
Salon Succes “Perfection”
Acryl en/of Gel



Salon Succes “Perfection”
Gel en/of Acryl 

Bij een  Salon Succes perfectie training maakt het niet uit hoe lang je al 
nagelspecialiste bent, waar je je opleiding hebt gevolgd of waar je moeite 
mee hebt. Het doel van deze trainingen is Trainen zoals jij het wilt, en weer 
even de puntjes op de i gezet willen hebben. Aan de hand van een 
intakegesprek bepalen we samen voor welke aspecten van het vak extra 
ondersteuning nodig is. 

Afhankelijk van waar je moeite mee hebt kunnen daar 1 of 2 dagdelen voor 
ingepland worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg. Je werkt tijdens een 
perfectie training met je eigen producten zodat je er ook daadwerkelijk in je 
salon mee verder aan de slag kunt. De perfectie training kan zowel voor gel 
als acryl gekozen worden.

● Duur van de perfectie training van 1 dag tot 12 dagen 
● Max 4 personen per training
● Perfectie trainingen  zijn er elke maand (instappen zo mogelijk) 
● Lestijden : 10.00 – ca 16.00 uur 
● Keus uit gel en/of acryl 
● In termijnen betalen mogelijk 3 optie’s (alleen mogelijk bij traject)
● excl.. 21%btw



Salon Succes “Perfection”
Gel en/of Acryl 

Wilt u graag uw werk perfectioneren of juist techniek verbeteren, deze mogelijkheid is ook voor u. Deze perfectie trainingen 
bestaan uit kleine groepen. Zodat u juist de nodige aandacht krijgt om uw werk te perfectioneren. In deze training neemt u volledig 
de tijd om uw werk te perfectioneren op uw meegebracht model. Deze dient nodig te zijn voor de gekozen training.

Wanneer is een Salon Succes “perfection” training voor jou geschikt?
● Je bent al nagelstyliste maar je hebt bijvoorbeeld nooit geleerd welke verschillende mogelijkheden er zijn voor kunstnagels 

bij nagelbijtsters, zodanig dat het ook echt mooie kunstnagels worden.
● Je weet nog niet goed hoe je een mooie French Manicure met een smal wit randje kunt maken bij iemand met een kort 

natuurlijk nagelbed. Kortom, een nagelbed verlenging maken.
● Je hebt moeite met het maken van een mooie smile-line.
● Je hebt moeite met het in model vijlen van nagels (vijl technieken).
● Nagelvormen;classic almond, round,square,square rounded,pointed
● Je hebt nooit geleerd hoe je met sjablonen kunt werken (sjabloon technieken)
● Behandeling bij nagelbijters
● Je wilt leren pinchen.
● Salon snelheid ; Tijd Schema (strakker werken)  nabehandeling versus nieuwe set
● Het meer kunnen combineren met verschillende producten. (Productkennis & Product gebruik)
● Freestechniek



Lesdagen Per les Totaal Termijnen betalen 

1 dag  €109,- n.v.t

3 daagse €85,- € 255,- n.v.t

6 daagse €75,- €450,- 2x € 225,- 

12 daagse  € 65,- €780,- 3x € 260,- 

Salon Succes “Perfection”
Prijzen 

Alle onderstaande prijzen zijn excl. btw



Lesrooster Salon Succes 2016 

Dinsdag 19 januari Dinsdag 19 juli 

Zondag 7 februari Dinsdag 2 augustus 

Zondag 6 Maart Zondag 11 september 

Dinsdag 19 April Zaterdag  22 oktober 

Zondag 29 mei Dinsdag  22 November 

Zondag 12 juni Dinsdag 3 December 

Zondag 3 juli 



Huisregels
● Onze trainingen zijn zo opgezet, dat u de technieken beheerst die in een goede salon worden toegepast.  
● Tijdens de lessen wordt gelet op hygiëne en werkhouding.
● De cursist is verplicht om tijdens de cursus/opleiding de werkruimte opgeruimd te houden. 
● Tijdens de training werken we met modellen, hier dient u zelf zorg voor te dragen.
● De cursist dient zorgvuldig om te gaan met de meegebrachte modellen
● De cursist dient zorgvuldig om te gaan met de door Studio-Attitude ter beschikking gestelde materialen.

U ontvangt van ons een uitgebreid naslag werk met o.a. Step by Step, zodat u altijd alle lesstof weer door kan nemen na de lesdag 

in uw vrije tijd. Uiteraard staan we na uw examen altijd voor u klaar, waar het nodig mag zijn.


