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Opleiding Nagelstyliste
Welkom bij de opleiding tot nagelstyliste van Rosy Nails & Beauty
Heel veel vrouwen zijn bezig met hun uiterlijk zoals nagels, make-up en haren.
Als u uiterlijke verzorging leuk vind is een cursus tot nagelstyliste beslist iets voor u.
Of u dit nu fulltime of parttime wilt doen er is altijd werk voor u.
kunt ook uw eigen bedrijf beginnen en als u daar in het begin veel tijd aan besteed
zult u zeker succes hebben.

U kunt het natuurlijk ook parttime doen in uw eigen huis of in een nagelstudio,
wat u een leuke bijverdienste oplevert. Zo kunt u bij voorbeeld werk,
huishouden en kinderen ideaal combineren.
De opleiding wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 4 personen
zodat u 100% aandacht krijgt tijdens de cursus.

Na je keuze leer je gedurende de opleiding op een professionele en hygiënische wijze
kunstnagels aan te brengen volgens twee systemen namelijk acryl en gel.
Aangezien het om een praktijkgerichte opleiding nagelstyliste
gaat zul je vanaf dag één bezig zijn om de verschillende technieken te leren.

De theorie zal ook een belangrijk deel uitmaken van je opleiding.
De verkregen kennis en technieken goed in de vingers te krijgen zijn uiteindelijk
de sleutel tot jouw succes om als nagelstyliste aan de slag te kunnen.
Dit doe je niet alleen door gedurende de lesdagen veel te oefenen, maar juist ook daarbuiten.

Deze opleiding zorgt ervoor dat je direct aan de slag kunt in de nagelbranche
op het gebied van hand- en nagelverzorging.
Na afloop kun je gaan werken als zelfstandig ondernemer in je eigen nagelstudio
of in loondienst bij een kapsalon, beautysalon of zonnestudio.

Nagelstyliste is een vrij beroep. Dit betekend dat het beroep nog niet
erkend wordt door de overheid en er is daarom ook nog geen door de overheid
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De opleiding bestaat uit:
Manicure
Paraffine
Gel nagels
Acryl nagels
Nail art basis
Nail art 3D
Nagel elektrisch vijlen

Aanvullende workshop
*Nagelbijters behandeling
*Stiletto nagel
*Wimper- extensions

Pakketten bestaat uit:
Manicure basis pakket
Paraffine apparaat pakket
Gel basis pakket
Gel salon pakket
Acryl basis pakket
Acryl salon pakket
Nail art basis pakket
Nails art 3D (met acryl en gel) pakket
Nagel electrisch vijlen pakket
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Pakket 1
Allround opleiding
Manicure + Gel + acryl

Pakket 2
Allround opleiding
Manicure + paraffine + Gel + acryl+ nail-art

Pakket 3
Allround opleiding
Manicure + paraffine + Gel + acryl
Nagel frees machine + nagel frees cursus
Nail art basis + nail art 3D+stiletto
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Manicure
Inhoud:
1x
1x

Theorie boek
Manicure pakket

De opleiding manicure
Duurt: 4 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.

Totaal kosten
Les geld
Theorie boek
Manicure pakket

€
€
€

60,00
15,00
50,00

€

125,00

Totaal inclusief btw
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Paraffine:
Inhoud:
1x
1x

Theorie boek
Paraffine pakket

De opleiding Paraffine
Duurt: 2 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.

Totaal kosten
Les geld
Theorie boek
Paraffine pakket
Totaal inclusief btw

€
€
€

30,00
15,00
50,00

€

95,00
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Opleiding gel nagels
Gel basis pakket:
Inhoud:
1x
Theorie boek
1x
Gel pakket
De opleiding gel basis
Duurt: 3 dagen
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Totaal kosten
Les geld
Theorie boek
Gel pakket (klein)
Totaal inclusief btw

€
€
€

285,00
10,00
100,00

€

395,00
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Gel salon pakket:
Inhoud:
1x

Theorie boek

1x

Gel pakket

De opleiding gel salon
Duurt: 3 dagen
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Totaal kosten
Les geld

€

285,00

Theorie boek

€

10,00

Gel salon pakket (groot)€

200,00

Totaal inclusief btw

495,00

Nail-art pakket t.w.v

€

€ 50,00

Gratis
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De opleiding acryl basis
Duurt: 3 dagen
Inhoud:
1x

Theorie boek

1x

Acryl pakket

Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Totaal kosten
Les geld

€

285,00

Theorie boek

€

10,00

Acryl pakket

€

100,00

Totaal inclusief btw

€

395,00
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Acryl salon pakket:
Inhoud:
1x

Theorie boek

1x

Acryl pakket

De opleiding acryl basis
Duurt: 3 dagen
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Totaal kosten
Les geld

€

285,00

Theorie boek

€

10,00

Acryl salon pakket (groot)
€

200,00

Totaal inclusief btw

495,00

Nail-art pakket t.w.v

€

€ 50,00

Gratis
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Opleiding nail art basis, nail art 3D en elektrische vijlen
Nail art basis pakket
Inhoud:
1x

Theorie boek

 1x penseel plat
 1x penseel lange
 1x dotting pen
 1x set acryl verf
 1x nagellak kleur
 1x nagellak glitters
 1x set diversen steentjes
Duurt: 4 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Totaal kosten
Les geld

€

60,00

Theorie boek

€

15,00

Nail-art pakket

€

50,00

Totaal inclusief btw

€

125,00
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Nail art 3D pakket
Inhoud:
1x

theorie noek

 1x penseel gel 3D
 1x penseel acryl 3D
 1x gel 3D
 2x acryl 3D
 1x acryl liquid
 1x alcohol
Duurt: 4 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Totaal kosten
Les geld

€

60,00

Theorie boek

€

15,00

Nail-art 3D pakket

€

65,00

Totaal inclusief btw

€

140,00
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De opleiding Elektrische vijlen
Electrisch vijlen
Inhoud:

 1x nagel frees machine
 5x nagel bitjes
 5x vijlrolletjes in fijn,mediumengrof
 1x voetpedaal

Inhoud:
1x

Nagel frees machine pakket

De opleiding
Duurt: 4 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.

Totaal kosten
Les geld

€

95,00

Nagel frees machine pakket
€

155,00

Totaal inclusief btw

250,00

€
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Workshop nagelbijters, stiletto nagel en wimper extensions.
Nagelbijters:
Inhoud:

 20xNagel sjabloon
 1xMake-up gel/acryl
 1xKleur gel/acryl
workshop nagelbijters:
Duurt: 4 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding (model met nagelbijter, geen kunstnagels).

Inclusief: thee, koffie.
*** je EIGEN producten meenemen gel en acryl
Totaal kosten
Les geld

€

60,00

Theorie boek

€

15,00

Nagelbijters pakket

€

50,00

Totaal inclusief btw

€

125,00
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workshop nagelstiletto:
Inhoud:

 20xNagel sjabloon
 1xMake-up gel/acryl
 1xKleur gel/acryl
workshop nagelstiletto:
Duurt: 4 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding.
Inclusief: thee, koffie.
*** je EIGEN producten meenemen gel en acryl
Totaal kosten
Les geld

€

60,00

Theorie boek

€

15,00

Nagelbijters pakket

€

50,00

Totaal inclusief btw

€

125,00
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Wimpers extension
Inhoud:

 6x packs wimpers met diverse lengte totaal 480 wimpers
 1x wimpers pincet
 1x wimpers lijm
 1x wimpers remover
 1x wimpers borstel
 1x eye make-up remover
workshop wimper extensions:
Duurt: 3 uur
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding.
Inclusief: thee, koffie.
Totaal kosten
Les geld

