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Nogelteknolog som yrke

Att orbeto som Bio Sculpture Gel nogelteknolog

ör roligt och givonde. Kunder som hor problem

med sino noglor blir glodo och locksommo för

den hlölp som du kon ge dem.

Som nogelieknolog kon du onlingen ho

sommorbeie med skönhetssolonger, SPA eller

frisörsolonger eller så kon du völio ott ho en

egen nogelsolong. Att drivo egen solong

innebör hårt orbete men du ör somtidigt din

egen chef och kon siölv bestömmo över dino

orbetstider.

Rött utbildning ov våro nogelteknologer ör

viktigt för oss. Vi kon erbiudo dig

grundutbildning, påbyggnodskurser,

uppdoteringor, stöd och inie minsl en produkt

som du kon voro stoh över - resten ör upp till

dis.

Vi hor kurser för nogelteknologer,

hudieropeuier, frisörer, SPA-teropeuler och en

komplett utbildning for dig som ör nyböriore.

Allo Bio Sculpture Gel kurser ovslutos med

ieoretisk och proktisk exomen och du får ett

internoiionel lt god ka nt "Cerlif icoie of Merit"

med ett registreringsnummer.

Vi erbluder öven ondro kurser som "Monikyr

och pedikyr", "Noil Art" och work-shops- Du

kon också gå påbyggnodskurser för "Certificote

of Excellence" och "Educotor Certificote" och bli

en ov våro duktigo kursledore.

En frisör eller hudteropeut måste völlo rött

produkier utifrån hårets och hudens tillstånd.

Bio Sculpture Gel - en produkt som du

En Bio Sculpture Gel nogelteknolog gör en

grundlig onolys ov nogelploiton och völier

produkter uiifrån tillståndet ov den noturligo

nogeln. Den kon voro qlh från svog och miuk

till torr och skodod eller så kon den också voro

stork, flexibel och frisk.

Bio Sculpture Gel hor ett speklrum ov gel6er

som gör det möiligt för nogelteknologen ott

völlo lust dei slulresultotel som possor bost fOr

kundens noglor - flexibel, medium eller hård.

Vi hor över 
-l50 

vockro förger ott völlo mellon,

vilket gör det enkelt oit föllo ollo modetrender'

Du kon blondo, motcho och skoPo egno

iögonfollonde förger och nogeldesign - det ör

boro din egen fontosi som sötter grönser!

kon voro stolt över!
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GRUNDUTBILDNING FOR
NYBÖRJARE

Grundutbildningen ör till för dig som idog inte hor

någon utbildning inom yrket och den kröver ingo

förkunskoper- Den ör på totolt siu veckor vorov

fyro veckor ör proktik.

Kursen går over 3 delor med 6 veckors egen
proktik mellon del2 och 3.

Kursupplögg:

Del l+2: 9dogor
Del 3: 3 dogor inklusive leoretisk och

proktisk exomen.

Totolt '12 dogor undervisning på skolon.

Kostnod:

Totolpris: 1 8.700:- (exklusive moms)

Priset inkluderor storter-kil, monuol och diplom till ett vörde ov 7.598:-

Kursmoment:

DEL'I

Anotomi
Noglornos åkommor &
siukdomor
Hygien
Produktkunskop
Nogelonolys
Preporering ov nogel plotton
Nogelförstörkning
SPA monikyr/pedikyr
Reporolioner
Filteknik
Bortlogning ov moleriolel

DEL2

Förlöngning m/fronsk
monikyr
Förlöngning m/förg
"Sondwich-teknik"
Behondling ov nogelbitore
Påfyllnod
Ergonomi
Arbelsrutiner
Regler för orbete med
plostmoteriol

DEL 3

Försöliningsteknik
LED-teknologi
Nogel-dekorolioner

EXAMEN
TEORETISK OCH PRAKTISK

Efter godkönd exomen får du ditt Certificote of Merit med registreringsnummer.

