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Velkommen!
Vi setter pris på at du har anskaffet deg vår nyeste
studiekatalog. I denne katalogen finner du en oversikt
over det vi tilbyr av utdanning og kurs innenfor
negledesign, vippeextension og manikyr.
Kom gjerne innom oss og se hvordan vi har det.

Et moteriktig fag
Margrethe Buch
Daglig leder og instruktør

Kontakt oss
Telefon 950 666 25
Mail:barevelvare@gmail.com

Facebook:
Bare Velvære
Adresse:
Ivar Lykkesvei 10
7075 TILLER

Skjønnhetsbransjen er en av de bransjene som har
størst vekst i dag, og etterspørselen etter dyktige
vippeteknikere og negleteknikere er økende. Markedet
trenger godt utdannede teknikere som kan fylle
kundens behov.
Vippeextension behandlingene har økt massivt de siste
årene og det er i dag blitt en stor del av kundenes
hverdag å bære en tilpasset vippeextension.
Å bære kunstnegler er blitt like vanlig som å gå til
frisøren å farge håret.
Med en praktisk og yrkesrettet utdannelse er det kort
vei til et fremtidsrettet yrke som du kan praktisere
verden rundt.

International undervisning
Våre instruktører snakker engelsk for deg som har
behov for dette.

Våre instruktører
Våre instruktører har lang fartstid innen negle- og
vippebransjen og er inne til faglig oppdatering jevnlig
både i inn- og utland. Vi legger stor vekt på at våre
instruktører skal ha god kompetanse for å sikre deg
som kursdeltager best mulig utdannelse.

Stig-Rune Krokdal
Kursvert og Salgsansvarlig

I vår nettbutikk
www.nsinorway.no finner
du våre negleprodukter.

Besøk oss på vår hjemmeside www.barevelvare.no og
vår Facebook side Bare Velvære.
Velger du Bare Velvære som ditt skolevalg velger du et
kurskonsept som er oppdatert og tilrettelagt for deg
som kursdeltager til enhver tid.
Vi ønsker deg lykke til med ditt skolevalg.
Med vennlig hilsen
Oss på Bare Velvære AS
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Attraction Akryl Grunnkurs
På akrylkurs lærer du å lage kunstnegler med akryl pulver- og
veskesystem.
Akryl er et to komponent system hvor det er viktig å lære hvordan
du blander produktene på penselen og hvordan produktene
fungerer i praksis ut i fra naturnegler, temperatur og miljøet du skal
jobbe i.
Vi bruker tid på å finne riktig mix og øver smilelinjer. Dette for at du
skal lære å bruke produktene riktig og praktiserer riktig fileteknikk
før du får begynne på en naturlig negl.
Når tryggheten kommer går vi over til å praktisere på modeller.
Deltagere må stille uten negleprodukt på sine egne naturnegler.
Under kurset trenger du 2 modeller, sørg for å velge en tålmodig
modell som du kjenner godt og som helst ikke er neglebiter!
Etter endt kurs og en egenpraksis-periode avtales dato for din
eksamen. Pris kr. 500 kr. Velkommen til en spennende framtid i et kreativt yrke

Kostnader:
Pris 19000,- og inkluderer startkitt.
Varighet: 4 dager + evt. oppfølgingsdag.
Når du har bestått eksamen er du Internasjonalt godkjent negletekniker.
På neglekursene lærer du:
-

Hygiene og kundepleie
Naturneglens oppbygging
Forberedelse av naturneglen til produktpåføring
Neglesykdommer
Enkel manikyr
Påsetting og støp på tipper og form
Fransk manikyr støp
Fileteknikker
Fasongvalg
Produktkunnskap

Balance Gele Grunnkurs
Grunnkurs i støpeteknikk med Balance Gele Elite. En gele som er meget selvutjevnende, lite støv ved
filing og svak lukt.
Kursleder går grundig igjennom teknikk steg for steg.
Når du har gjennomført kurs, får du tilgang til profesjonelle produkter til innkjøpspriser. Etter bestått
eksamen får du et internasjonalt godkjent kursbevis på den teknikken du har valgt.
Inkludert i kursprisen er det diplom i Balance gele grunnkurs, gelelakk og en grunnkurspakke med
produkter. Filer, UV/LED lampe, former, tipper, lim, støpeprodukter, gelelakk, rensemidler,
kursmateriell etc.
Under kurset skal vi blant annet gå igjennom:
- Anatomi
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- 2 teknikker for støp, form og tipp
- Klassisk fransk
- Salongnegler
- Neglsykdommer og neglelidelser
- Fileteknikker
- Produktkunnskap
- Gelelakk
Deltagere må stille uten neglprodukt på sine egne naturnegler. Under kurset trenger du 2 modeller.
Sørg for å velge en tålmodig modell som du kjenner godt og som helst ikke er neglebiter!
Etter endt kurs og en egenpraksis-periode kan du avtale dato for din eksamen. Eksamensdag kr. 500
kr. Velkommen til en spennende framtid i et kreativt yrke!

Kostnader
Pris 19000,- og inkluderer startkitt.
Varighet: 4 dager + evt.
oppfølgingsdag.
Når du har bestått eksamen er du Internasjonalt godkjent
negletekniker

Simplicite Dip kurs
På Simplicite Dip Kurs lærer du å lage kunstnegler med dip system.
Dip er et luktfritt alternativ som egner seg godt for den som skal
jobbe i et sammensatt salongmiljø. NSI Simplicite har mange dip
farger som gjør at oppbyggingen av neglen blir enkel. Dip herder
i LED/UV lampe og materialet er fleksibel. På kurset legger vi
vekt på hvordan du skal bruke pulveret for best mulig styrke og
fleksibilitet og hvordan du skal bygge en nydlig forsterkning.
Riktig fileteknikk er et must. Vi jobber på modell på kurset.
Deltagere må stille uten neglprodukt på sine egne naturnegler.
Under kurset trenger du 1 modell. Sørg for å velge en tålmodig
modell som du kjenner godt og som helst ikke er neglebiter!
Etter endt kurs og en egenpraksis-periode kan du avtale dato for
din eksamen. Eksamensdag kr. 500 kr. Velkommen til en
spennende framtid i et kreativt yrke!

Kostnader
Pris 9900,- og inkluderer startkitt.
Varighet: 2 dager .
Når du har bestått eksamen er du Internasjonalt godkjent negletekniker
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Polish Pro Gele lakk
NSI Instruktør viser hvordan du kan lage en tynn farget forsterkning på naturnegl med vårt gelelakk
system, Polish Pro. Produktet føles lett å ha på neglen og du får et holdbart og naturlig resultat. Du
kan leke med mange farge- og design kombinasjoner. Gelelakk er farge som har lengre holdbarhet
enn vanlig lakk og har mer styrke.
På dette kurset lærer du å legge Polish pro på naturnegl med forskjellige
baser tilpasset hver enkelt kunde, ingen forlengelse. Kurset passer for
alle som er interessert i negldesign, fotpleiere, kroppsterapauter,
fotterapauter, hudpleiere, frisører med eller uten erfaring med manikyr
Fjernes lett med Soak Off, ingen filing på naturneglen.
Hvert strøk herdes i LED/UV lampe.

På kurset lærer du:
- Forberedelse av naturneglen til produktpåføring
- Lett manikyr
- Produkt påføring
- Fjerning av gelelakk

Kostnader
Pris 4900,- inkl. Polish pro farge, base, top, fil, renseprodukter.
Herdelampe må kjøpes separat.
Varighet: 6 timer

Elektrisk fil kurs
Elektrisk filing letter arbeidsdagen din og
effektiviserer hverdagen din. Drillen gjør at du får
gjort en grundigere jobb.
Jobb smartere – ikke hardere.
Den er like god til kunstnegler som til pedikyr/gele på
tær. Drillkurset er også viktig i forbindelse med
forebygging av yrkesskader (slitasje) Du lærer
hvordan du bruker drillen på en riktig måte slik at du
reduserer eventuelle slitasjeskader i skuldre,
underarm og håndledd.
Kurset er lagt opp som et praktisk kurs og tar for seg drill opplæring og produktpåføring.
På kurset lærer du:
- Hygiene og kundepleie
- Forberedelse av naturneglen til
produktpåføring
- Filing av lengde
- Hastighet styring
- Bits forskjeller
- Tippfiling
- Nytt materiale filing
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-

-

Gammelt materiale
Sikkerhet

Kostnader
Pris 6990,- og inkluderer drill.
Bits må kjøpes separat. Varighet: 1 dag

Dekor kurs
Dette er en kreativ dag hvor vi skal lage dekor på
tipper.
Under kurset stiller vi med lakker/pynt og tipper.
Du trenger å ta med støpe-utstyr, pinsett på
akryldag. Dekorerte demo negler får du med hjem
for å vise dine kunder hva du kan gjøre på deres
negler.

Akryldag:
3D effekter
Ombre
Akryl inlayer
Feiding/Fun French
Glittereffekter

Tradisjonell dekordag:
Painting
Fargekombinasjoner
One Strok forenklet
Foliering
Glittereffekter

Kostnader
Pris 2500,Varighet: 6 timer. 5-6 design litt avhengig av teknikker/design.

