrS Trinn 2

1 DAg

Etterfyl & Franske teknikker
For å delta på dette kurset må du ha fullført „ Akryl Trinn 1“ kurs. Nå vil du lære å etterfylle neglene på en
modell.

Sammendrag:
• Etterfyll med akryl teknikk
• Filing før etterfyll med elektrisk fil (Filemax)
• Fransk teknikk for den perfekte smile linjen
• Reparere negler med form
• Vi går igjennom problemer og utfordringer vi
har opplevd siden forrige kurs

Dette inkluderer alle materialer på kursdagen,
enkel lunch og forfriskninger til deg og din modell
og diplomer for gjennomført kurs, (Acryl – Trinn
1 og Acryl – Trinn 2)
Pris for Acryl - Trinn 2 kurset er: kr 2 900,-
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KUrSlEDErE &
rEgiOnSlEDErE SØKES
Har du minimum 3 års erfaring som negledesigner og mange fornøyde kunder, kan du bli kursleder for oss.
Vi vil kurse deg i hvordan man leder seminarer så du kan bli kursleder i ditt eget område.
Vi vil gi deg råd om hvordan du kan planlegge din eget regionale kurssenter, og støtte deg i markedsføring
og reklame. Du vil være kontaktperson for eksisterende neglestudioer og nykommere i ditt område.
Videre vil du få gode kjøps betingelser på våre toppselgende
produkter i et sterkt marked. Nesten annenhver kvinne er
misfornøyd med neglene, så det er mange potensielle kunder
der ute for deg.
Den økende aksept i alle sosiale lag akselererer den positive
trenden i markedet. Fler og ﬂ er kvinner ønsker seg vakre og
velstelte negler!

VÅr KVAliTETSgArAnTi
Din nøkkel til suksess
Nails2000 produkter og kurs følger de strengeste regler og kvalitetsstandarder. Alle våre produkter er
produsert i Tyskland, våre geleer er fremstilt og produsert i vårt eget laboratorium og perfekt balansert
med hverandre. Vi ser tilbake på nesten 20 års erfaring og stor suksess i markedet. Takket være våre
partnere og kunder er vi nå representert hele Europa.
Hvis du har ytterligere spørsmål om våre produkter eller seminarer, ta gjerne kontakt med oss. Vi vil gjerne
hjelpe deg med alt du trenger å vite.

Stand: Januar 2016 • Auﬂage: 1.000 Stück
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NOTATER
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Nails2000 Norge
Innovativ Neglekosmetikk
Storgata 38
3182 Horten
Tlf.: 40 42 78 26
E-Mail: beate@nails2000.net
BeST Design neglstudio
og kurssenter A/S

Din Nails2000 partner:

