Kursus
katalog

Om Mig
Mit navn er Sakina Alison Semmler Juhl
Jeg bor i Haderslev, Sønderjylland
Jeg er gift med Alexander Semmler Juhl og vi har 3 børn
Jeg er uddannet lærer og arbejder til dagligt på en efterskole
Jeg er uddannet negletekniker og educator ved Crystal Nails
Jeg lavede min første negl d. 27. november 2018
Alt ved negle fanger mig, men jeg er 100% en gelpolish pige
Jeg elsker at kunne kombinere de to ting jeg brænder for:
At undervise og lave negle!

Generel info om mine kurser
Alle mine kurser er 1:1, men hvis i er to der gerne vil tage kurset sammen så kontakt mig
endelig.
Jeg underviser kun i og med produkter fra Crystal Nails
Du må ikke være underviser eller ambassadør fra andet mærke. Hvis dette er tilfældet,
har jeg ret til at afvise, at du kan tage kurset, også på dagen.
Du må gerne tage billeder og skrive en masse noter til mine kurser, men det er ikke
tilladt at filme.

Basic Uddannelse
Basic uddannelsen er en komplet 1-årige negletekniker uddannelse med diplom.
Du kan vælge at tage uddannelsen i enten Gelé eller Akryl/gel.
Uddannelsens forløb består af 2 dages intensiv opstart, hvor du bliver undervist i teori og praktisk
erfaring omkring produkterne samt opbygning af negle på skabeloner. Der fokuseres gennem
uddannelsen på korrekt opbygning af franske negle med reverse metoden, da det også er det du skal
lave til eksamen.
Du har 3 øvedage med i uddannelsens pris, som du skal deltage i, men det vil selvfølgelig altid være
muligt at tilkøbe deltagelse til flere øvedage.
Eksamen vil ske efter 1 år fra uddannelsen er påbegyndt. Eksamen har en varighed af 5 timer og du skal
medbringe egen model at arbejde på. Du skal opbygge en hånd (5 fingre) med Mandel fransk hvid og den
anden med Mandel fransk farve/glitter, begge med reverse metoden.
Jeg vil som underviser være din guide og støtte gennem hele uddannelsen og du skal derfor sende
billeder af dit arbejde løbende (minimum 1 gang om måneden). På denne måde kan jeg give konstruktiv
kritik på dit arbejde og dermed hjælpe dig til et højere niveau.
Varighed: 1 år - 6 dage af 5 timer.
Produkter: Komplet startpakke er med i prisen.
Medbring: Farvede tusser, Madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom efter du har bestået eksamen.

10.500 kr
Tag uddannelsen sammen med en
veninde til 8.500kr. pr.person.

Akryl/Gel
Gelè og Akryl har fået en baby!
Hos Crystal Nails kalder vi den for Fusion. Vil du lære at mestre dette
fantastiske produkt og dermed kunne opbygge et sæt nye negle hurtigt? Så er dette kurset for dig!
For at kunne tage dette kursus, kræver det at du i forvejen har uddannelse
eller erfaring i at bygge negle på skabelon. På dette 5 timers kursus, har vi
nemlig fokus på Fusions egenskaber og at bygge i Fusion, dermed
forventes det at du i forvejen har kendskab til prep og skabelonpåsætning.

Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine produkter
står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen, Madpakke.
Jeg står for kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

Perfect French
Dette kursus er for dig der allerede er vant til at lave negle på
skabelon, men ønsker at kunne lave perfekte franske med reverse
metoden.
Til dette kursus gennemgår vi grundig prep, påsætning af skabelon
samt opbygning og file teknikker. Her lære du at lave en smuk mandel
negl med et perfekt skarpt smil.

Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine
produkter står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen,
Gelé pensel (Gel 6 anbefales), Madpakke. Jeg står for
kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

"Come on over"
Har du allerede en uddannelse som negletekniker, men ønsker at bliver uddannet ved mig? Så læs med
her!
Her er nemlig en særlig mulighed til dig, så du ikke behøver starte det hele forfra igen og vente 1 år.
I denne uddannelse får du hele 20 timers undervisning samt praktisk træning, fordelt således at du
starter med 5 timers ”Perfect French” kursus og dernæst 3 øvedage i løbet af de efterfølgende 6 mdr.
Efter blot 6 mdr. kan du gå til eksamen og få dit bevis! Eksamen har en varighed af 5 timer. Til eksamen
skal du medbringe egen model at arbejde på. Du skal opbygge en hånd (5 fingre) med Mandel fransk
hvid og den anden med Mandel fransk farve/glitter, begge med reverse metoden.
I de 6 mdr. har du mig som hjælper, så benyt dig af det! Send billeder minimum 1 gang om måneden,
hvis du ønsker at få konstruktiv kritik og hjælp til et højere niveau.
Varighed: 6 måneder - 5 dage af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine
produkter står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen, gelé
pensel (Gel 6 anbefales), madpakke. Jeg står for kaffe,
te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom efter du har bestået
eksamen.

