
	  

	  

 

Dags	  för	  nytt	  yrke?	  Bli	  Nagelterapeut!	  
Vi	  på	  Scratch	  Nails	  Academy	  i	  Västerås	  har	  olika	  alternativ	  på	  Nagelutbildningar!	  Yrkesutbildningen	  i	  
Naglar	  (gesällbrevs	  standard)	  lär	  man	  sig	  alla	  material	  och	  ger	  dig	  en	  mycket	  konkurrenskraftig	  
utbildning	  att	  stå	  på.	  Bra	  för	  dig	  som	  vill	  satsa	  på	  naglar	  och	  kanske	  själv	  bli	  nagelinstruktör/lärare	  i	  
framtiden,	  eller	  för	  som	  vill	  ha	  anställning	  inom	  naglar.	  Det	  är	  då	  betydligt	  lättare	  att	  få	  om	  man	  kan	  
alla	  material.	  	  

Vi	  har	  även	  alternativ	  där	  man	  kan	  välja	  mindre	  paket	  och	  separata	  kurser.	  Enstaka	  för	  dig	  som	  
kanske	  redan	  har	  en	  grund	  att	  stå	  på	  men	  vill	  utvecklas	  eller	  mindre	  paket	  till	  Nagelterapeut	  med	  
Manikyrist	  som	  grund	  +	  ett	  valfritt	  material.	  Oavsett	  vilket	  alternativ	  du	  väljer	  så	  kan	  du	  välja	  att	  läsa	  
intensivt,	  (tre	  dagar	  i	  veckan	  måndag-‐onsdag	  09:00-‐14:00)	  eller	  att	  läsa	  varannan	  helg	  (lördag	  10:00-‐
17:00,	  söndag	  09:00-‐16:00)	  Se	  mer	  längre	  ner!	  

Först	  lite	  kort	  om	  oss!	  	  

I	  utbildningen	  ingår	  kurskompendium,	  produkter	  och	  verktyg	  som	  du	  som	  elev	  tar	  med	  dig	  hem.	  
Kursplanen	  följs	  i	  enlighet	  med	  Scratch	  Nails	  Academy	  som	  är	  godkänd	  av	  SANSA	  och	  SEYF.	  I	  
Västerås	  har	  vi	  dock	  valt	  att	  enbart	  ha	  vårt	  medlemskap	  i	  SANSA	  eftersom	  de	  specialiserar	  sig	  på	  
nagelskolor.	  (Vi	  är	  även	  medlemmar	  i	  SAHM	  –The	  Swedish	  Association	  of	  Hair	  and	  Makeup	  för	  våra	  
övriga	  utbildningar	  inom	  hår	  &	  Makeup	  mm).	  

Med	  nära	  30	  år	  i	  branschen	  är	  Scratch	  Nails	  en	  ledande	  pionjär	  och	  en	  starkt	  bidragande	  orsak	  till	  
den	  fantastiska	  Hand-‐	  och	  Nagelmarknad	  som	  vi	  idag	  har	  i	  Sverige.	  Scratch	  Nails	  Academy	  erbjuder	  
utbildningar	  av	  högsta	  klass	  och	  kvalitet.	  Skolan	  Stars	  of	  Beauty	  är	  partnerskola	  till	  Scratch	  Nails	  och	  
kan	  därför	  erbjuda	  dessa	  kurser	  i	  Västerås!	  Du	  kan	  välja	  hela	  yrkesutbildningen	  eller	  enstaka	  kurser	  
eller	  kurspaket.	  Du	  kan	  även	  välja	  mellan	  intensiv	  eller	  kvartsfart.	  

• Vi	  tar	  endast	  små	  klasser	  elever	  (2-‐4	  deltagare)	  och	  kan	  därför	  garantera	  dig	  en	  personlig	  
vägledning	  och	  hjälp	  som	  är	  anpassad	  för	  just	  dina	  behov.	  

• Huvudläraren	  i	  Västerås	  är	  legitimerad	  yrkeslärare	  från	  Stockholms	  Universitet	  med	  18	  års	  
yrkeserfarenhet	  som	  nagelterapeut.	  Andra	  lärare	  kan	  också	  jobba,	  men	  alla	  med	  relevant	  &	  
gedigen	  utbildning/erfarenhet.	  

• Vi	  ger	  dig	  all	  information	  och	  kunskap	  som	  krävs	  för	  att	  utöva	  yrket	  och	  alla	  de	  verktyg	  som	  
är	  nödvändiga	  för	  att	  nå	  framgång	  

• Vi	  hjälper	  varje	  enskild	  elev	  under	  hempraktiken	  med	  konsultation	  genom	  foto-‐	  /	  
videodokumentation	  av	  elev	  arbete.	  