€

45,00

Theorie boek

€

15,00

Wimpers pakket

€

135,00

Totaal inclusief btw

€

195,00
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Opleiding Allround nagelstyliste
Pakket 1
Inhoud: 15 ml gel en 15 gram acryl
1x
1x

Theorie boek
Manicure pakket

1x
1x

Gel pakket
Acryl pakket

De opleiding allround nagelstyliste:
Duurt: 6 dagen
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Dag 1 : Theorie, manicure en gel nagel
Dag 2 : Theorie, gel nagel + huiswerk + nail-art
Dag 3 : Theorie, acryl nagel + huiswerk + nail-art
Dag 4: Theorie, acryl nagel + huiswerk + nail-art
Dag 5: proefexamen, gel/acryl/
Dag 6: Examen gel/acryl ontvang van certificaat
Totaal kosten
Les geld
Theorie boek
Manicure pakket
Gel pakket (klein)
Acryl pakket (klein)

€
€
€
€
€

570,00
15,00
30,00
150,00
150,00

Totaal inclusief btw

€

915,00

Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen
En het inschrijfgeld a € 35,00. is voldaan te zijn op onze rekening.
Betaling
Betalingen dienen minimaal 14 werkdagen na factuurdatum voldaan te zijn op onze rekening,
tenzij schriftelijk anders afgesproken.
Vermeld uw naam en factuur nummer die vermeld staat op uw factuur.
Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen bij de allround opleiding.
U betaalt dan de 1e termijn 14 dagen voor dat de opleiding begint, de 2e betaling wordt individueel afgesproken.
Bij betaling in termijnen dient een contract getekend te worden met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs
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Opleiding Allround nagelstyliste
Pakket 2
Inhoud: 30 ml gel en 30 gram acryl
1x
Theorie boek
1x
Manicure pakket
1x
Paraffine pakket

1x
1x
1x

Nail-art pakket
Gel pakket
Acryl pakket

De opleiding allround nagelstyliste:
Duurt: 6 dagen
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Dag 1 : Theorie, manicure en gel nagel
Dag 2 : Theorie, gel nagel + huiswerk + nail-art
Dag 3 : Theorie, acryl nagel + huiswerk + nail-art
Dag 4: Theorie, acryl nagel + huiswerk + nail-art
Dag 5: proefexamen, gel/acryl/
Dag 6: Examen gel/acryl ontvang van certificaat
Totaal kosten
Les geld
Theorie boek
Manicure pakket
Paraffine pakket
Nail-art pakket
Gel pakket (groot)
Acryl pakket (groot)
Totaal inclusief btw

€
€
€
€
€
€
€

570,00
15,00
30,00
49,00
125,00
200,00
200,00

€

1.189,00

Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen
En het inschrijfgeld a € 35,00. is voldaan te zijn op onze rekening.
Betaling
Betalingen dienen minimaal 14 werkdagen na factuurdatum voldaan te zijn op onze rekening,
tenzij schriftelijk anders afgesproken.
Vermeld uw naam en factuur nummer die vermeld staat op uw factuur.
Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen bij de allround opleiding.
U betaalt dan de 1e termijn 14 dagen voor dat de opleiding begint, de 2e betaling wordt individueel afgesproken.
Bij betaling in termijnen dient een contract getekend te worden met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs
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Opleiding Allround nagelstyliste
Pakket 3
Inhoud: 30 ml gel en 30 gram acryl
1x
1x
1x
1x

Theorie boek
Manicure pakket
Paraffine pakket
Nail-art pakket

1x
1x
1x
1x
1x

nail-art pakket 3D gel + acryl
Stiletto pakket
Gel pakket
Acryl pakket
Nagel frees machine pakket