5.900kr

Babyboomer
Det er jo det alle vil ha`!
Babyboomer er uden tvivl en af de mest populære behandlinger i
salonerne og er kommet for at blive. Det er dog bare ikke så
simpelt som det ser ud, har de fleste teknikere erfaret.
På dette kursus lærer du teknikken bag en smuk og lækker faded
babyboomer. Du bliver undervist i korrekt prep, produkterne,
opbygning og file teknikker.
Du kan vælge at tage kurset i enten gelé eller akryl/gel

Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine produkter
står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen, Gelé eller
akryl/gel pensel, madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

Gelpolish
Er vi ikke bare alle sammen rigtig trætte af grim neglelak der skaller
af og aldrig tørrer?
Hvis du ønsker at lære at lave den perfekte gelpolish behandling
med holdbarhed på 3-4 uger på enten dig selv eller dine kunder, så
er dette kurset for dig.
Her vil du få alt den teoretiske viden om produkterne samt brugen
heraf. Hvad er prep og hvorfor, hvad er en gelpolish mm.
Efterfølgende vil vi selvfølgelig gennemgå den praktiske del af
behandlingen, hvor der både vil blive vist hvordan man gør samt at
du selv får lavet et par negle og har mulighed for sparring
undervejs.
Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine
produkter står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen,
madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

Skabelon kursus
For at købe dette kursus, er det en forudsætning at du allerede
har kendskab til at lave negle. På dette kursus har vi nemlig fokus
på skabelonen og ikke opbygning i produkt.
Det betyder at du gennem 3 timer får vist og forklaret hvordan
skabeloner påsættes korrekt til de forskellige shapes og hvorfor.
Du vil også lære at til klippe- samt påsætte skabeloner på
“problemnegle”, således at din skabelon altid vil sidde korrekt.
Mestrer du skabelon påsætning, vil du blive hurtigere i din
opbygning af negle samt kunne bygge tyndere negle.
Tid og produkt er penge for dig, altså vil det nedbringe dine
udgifter pr. nye sæt negle du laver.
Den teoretiske del vil foregå i dialog, forklaring og blive tegnet. Den
praktiske del vil foregå således, at vi sammen til klipper og
påsætter skabeloner korrekt til de forskellige shapes og vores
negle.
Varighed: 1 dag af 3 timer.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen,
madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

1.500kr

El-fil
Elfil er det mest fantastiske værktøj vi, som
negleteknikere, kan ønske os. MEN har man ikke fuld
kontrol og viden om sin elfil og bits, kan man gøre mere
skade end gavn.
Ved dette tilkøb gennemgår vi prep, aftagning og
opfyldning med elfil og hvilke bits der kan bruges til
hvad. Elfilen er et effektivt værktøj, der øger både din
hastighed i arbejdet samt sparer dig for megen slid.
Dette kursus kan kun købes som tilkøb i forbindelse
med at du tager et andet kursus.

Medbring: Elfil - Bits kan du låne og afprøve ved mig.
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

700kr

Dry Manicure
Smukke neglebånd er prikken over i’et ved alle neglebehandlinger!
Dry manicure kan være en behandling for sig selv, men du kan også bruge den i din prep
før Gelpolish, Gelé opbygning, akryl eller fusion. Dette kursus kan varmt anbefales til dig
der har salon, men også hvis du laver negle på hobbyplan og har erfaring med elfil.
Dry Manicure er et elfil kursus hvor du får grundviden omkring de forskellige bits og
hvordan de skal bruges, så du lærer at ordne neglebånd i dybden uden at skade noget.
Når man arbejder med elfil er det altid vigtigt at vide præcis hvad det er man gør. Derfor
vil der ved dette kursus være en grundig teoretisk gennemgang af neglen og hvordan de
enkelte bits skal bruges. Derefter skal vi arbejde praktisk, hvor man arbejder på sine
egne negle.

Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter
Medbring: Farvede tusser, notesblok og kuglepen, Elfil og CN dry
manicure bit sæt, Madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
OBS: Du skal møde op uden produkt på hænderne
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

Salon Nailart
5 timers fest og farver! Salon nail art betyder, som det lyder, nail art til salon brug. Det
er altså de hurtige og fede teknikker vi går igennem her. Teknikker og designs som du
hurtigt lige kan lave på kunderne for at skabe et lidt lækrere sæt negle. På dette
kursus arbejder vi på tipper, så du får en masse med hjem til at vise frem. Da det er
hurtige og salonvenlige designs, kan du forvente at få lavet en del tipper. De teknikker
og designs der undervises i varierer fra kursus til kursus og man kan godt komme
med ønsker, så længe det er indenfor salon designs. Når du har lært nogle nye
teknikker, vil du også blive undervist i hvordan de kan bruges på flere forskellige
måder- mulighederne er uendelige!

.

Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine
produkter står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen, Dine nail
art pensler, Madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus

2.500kr

Lace 3D
Blomster, blade, figurer mfl. mulighederne er uendelige
med dette fantastiske produkt!
Den lækre Lace gel er en utroligt hård gele, som er lavet
specielt til 3D designs.
Vi gennemgår alt om produktet, hvordan du arbejder
med det og hvordan designs kommer til live og
sammensættes. Her får du virkelig mulighed for at kunne
lave designs lidt udover det normale. Vi arbejder kun på
tipper og kurset er for alle uanset om du er begynder
eller garvet negle artist.
Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine
produkter står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen, Dine
egne nail art pensler (fx Art design eller Phantom
brush), madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

One Move
Kunne du tænke dig at lære denne fede teknik så du kan lave de
smukkeste og fineste blomster du kan forkæle dine kunder med?
På dette kursus kommer vi til at tegne en del, så du får forståelsen af
hvert blad i en blomst. hvordan laver vi et harmonisk udtryk i det
endelige resultat, hvordan drejer bladene, hvordan får vi dybde i form af
Highlights og skygger og ikke mindst hvordan får vi lavet den perfekte
fade med One Move penslerne.
Du lærer også hvordan man kan lave nogle simple men smukke
baggrunde til et One Move design og hvordan man til sidst pynter for
det sidste touch.
Varighed: 1 dag af 5 timer.
Produkter: Der medfølger ingen produkter - mine
produkter står til rådighed på dagen.
Medbring: Farvede tusser, noteblok og kuglepen, One
Move pensler, Madpakke. Jeg står for kaffe, te og snacks.
Diplom: Du få dit diplom ved endt kursus.

2.500kr