• Eleverna	  får	  en	  egen	  arbetsgrupp	  på	  online	  där	  vi	  tillsammans	  hjälps	  åt	  med	  allt	  som	  dyker	  
upp	  under	  hempraktiken	  och	  lär	  av	  varandra	  samt	  där	  vissa	  tutorial	  läs	  ut	  

• Demonstrationerna	  filmas	  så	  du	  kan	  se	  på	  igen,	  eller	  om	  du	  varit	  sjuk	  vid	  något	  tillfälle	  
• Scratch	  Nails	  har	  kvalitetssäkrad	  utbildning	  med	  internationell	  examen	  genom	  I.A.	  
• Härdplastutbildning	  ingår	  givetvis	  enligt	  arbetsmiljöverkets	  kriterier	  (och	  mer	  än	  så)	  
• Godkänd	  av	  SANSA	  och	  SEYF.	  

 
 



	  

	  

 

Priser	  

Hela	  Yrkesutbildningen	  kostar	  55.000kr.	  
Den	  omfattar	  då	  grundutbildning	  i	  manikyr	  samt	  tre	  tekniker	  inklusive	  allt	  utbildningsmaterial	  du	  
behöver.	  Startkit	  med	  produkter	  och	  utrustning	  till	  ett	  värde	  av	  ca	  16000	  ingår	  i	  avgiften.	  Det	  räcker	  
även	  för	  din	  hempraktik.	  Alla	  förbrukningsvaror	  som	  handskar,	  bomull,	  sprit	  mm	  finns	  dessutom	  på	  
skolan.	  Elfil	  är	  det	  enda	  som	  inte	  ingår	  i	  kursen	  då	  det	  är	  ett	  tillval	  man	  kan	  göra	  om	  man	  vill.	  

Enstaka	  kurser	  -‐	  enstaka	  kursdelar,	  följande	  priser:	  
Manikyr	  –	  23.000kr.	  inkl.	  inklusive	  utbildningsmaterial	  och	  produkter	  	  
Glasfiber/Silketeknik	  –	  15.000	  kr.	  inkl.	  inklusive	  utbildningsmaterial	  och	  produkter	  	  
Akrylteknik	  –	  18.000	  kr.	  inkl.	  inklusive	  utbildningsmaterial	  och	  produkter	  	  	  
Geléteknik	  –	  18.000	  kr.	  inkl.	  inklusive	  utbildningsmaterial	  och	  produkter.	  	  
Elfilsteknik	  –	  4000	  kr	  inklusive	  elfilen.	  
Alla	  priser	  är	  inklusive	  moms	  25%	  	  

Köp	  av	  två	  kurser	  ges	  rabatt.	  	  

Manikyr	  +	  Gelè	  =	  36000kr	  
Manikyr	  +	  Akryl	  =	  32900kr	  	  
Manikyr	  +	  Silke/glasfiber	  =	  28900kr	  
Alla	  priser	  är	  inklusive	  moms	  25%	  	  

Manikyrist	  är	  en	  förutsättning	  att	  få	  läsa	  material	  då	  det	  är	  där	  man	  lär	  sig	  nagelns	  uppbyggnad	  och	  
funktion,	  åkommor	  och	  sjukdomar	  vilket	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  kunna	  innan	  man	  börjar	  med	  
materialen.	  Är	  du	  Hudterapeut	  kan	  du	  dock	  då	  tillgodose	  dig	  den	  lite	  beroende	  på	  vilken	  utbildning	  
du	  gått.	  Kontakta	  oss	  för	  mer	  information.	  

Vi	  har	  ibland	  erbjudanden	  och	  kampanjer	  i	  samarbete	  med	  Stylistshopen.se,	  kolla	  in	  aktuella	  priser	  
och	  datum	  där!	  Se	  mer	  här:	  http://www.stylistshopen.se/produkt-‐kategori/kurser/.	  Där	  kan	  man	  
även	  välja	  räntefri	  delbetalning	  upp	  till	  3	  månader,	  eller	  fördelaktig	  delbetalning	  upp	  till	  24	  månader.	  
Vi	  har	  även	  samarbete	  med	  Medical	  Finans	  som	  lånar	  ut	  räntefritt	  upp	  till	  50’000kr.	  