De opleiding allround nagelstyliste:
Duurt: 9 dagen
Datum opleiding: op aanvraag
De les dagen zijn van maandag tot zaterdag ( donderdag gesloten) van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Model: je hebt een model nodig voor deze opleiding
Inclusief: thee, koffie
Het eerste uur theorie over nagels en handen, informatie over producten
Daarna praktijk gerichte manicure behandeling, ontvangst van een certificaat.
Dag 1 : Theorie, manicure,paraffine, frees machine en gel nagel
Dag 2 : Theorie, gel nagel, frees machine + huiswerk
Dag 3 : Theorie, gel nagel, frees machine, sjabloon gel nagel + huiswerk
Dag 4: Theorie, acryl nagel, frees machine + huiswerk
Dag 5: Theorie, acryl nagel, frees machine, sjabloon acryl nagel + huiswerk
Dag 6: Theorie, gel / acryl stiletto, frees machine
Dag 7: Theorie, nail art basis en nail-art 3D
Dag 8: Theorie, proefexamen, frees machine, gel/acryl
Dag 9: Examen gel/acryl ontvang van certificaat
Totaal kosten
Les geld
Theorie boek
Manicure pakket
Paraffine pakket
Stiletto pakket
Nail-art pakket + color gel
Nail-art pakket 3D gel/acryl
Gel pakket (groot)
Acryl pakket (groot)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

855,00
15,00
30,00
49,00
25,00
125,00
100,00
200,00
200,00

Totaal inclusief btw

€

1.599,00

Pakket nail-art t.w.v.
Pakket nagelfrees machine +
Les t.w.v.

€

50,00 Gratis

€

250,00 Gratis
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Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen
En het inschrijfgeld a € 35,00. is voldaan te zijn op onze rekening.
Betaling
Betalingen dienen minimaal 14 werkdagen na factuurdatum voldaan te zijn op onze rekening,
tenzij schriftelijk anders afgesproken.
Vermeld uw naam en factuur nummer die vermeld staat op uw factuur.
Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen bij de allround opleiding.
U betaalt dan de 1e termijn 14 dagen voor dat de opleiding begint, de 2e betaling wordt individueel afgesproken.
Bij betaling in termijnen dient een contract getekend te worden met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs
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Algemene voorwaarden Rosy Nails & Beauty
Jaar: 2013-2014
Inschrijving:
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend).
door ons is ontvangen en het inschrijfgeld a € 35.00. Is voldaan te zijn op onze rekening.
Aansprakelijkheid:
Rosy Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor de gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen
of voor het verkeerd gebruik van de producten. Bij allergieën in deze gevallen, stop direct met het gebruik
en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts.
Garantie:
De genoemde garantie geld voor de volgende artikelen
a UV lamp
a Nagelfrees machine
De garantie duurt 6 maanden na levering datum vanaf de eerste dag van de opleiding.
De garantie is niet geldig als de apparaten door waterschade defect zijn geraakt of door verkeerd
of oneigenlijk gebruik.
Cursus dagen
De cursus dagen zijn op maandag tot zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur (donderdag gesloten).
Afmelding / Annulering
Indien u verhinderd bent deel te nemen aan de opleidingsdag, dient u dit uiterlijk 48 uur voor
de datum van de opleiding door te geven. Als u niet aanwezig bent tijdens de opleidingdagen
of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt per dag de kosten van het lesgeld in rekening
te brengen dit bedraagt € 75,00 per dag. Bij annulering van de opleiding vervalt het inschrijfgeld
Indien u verhinderd bent deel te nemen aan de opleidingen of wilt u de gehele opleiding annuleren dient u te bellen
of e-mailen 14 werkdagen voor de opleiding begint. Als u te laat bent met annuleren dan
zijn wij genoodzaakt de kosten van de annulering en administratie in rekening te brengen deze kosten bedragen € 150,00.
Producten en prijzen:
Wij behouden ons het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen,
kleuren te wijzigen en producten te vervangen. Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen
Betaling
Betalingen dienen minimaal 14 werkdagen na factuurdatum voldaan te zijn op onze rekening,
tenzij schriftelijk anders afgesproken.
Vermeld uw naam en factuur nummer die vermeld staat op uw factuur.
Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen bij de allround opleiding.
U betaalt dan de 1e termijn 14 dagen voor dat de opleiding begint, de 2e betaling wordt individueel afgesproken.
Bij betaling in termijnen dient een contract getekend te worden met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Algemene voorwaarden Rosy Nails & Beauty
Jaar: 2013-2014
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Rosy Nails & Beauty
Rosy Nails & Beauty Benedenlangs 129 1025KN Amsterdam
Tel: 020-6371937 Mob: 06-46 112 821
E-mail: Info@rosynails.nl www.Rosynails.nl
Rekening ING: 2370330 Kvk nr 34223833 te Amsterdam