Moni§r og Pedi§r Certificote
NoilArt Certificote

certificote of

is hereby oworded to:

who hos successfully
compleled o course in lhe
BIÖ SCULPTURE GEL

noil syslem:

tdde

Du får öven föllonde diplomer:



KU RS FÖR KOSMETOLOGER/HUDTERAPEUTER

Kursen ör onpossod for dem som hor utbildning i

vonlig monikyr och pedikyr och som önskor ott
utvidgo utbudet till kunderno med ett mer fullsiöndigt
progrom for nogelvörd.

Du lör dig ollt från reporotioner, förstörkning med
permonent förg och förlöngning ov den noturligo
nogeln.

Kursen går över 3 delor med 6 veckor egen proxis
mellon del 2 och 3

Kursupplögg:

Dell +2: Sdogor
Del 3: 2 dogor

Totolt '10 dogor undervisning på skolon

Kostnod:

Pris: I 6.700:- (exklusive moms)

Priset inkluderor siqrler-kit, monuol och diplom till ett vörde ov 7.598:-

Kursmomenl:

DEL'I

Borttogning ov moteriolel
Fiheknik
Reporotioner
Spo monikyr/pedikyr
Nogelförstö rkning
Preporering ov nogelplofton
Nogelonolys
Produktkunskop

DEL2

Förlöngning m/fronsk
monikyr
Förlöngning m/förg
"Sondwich-leknik"
Behondling ov nogelbitore
Påfyllnod
Ergonomi
Arbelsrutiner
Regler för orbete med
ploslmoteriol

DEL 3

Försöliningsteknik
LED-leknologi
Nogeldekorolioner

EXAMEN
TEORETISK OG PRAKTISK

Efter godkönd exomen får du ditt Certificote of Merit med registreringsnummer

Moni§r og Pedi§r Cerificote
NoilArt Certificote

Leoding NoilCore

ihis is to certify thot

has success{ully comrieted c
MANICURE & PEDICURE

ccurse occording io ihe

§IO SCUIPIURE CEL

roii sysiem:

&B

Du får öven fölionde diplom:



KURS FOR NAGELTEKNOLOGER

Kursen ör onpossod för dem som redon
hor en utbildning som nogelteknolog och
som hor orbetot oktivt inom yrket i minst
ett år.

Du måste kunno viso upp diplom och
detolierod beskrivning ov din utbildning
som, förutom nogeldesign, öven måsle
innehållo onoiomi, nogelsiukdomor,
hygien, vonlig monikyr och pedikyr.

Kursen går över 3 dogor inklusive teoretisk
och proktisk exomen.

Kostnod:

Pris: I0.450:- (exklusive moms)

Priset inkluderor ett storter-kit till ett vörde ov 7.598:-

Kursmoment:

Produktkunskop
Filteknik
Nogelförstörkning
Reporotioner med silke
Nogelförlöngning på form,
Behondling ov nogelbitore
Påfyllnod
LED-teknologi
Borttogning ov moteriolet

noturlig, fronsk och permonent förg

Efter godkönd exomen får du ditt Certificote of Merit med registreringsnummer



UTBILDNING I

SPA -A,IANII«R OCH SPA-PEDII«R, INKLUSIVE

PERAAANENT FÄRG.

Denno kurs ingår i grundutbildningen för nyboriore, men

kon öven tos seporot för dig som ör utbildod i klossisk
monikyr/pedikyr.

Kursen possor också for dig som ör fotteropeut och som

öven vill inkludero monikyr i erbiudondet till dino kunder.
Eller så vill du konske ho mölligheten ott erbiudo
kunderno en hörlig spobehondling för fötterno med Bio

Sculptures egno hörligo vårdprodukter som innehöller
Sheobutter, lovendel och ondro eterisko olior. Effektivo
produkter som doftor foniostisktl

Efterfrågon på fotvård på kosmetisk nivå ör stodigt
ökonde hos nogelteknologerno, och kunderno efterfrågor
ofto förg på tånoglorno. Nu kon du erbiudo dem en förg
som håller i flero veckor.

Kursenvorori3dogor.