Innehåll	  översiktligt:	  Yrkesutbildning	  Nagelterapeut	  2019	  (Gesällbrevs	  standard)	  	  
*	  Manikyr	  mot	  internationell	  I.A	  examen	  	  
*	  Konstmaterial	  Gelé	  (UV-‐härdande	  gel)	  	  
*	  Konstmaterial	  Akryl	  (vätska	  +	  pulversystem)	  	  Luktfri	  och	  traditionell	  
*	  Konstmaterial	  Wrapsystem	  (silke/glasfiber	  +	  resin)	  
*	  Härdplastutbildning	  samt	  arbetsmiljö	  &	  ergonomi	  
*	  Permanent	  lack	  /	  gelélack	  
*	  Design	  &	  tävlingsnaglar	  	  
*	  Entreprenörskap	  &	  företagande	  (värde	  2500kr,	  frivillig,	  vardag)	  Elfilskurs	  (värde	  2500kr)	  

I	  utbildningen	  ingår	  kompendier	  som	  behandlar	  ergonomi,	  arbetsmiljö	  och	  säkerhet,	  
härdplastutbildning,	  sjukdomslära	  samt	  nageln-‐,	  handen-‐	  och	  armens	  anatomi.	  Den	  innefattar	  även	  
basala	  hygienrutiner,	  salongskötsel,	  produkt	  och	  materialkunskap.	  Alla	  verktyg	  och	  produkter	  som	  du	  
behöver	  för	  att	  komma	  i	  gång.	  



	  

	  

	  

Datum	  HT	  2019:	  

Nästa	  kursstart	  för	  hela	  yrkesutbildningen	  är:	  

• 14	  september:	  varannan	  helg	   	   	  	  
• 26	  augusti:	  intensiv	  mån-‐ons	   	   	  

Manikyr	  

Manikyrist	  utbildning	  intensiv	   Start:	  26	  aug	   Diplomering:	  18	  sep	  

Manikyrist	  utbildning	  kvartsfart	   Start	  14	  sep	  	   Diplomering:	  27	  okt	  

Gelé	  	  

Gele	  utbildning	  intensiv	   	   Start:	  23	  sep	   Diplomering:	  21	  okt	  	  

Gelé	  utbildning	  kvartsfart	   	   Start:	  9	  nov	   Diplomering:	  12	  januari	  (juluppehåll)	  
	  

Akryl	  	  

Akryl	  utbildning	  intensiv	  	   	   Kontakta	  oss	  för	  mer	  info	  -‐	  skräddarsyr	  

Akryl	  utbildning	  	   	   Kontakta	  oss	  för	  mer	  info	  -‐	  skräddarsyr	  
	  

Silke/glasfiber	  så	  kallad	  ”Wrap”	  

Wrap	  utbildning	  Intensiv	   	   Utbildningsdagar:	  4,5,6	  nov	   Diplomering:	  18	  nov	  	  

Wrap	  utbildning	  Kvartsfart	   	   Kontakta	  oss	  för	  mer	  info	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Specifikation	  Innehåll	  Yrkesutbildning	  Nagelterapeut	  	  

Manikyr:	  	  

Histologi-‐	  läran	  om	  huden	  Nagelns	  anatomi	  och	  uppbyggnad	  Anatomi-‐	  handen	  och	  armens	  ben	  och	  
muskler	  Nageltillstånd	  och	  sjukdomar-‐	  Hudsjukdomar	  och	  åkommor	  Hepatit-‐	  Bakteriologi-‐	  Ergonomi-‐	  
Etik-‐	  Läxförhör	  Expressmanikyr	  Klassisk	  Manikyr	  Manikyr-‐	  Konsultation-‐	  Massagetekniker	  Manikyr	  
med	  dekorationer	  SPA	  manikyr	  med	  inpackning	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  prov	  	  

Gelé:	  	  

Filteknik	  Preparation	  av	  nageln	  Tipp	  applikation	  Produktkännedom	  Kemi-‐	  produktegenskap	  praktiskt,	  
arbetsmiljö	  och	  säkerhet	  (Härdplastutbildning)	  Förstärkning	  naturlig	  nagel	  Permanent	  lack	  Naturell	  
förlängning	  början	  till	  slut	  Skulptering	  Fransk	  manikyr	  förlängning	  tipp	  Mall	  applikation	  Skulptering	  
Fransk	  manikyr	  förlängning	  mall	  Kundbemötande	  Genomgång	  återbesök	  Form,	  design,	  
tävlingsnaglar	  Airbrushdesign	  Examensdag,	  teoretiskt	  och	  praktiskt	  prov	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Akryl:	  	  

Filteknik	  Preparation	  av	  nageln	  Tipp	  applikation	  Produktkännedom	  Kemi-‐	  produktegenskap	  praktiskt,	  
arbetsmiljö	  och	  säkerhet	  (Härdplastutbildning)	  Naturell	  förlängning	  Skulptering	  Fransk	  manikyr	  
förlängning	  tipp	  Mall	  applikation	  Skulptering	  Fransk	  manikyr	  förlängning	  mall	  
Kundbemötande	  Genomgång	  återbesök	  Form,	  design,	  tävlingsnaglar	  Airbrushdesign	  Examensdag,	  
teoretiskt	  och	  praktiskt	  prov	  	  

Wrap	  (silke/glasfiber):	  	  