Aanvraag formulier Opleiding nagelstyliste
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoon + mobiel nummer:
E-mail:
Datum begin van de opleiding:
Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen
En het inschrijfgeld a € 35,00. is voldaan te zijn op onze rekening.
Kruis aan welke opleiding wilt u volgen:
Manicure
Paraffine
Gel basis
Gel salon

Acryl basis
Acryl salon
Nail-art basis
Nail-art 3D

Nagel frees machine
Allround opleiding pakket 1
Allround opleiding pakket 2
Allround opleiding pakket 3

Anders
Datum

Handtekening

Ja, ik ben akkoord met de algemene voorwaarden.
1 Bijlage kopie van id

Rosy Nails Beauty 2012-2013

Rosy Nails & Beauty
Rosy Nails & Beauty Benedenlangs 129 1025KN Amsterdam
Tel: 020-6371937 Mob: 06-46 112 821
E-mail: Info@rosynails.nl www.Rosynails.nl
Rekening ING: 2370330 Kvk nr 34223833 te Amsterdam
Aanvraag formulier voor betaling in termijn
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
BSN nummer
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoon + mobiel nummer:
De 1e termijn datum
De 2e termijn datum:
Totaal bedrag

€
€
€

Datum begin van de opleiding:
Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen
En het inschrijfgeld a € 35,00. is voldaan te zijn op onze rekening.

Kruis aan welke opleiding wilt u volgen:
Manicure
Paraffine
Gel basis
Gel salon
Anders
Datum

Acryl basis
Acryl salon
Nail-art basis
Nail-art 3D

Nagel frees machine
Allround opleiding pakket 1
Allround opleiding pakket 2
Allround opleiding pakket 3

Handtekening
Ja, ik ben akkoord met de algemene voorwaarden.
1 Bijlage kopie van id

Rosy Nails Beauty 2012-2013

Rosy Nails & Beauty
Rosy Nails & Beauty Benedenlangs 129 1025KN Amsterdam
Tel: 020-6371937 Mob: 06-46 112 821
E-mail: Info@rosynails.nl www.Rosynails.nl
Rekening ING: 2370330 Kvk nr 34223833 te Amsterdam
Prijslijst inclusief les en pakket

Manicure basis pakket

€

125,00

Paraffine apparaat pakket

€

95,00

Gel basis pakket

€

395,00

Gel salon pakket

€

495,00

Acryl basis pakket

€

395,00

Acryl salon pakket

€

495,00

Nail art basis pakket

€

125,00

Nails art 3D (met acryl en gel) pakket

€

135,00

Nagel elektrische vijlen pakket

€

250,00

Bijvullende workshop
*Nagelbijters behandeling
*Stiletto nagel
*Wimper- extensions

€
€
€

125,00
125,00
195,00

€

915,00

€

1.189,00

€

1.599,00

Pakket 1
Allround opleiding basis
Manicure + Gel + acryl
Pakket 2
Allround opleiding basis
Manicure + paraffine + nail-art+ Gel + acryl
Pakket 3
Allround opleiding pakket
Manicure + paraffine + Gel + acryl
Nails art basis + nails art 3D + stiletto nagels
Nagel frees machine + nagel frees cursus
Nail-art pakket t.w.v.

€
€

Rosy Nails Beauty 2012-2013

250,00 Gratis
50,00 Gratis