Vippeløft

Vippeløft gir en flott bøy på naturvippene og du
eliminerer all bruk av vippetang. Du velger silikon rull
som passer til kundens lengde. Det er også mulig å
farge vippene under behandlingen slik at kunden ikke
trenger å bruke maskara.
Kurset er delt opp i 2. Teori før lunsj og du trenger to
modeller etter lunsj.
Kostnader: 6900,- inkl produkter.
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Vippeextension – Grunnkurs
Lær å bruk et profesjonelt vippeextension system.
Vippeextension gir deg mulighet til å utvide ditt
service tilbudet. Vippeextension er godt egnet for
neglesalonger, SPA, frisørsalonger og andre aktører
som tilbyr skjønnhetsbehandlinger.
Med vårt vippesystem lærer du klassisk
vippeextension. Med klassisk vippeextension får
kundene de mest naturlige vippene med lang
holdbarhet og effekt. Du lærere å skreddersy
vippene ut i fra kundens utgangspunkt.
Ved å melde deg på et vippekurs hos oss får du muligheten til å lære de nyeste teknikkene
innen vippeextension som gir god holdbarhet. Vår instruktør har 12 års erfaring fra
vippeextension og oppdaterer seg jevnlig i inn og utland for at vi skal kunne tilby deg som
kursdeltager det siste innen teknikker.
Du trenger 3 modeller på kurset. Eksamen avholdes etter 2 mnd praksis og avtales direkte.
Pris for eksamen kr. 500,Kostnader
Pris 12000,- inkl. produkter. Varighet: 2 dag.
Det er mulig å bestille 1-1 kurs. Dato avtales direkte.

Vippeextension – Volum
På vårt volumkurs lærer du å bygge opp et sett med
vippextension med riktig fylde og lengder. Vi går innom
hvordan du best skal kunne skreddersy en vippeextension
for best mulig resultat. Kurset er delt inn i en teori del og
en praktisk del. Du trenger 1 modell på kurset.
På kurset lærer du blant annet:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Hygiene
Kjemikalie forståelse
Vekstsyklus og volum
Produktkunnskap

Tapeteknikker
Øyesykdommer
Hvordan skape et perfekt vippesett
Viktigheten av luftfuktighet
Øyefasonger m.m

Kostnader
Pris 6900,- inkl. produkter. Varighet: 1 dag
Det er mulig å bestille 1-1 kurs. Dato avtales direkte.
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Påmeldingsskjema
Det tas forbehold om kursavlysning, prisendringer og endringer i
kursprogrammene.
Jeg melder meg på følgende kurs: Du kan også melde deg på kurs via vår
nettside barevelvare.no
Kursnavn

Dato

Klokkeslett

Deltager navn:________________________________ Fødselsdato:___________
Salong navn (Om du er ansatt):________________________________________
Adresse:___________________________________________________________
Postnummer:_____________

Poststed:___________________________

Mobilnr:__________________

E-post:_____________________________

Dato:_________________

Underskrift:_________________________

BETINGELSER
Kurs
Når vi har mottatt din påmelding sender vi deg en bekreftelse for kurspåmeldingen samt en
innbetalingsblankett pålydende kursavgiften eller innmeldingsavgift iht valgte kurs.
Kurspriser
Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme prisendringer på kursene.
Kursavgift må innbetales før første kursdag. Finansiering må elevene evt. skaffe via egen bank.
Påmelding
Alle påmeldinger er bindende. Dette betyr at kursavgiften må betales dersom påmeldte kursdeltager
velger å trekke seg fra kurset.
Avbrudd
Hvis en kursdeltager avbryter kurset må det foreligge en sykemelding. Vi kan da være behjelpelig med
å overføre kursdeltageren til neste kursstart. Kursdeltager må levere skriftlig søknad om overføring.
Repetisjon
Alle som har gått negler grunnkurs hos Bare Velvære og ønsker å repetere – kan gjøre dette gratis så
langt vi har plass på påfølgende kurs i 2 år etter fullførtt kurs. Eleven må ha med kursproduktert som
ble brukt på det aktuelle kurset.
Vi minner om at påmeldingen er bindene!
Dette betyr at kursavgiften må betales dersom påmeldte kursdeltager velger å trekke seg fra kurset.
Vi ønsker deg velkommen til en spennende fremtid.
Med hilsen oss i Bare Velvære AS
Besøksadresse:
Ivar Lykkesvei 10. 7075 TILLER
Telefon: 950 666 25.
E-post: barevelvare@gmail.com

Kto.nr 4358 50 32841
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Bare Velvære
Kurssenter for vippeextension og
negledesign
Vi har over 20 års erfaring i faget/neglebransjen og du kan være trygg på at du
får en grundig utdannelse med høy kvalitet og oppfølging.
Bare Velvære AS setter kvalitet høyt og vi er jevnlig på kurs i inn- og utland for å
opprettholde høy kvalitet på våre kurs.
Tlf 950 666 25
www.barevelvare.no
Nettbutikk og hjemmeside

Besøk oss på sosiale media:
Bare Velvære – for alle våre salongkunder
NSI Norway – for våre proffkunder
Negleforum - et åpent negleforum for alle i bransjen

Bare Velvære på Instagram ☺