Kostnod:

Pr,is: 8.840:- (exklusive moms)

Priset inkluderor ett storter-kit till ett vörde ov 6.371:'

Kursmomeni:

Produktkunskop
Filteknik
Hond och fot mossoge
Lockteknik
Förstörkning med permonent förg
Förstörkning med fronsk monikyr/pedikyr
LED-teknologi

Efter godkönd exomen för du ditt Moni§r och Pedi§r Certificote somt

LED Attondonce Cerificote

!
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GELE.KURS FÖR FOTTERAPEUTER

Kursen ör till för dig som ör utbildod fotteropeut
och vill löro dig ott iobbo med permonent förg på

tånoglorno istöllet för ott onvöndo vonligt lock.

Du måsie to med dig egen modell till kurstillföllet.

Kursens löngd: 2 dogor

Kostnod:

Pris: 6.900:- (exklusive moms)

Priset inkluderor kurs, produkter och LED-

lompo/UV lompo till ett vörde ov 5.474:-

Kursmoment:

Produktkunskop
Rengöring ov orbelsredskop och LED-lompo/UV Lompo

Gelebehondling på tånoglor, - fronsk och förg
Dekorotion med krystoller
Borltogning qv moleriolel



REGLER FÖR EMMEN

Certificote of Merit:

Teoretisk exomen: onotomi,
nogelsiukdomor, hygien och
produktkunskop

Tid: I timme.

Prohisk exomen: Förlöngning

Tid: 3 timmor

Krov:80/.I00 poöng

Certificote of Excellence:

fronsk monikyr. En hond lockos med röd nogellock

Proktisk uppgift: Förlöngning på form med roso, fronsk monikyr. En hond lockos med röd

nogellock

Tid: 2.5 timme

Krov:951.100

Educolor:

Teoretisk exomen: onotomi, nogelsiukdomor, hygien, produkfkunskop, tekniker,

problemslösningor elc.

Tid:2 timmor

Proktisk exomen: Tesl ov oliko tekniker, förstörkning, pöfyllnod, förlöngning med fronsk och

med förg etc.

Tid 2limmor

Krov:951]00

Att en Bio Sculpture nogelteknolog ör fockmonnomössigt duktig och behörskor ollo tekniker ör

siölvklort viktigt för oss. Vi rekommenderor görno våro nogelteknologer, men då måste vi veto

ott de ger ordentlig service till våro kunder och ör duktigo i sitt yrke. Dörför hor du mox 6

månodlr på dig ott to din exomen efter ovslutod utbildning. Om du inte ovlögger exomen/

toppor du rötten till ott hondlo produkter. Du erbiuds ivå oliko dotum för exomen så ott du hor

.biligh"tun ott völio nyt dotum ifoll slukdom hindror dig från oti kommo vid försto doiumet.

oäLsrcolonGEL
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ANMÄLAN TILL KURS

För ott onmölo dig på kurs, ber vi dig ott fyllo i

onmölningsschemo och skicko det till oss.

Allo kurser foktureros i sin helhet och
kursovgiften måste voro betold senost EJ

t innon kursstort.

bvo"b'
Bio Sculpture Gel Noil Art

Vi gör dig uppmörksom på ott kursovgiften ör bindonde!

Anmölon ör bindonde. Om du inte kon kommo lill kursen som du hor onmölt dig till, måste vi

ho besked minst två veckor innon kursstort. Efter det hor du inte krov på ott få tillboko
kursovgiften. Om du kon viso lökorintyg på siukdom, hor du rött till ott få delto på en senore

kurs.

Om du redon ör nogeldesigner eller hudteropeut ber vi dig bifogo kopior på diplom.

Kursovgift och storter-kil sko voro betoldo tQ innon kursstort.
6va.br

Vi reserveror oss för tillröckligt oniol onmöldo till vorie kurs.

6veckor

6 veckor
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Amie Hallström

Nagelsalongen, Linköping

013-147145

amie.nagelsalongen@gmail.com

VÄLKOMMEN



BIO SCULPTURE SCANDINAVIA AB
PACKHUSGATAN 8

451 42 UDDEVALLA, SVERIGE

TFN | +46 52238360
FAX: +46 52238774

ho n nCI@ bioscu lptu re.se
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