
CND har gennem 30 år skabt verdens mest solide uddannelsesprogram for neg-
leteknikere. Teorien skaber den grundlæggende forståelse, mens den praktiske 
del sikrer fagligt håndelag og et professionelt resultat. CND Gelé BRISA™ er lugt-
frit og egner sig derfor godt til hudplejeklinikker og spacentre, hvor man vægter 
høj kvalitet og professionalisme. Style & Makeup v/ Linda C samarbejder med 
Marthine Graugaard, Education Ambassador for CND. Det kræver ingen forud-
sætninger at deltage på basiskurset. Her lærer du alt det, du har brug for, for at 
kunne komme i gang som negleteknikker.

N
eglekursus

Negletekniker CND; 
Gelé BRISA  
Bassiskursus

På Basiskurset vil du bl.a. modtage undervisning i:

    Neglens anatomi 
    Hygiejne 
    Fileteknikker 
    Designteknikker
    Produktkendskab 

    At lave hvid kant 
    Kontrol og balanceringstek-
nikker

    At lave tynde, naturtro og hold-
bare gelenegle

Du opnår en bred og dybdegående teoretisk viden om emnet kombineret 
med en praktisk kunnen, så du er klar til at levere professionelle resultater, 
når du tager imod dine første kunder.

Vi tilbyder dig en uddannelse i Brisa-gele fra CND

Med Brisa-gele kan du starte selvstændigt som negleteknikker eller blive 
ansat på en negleklinik, kosmetologklinik eller frisørsalon. Mulighederne 
er mange – og det er også nemt at videreuddanne sig indenfor pedicure, 
manicure, nailart med videre.

Brisa-gele er førende indenfor geleprodukter i neglebranchen, og gør 
det muligt for dig at gøre dine kunders ønsker til virkelighed. Du kan lave 
alt - både naturlige negle, negleforstærkning, forlængelse med tipper og 
skabeloner og der er oceaner af kreative muligheder indenfor dekoration og 
nailart!

Gelé BRISA™ features GELENEGLE:  
Holdbart - bygger stærke, supertynde´og lette negle  
med et naturligt look

    Let at arbejde med - en gele som 
ikke klistrer

    Mindre arbejde - skal ikke aftages 
ved vedligeholdelsesbesøg

    Flot - ældes ikke af solens stråler
    Styrke - Brisa binder sig kemisk til 
naturneglens eget keratinlag

    Hypoallergisk - er ikke tilført adrylat, 
formaldehyd og gluteraldehyd

    Brugbart - ideelt til forstærkning af 
naturnegle (også tånegle)

    Duftfrit - perfekt til frisørsaloner og 
kosmetologer

    Nemt - ingen blanding af produkter
    Høj glans - langvarig glans pålagt 
med UV gloss

    Clear skabeloner - glem alt om tip-
per og byg ud med clear skabeloner, 
så produktet hærdes fra begge sider.

Neglekurset forløber over fire aftener a´ seks timer. 

Du skal medbringe egen model de sidste tre aftener. Dog er vi gerne 
behjælpelige, hvis du mangler en model. Før eksamen aftales to trænings-
aftener, hvor model medbringes. Du får en grundig teoretisk og praktisk 
uddannelse i anatomi, forstærkning og forlængelse, permanent hvid kant, 
efterbehandling, konstruering, filing, design og kontrolteknikker samt 
kundehåndtering. Du får udleveret et startkit (som skal bruges til alle 
undervisningstimerne og til hjemmetræning) med produkter, UV-lampe, 
udførlig manual på dansk samt trin for trin video til din hjemmetræning, Nb: 
Der er en egenbetaling på 300 til 500 kr. til instrumenter, som kan bestilles 
på skolen.

Du modtager et eksamensbevis, der beviser din deltagelse i vores neglekursus efter den afsluttende eksamen.
Uddannelsen tages på adressen: Kgs. Nytorv 21 B. 1050 Kbh. 

tlf. kontor: 33156070, studievejl.: 33161700, www.styleandmakeup.dk
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