Filteknik	  Preparation	  av	  nageln	  Tipp	  applikation	  Produktkännedom	  Kemi-‐	  produktegenskap	  praktiskt,	  
arbetsmiljö	  och	  säkerhet	  (Härdplastutbildning)	  Förlängning	  Förstärkning	  av	  naturlig	  nagel	  Lagning	  av	  
naturlig	  nagel	  Wrap	  vs	  Veneer	  Kundbemötande	  Genomgång	  återbesök	  Examensdag,	  teoretiskt	  och	  
praktiskt	  prov	  	  

Övrigt:	  	  

Entreprenörskap	  &	  företagande	  Grundbokföring	  Marknadsföring	  Försäljning	  &	  Service	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Produkter	  &	  verktyg	  som	  ingår	  i	  yrkesutbildningen:	  	  
(Små	  variationer	  kan	  förekomma)	  	  

Kompendier	  för	  varje	  del	  	  
1	  Flaska	  med	  sprit	  50ml	  	  
1	  Rulle	  bomullspaddar	  	  
2	  Trästickor	  	  	  
1	  Crystal	  stone	  	  
1	  Zebra	  fil	  120/120	  	  
4	  Zebra	  fil	  180/180	  	  
4	  Manikyr	  fil	  240/240	  	  
2	  Polerfil	  	  
1	  Putsblock	  	  
1	  Remover	  100	  ml	  	  
1	  Tipremover	  100	  ml	  	  
Hudtång	  	  
Pusher	  

1st	  SPA-‐kitt	  innehållande:	  
SPA-‐Manikyr	  Cuticle	  Soak	  with	  Aronia	  Berry	  &	  Tea	  Tree	  236	  ml	  	  
Cuticle	  Softener	  with	  Olive	  Leaf	  &	  Aloe	  Vera	  118	  ml	  	  
Micro	  Exfoliant	  with	  Sugarcane	  &	  Bamboo	  236	  ml	  	  
Extended	  Massage	  Lotion	  236	  ml	  	  
Revitalizing	  Cuticle	  Oil	  with	  Sea	  Kelp	  &	  Tea	  Tree	  73	  ml	  	  
	  

13ml	  Prep	  #1	  
13ml	  Fuse	  #2	  
13	  ml	  Base	  Coat	  #3	  
13	  ml	  High	  Gloss	  Top	  Coat.	  #5	  
13	  ml	  Verona	  Lace	  (vit)	  13	  ml	  	  match	  maker	  
I	  left	  my	  heart	  in	  san	  francisco	  (rosa)	  	  matchmaker	  
	  

T3	  LED/UV	  Controlled	  leveling:	  	  
T3	  Gel	  30ml	  Clear	  	  
T3	  Gel	  30ml	  Pink	  	  
T3	  Gel	  30ml	  White	  	  
T3	  Gel	  30ml	  Opaque	  13ml	  	  
60ml	  Finishing	  Wipe	  20	  	  
2st	  rulle	  Cuccio	  Pro	  Sculpting	  Forms	  	  
1st	  	  Matertech	  Brush	  set	  	  
1st	  MaxPro5	  LED	  Lampa	  220V	  

	  

	  



	  

	  

	  

Wrapsystem	  Fibreglass	  Resin	  28.3gr	  	  
Glasfiberväv	  2	  pack	  	  
Silkesväv	  2	  pack	  	  
Plastpipar	  	  
Brush	  on	  resin	  6gr	  	  
Resinaktivator	  50ml	  	  
1st	  Silkessax	  

Cuccio	  Acrylic	  Pink	  Acrylic	  Powder	  3.5g	  	  
White	  Acrylic	  Poweder3.5g	  	  
Clear	  Acrylic	  Powder	  3.5g	  	  
Odorless	  Acrylic	  Liquid	  60ml.	  	  
7,5	  ml	  Extra	  Strenght	  primer	  
Mastertech	  Acrylic	  Brush	  set	  	  

Revelation	  Tiplåda	  100st	  	  
Semeless	  tiplåda	  100st	  	  
Klotång	   
	  

1	  paket	  munskydd	  (80st)	  
1	  paket	  nitrilhandskar	  (100st)	  

Fri	  tillgång	  på	  skolan	  under	  utbildning:	  	  Andra	  färger	  i	  olika	  system	  Olika	  typer	  av	  tippar/mallar,	  
massor	  av	  designglitter,	  stenar,	  stripes,	  chromes,	  airbrush	  och	  annat	  kul!	  

	  
Små	  avvikelser	  och	  produktskillnader	  kan	  förekomma	  i	  fall	  Cuccio	  ändrar	  sortiment	  under	  tiden.	  	  
	  
	  
Tips!	  	  	  
Unik	  rabattkod	  vid	  köp	  av	  utsug.	  Kontakta	  oss	  för	  mer	  information.	  	  	  	  

	  

	  


