Opleiding
Nagelstyliste

Opleidingsinstituut

Ben jij op zoek naar een afwisselende, prak sche
baan waarin beauty, verzorging en crea viteit
centraal staan én is het runnen van een eigen
bedrijf één van jouw grootste dromen? Dan is
nagelstyliste worden iets voor jou.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Tijdens de opleiding nagelstyliste bij Pediroda leer
je alles over nagelstyling. De opleiding bestaat uit 5
lesdagen en bevat zowel een gedeelte theorie als
een gedeelte prak jk.

Les 3 (5 uur); prak jk perfec eles French, Apex, Ccurve en Sjablonen

Na het volgen van de opleiding ontvang je een
cer ﬁcaat. In de eerste les van deze opleiding
ontvang je van Pediroda een prach g lesboek dat
jouw eigendom wordt. Dit lesboek waarin alle
theorie wordt behandeld, kan tevens worden
gebruikt als naslagwerk in je salon.
Nadat je de opleiding hebt volbracht, heb je de
mogelijkheid om je kennis en kunde uit te breiden
door het volgen van diverse workshops waarin o.a.
onderwerpen als nailart, manicure en s le o nagels
worden behandeld. Op deze manier kun je al heel
snel starten met je eigen onderneming en geld
verdienen in je eigen salon.

Les 1 (3 uur); theorie; Anatomie/Pathologie van de
nagel, Nagelziekten, probleemnagels
Les 2 (5 uur); prak jk voorbereiden natuurlijke
nagel, ps plaatsen, natural overlay

Les 4 (5 uur); Nabehandeling
Les 5 (5 uur); Het ze en van een complete set. En
we ze en vandaag de puntjes op de i
Tijdens elke les wordt een gedeelte theorie
behandeld uit het professionele lesboek dat is
geschreven door een ervaren docente en
topstyliste.
Wil jij nagelstyling leren beheersen en nagelstyliste
worden? Dan ben je bij Pediroda aan het juiste
adres. Vind meer info over deze opleiding op
www.pediroda.nl/opleiding-nagelstyliste.

Toela ngseisen:
Voor de opleiding Nagelstyliste is geen
vooropleiding vereist. Het niveau van de opleiding
staat ongeveer gelijk aan dat van een MBOopleiding.
Loca es:

Lesgeld:

•
•
•
•

Prijs opleiding Nagelstyling:

Almelo
Apeldoorn
Ro erdam
Zaltbommel

Lesgeld:
Werkpakket:

€ 595,=
€ 470,=
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