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Kurser
Airbrush Makeup Artist

Airbrushmakeup Grundkurs

Bli Certifierad Tandblekare!

Nästa kurstillfällen:

Nästa kurs: Västerås, Linnégatan 1.
Du vet väll att du även kan delbetala kurserna?

Dags att utöka verksamheten? Bli Certifierad
tandblekare i denna tandblekningsutbildnining! Vi
är stolta över samarbetet med det schweiziska
kvalitetsmärket Tooth Fairy som bleker dina tänder på
ett skonsamt och säkert sätt med en speciell UV-lampa
och gel utan väteperioxid upp till 8 nyanser på en
behandling!

Välj datum för grundkurs:
Kortfattat upplägg och innehåll:
18-19 mars
13-14 maj
(eller tidigare genomförd grundkurs hos oss)
Fortsättningskursen:
18-19 februari 2017

Vad är airbrush och varför
använder man det?
Airbrush historia

Under utbildningen som innehåller både teori &
praktiska moment får du lära dig två olika metoder för
tandblekning samt hur man fäster tandsmycken.
Kursen inkluderar ett startkitt värde ca 17000 kr

27-28 maj

För och nackdelar
Översiktligt om kompressorn

plus valfritt datum för en dag spraytan/airtankurs. Flera
datum finns att välja på i samarbete med
Citystylisterna:

14,950.00 kr inkl. moms (09-010000MUA)

Kombinera din airbrush med
”vanlig teknik”
Demo och övning bas,
modellering och rouge + HD
puder

Denna kurs kan du betala 3 månader räntefritt, eller
andra delbetalningsalternativ, se mer vid
utcheckning. Kursdatum som finns HÄR. Köper du
hos oss - glöm inte ange vilket datum du vill gå.
(eller köp kursen och boka datum sedan.
Bokningssidan är synkad till denna shop, så vi ser
om den är betald)

Instruktörsutbildning i
Airbrushmakeup
Nästa kurs:Totalt pris; 2000kr inklusive moms.
Det behövs fler instruktörer för airbrushmakeup ute i
landet! Därför har vi efter önskemål startat en
instruktörsutbildning i airbrush makeup! Utbildningen är
framtagen främst för att kunna hålla grundläggande
airbrushkurser på Gymnasienivå eller hålla i Airbrush
workshops.
Förkunskap/krav: Airbrush Makeup Artist utbildningen,
eller motsvarande utbildning från annan airbrushskola.
Efter denna kurs får du ett Instruktörs Certifikat i
Airbrush Makeup samt tillåtelse att hålla kurser och
workshops med Avantgarde Makeup samt fri tillgång
till Stars of Beauty’s utbildningsmaterial. Där det även
ingår fria uppdateringskurser varje år!

2,250.00 kr inkl. moms (09-10000-INS)

22,995.00 kr inkl. moms (09-1315)

Demo och övning lättare
brudmakeup/skönhetsmakeup
med airbrush
Demo och övning kvällsmakeup
Problem som kan uppstå och
felsökning
Tid för ”hands on”
Tid för frågor och återkoppling.

När du köpt denna kurs får du ett mail
med bekräftelse. Du kan avboka kursen
fram till 14 dagar utan att ange
anledning och få tillbaka 100% av din
avgift. Avbokar du senare får du tillbaka
80% av din avgift.
4,995.00 kr inkl. moms (09-010000GRU)
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Kurs i HLR och AED-hjärtstartare
Nu kan vi även erbjuda en livsviktig utbildning som alla
borde ha! En Kurs i Hjärt och lungräddning och AED
startare.Kursen kan även hållas ute på ert företag,
kontakta oss för mer info.
GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR MED
HJÄRTSTARTARE ca 3 timmar. Tid efter
överenskommelse, vissa datumförslag finnes.
-deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen
person drabbas av hjärtstopp.
-utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
-efter genomförd utbildning skall du kunna utföra
Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska
riktlinjer.
-efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som
bevis på utförd utbildning.

Kurs till Spraytan Artist inklusive
startpaket
Kom i gång med spraytanning! Detta paket ger dig allt
du behöver för att komma i gång med spray tan
oavsett du vill jobba mer som hobby, på salong eller
inför scen / tävling, inklusive kursen!
Nästa kursdatum: (välj datum här: Gå till bokadirekt )

11,900.00 kr inkl. moms (09-04 Spray)

Manikyrist mot IA-examen
Nästa kursstart: 14 september (helger) eller 26 aug
mån-ons

Manikyristutbildningen i samarbete med Scratch
Nails Academy ger dig en djup manikyrutbildning
som ger dig rätta grunden att bygga vidare på för
konstmaterial. I utbildningen ingår bland annat lära
om: basala hygienrutiner, anatomi, sjukdomar &
kontraindikationer, olika varianter av manikyrer,
paraffinbad, dekorationer, lackning och permanent
lack. Utöver det även företagande &
entreprenörskap, personlig försäljning &
marknadsföring.
Kursen ges i Västerås av Scratch nails godkänd
lärare med I.A examen och följer Scratch Nails
Academys upplägg och plan och är godkänd av
SANSA. Startkitt ingår i kursen! Kontakta oss för
mer info.

Inga förkunskaper krävs
Datum: (ange i övrigtfältet vid betalning vilket du är
intresserad av)

Du kan välja att delbetala denna kurs med Svea
Webpay!

Nagelterapeut Akryl delen
Kursen går varannan helg med hemövning
emellan, eller mån-ons 9-14:00
Maila utbildning@starsofbeauty.se för nästa
kursstart

Alternativ skräddarsydda datum om
vi har möjlighet. Kontakta oss så
tittar vi på det.
Nagelterapeututbildningen ger dig kunskaper i hur
du skapar vackra naglar med konstmaterialet gelé.
Denna kurs ges i Västerås av Scratch nails
godkänd och behörig lärare med I.A examen. Vi
följer Scratch Nails Academys upplägg och plan
och är godkänd av SANSA. Startkitt ingår i kursen!
Kontakta oss för mer info.
Du kan välja att delbetala denna kurs med
Svea Ekonomi. För att gå denna utbildning krävs
förkunskaper i manikyr.

15 mars

450.00 kr inkl. moms (09-1000-HLR)

Utbildningen kräver även hemarbete.

18,000.00 kr inkl. moms (09-12 Akryl)

23,000.00 kr 18,000.00 kr inkl. moms
(09-12-MANIKYR)

Nagelterapeut Gelé delen
Nästa kursstart:
5 september (intensiv mån-onsdag 09:00-14:30)

Nagelterapeut Wrap (Silke /
glasfiber)
Nästa kursstart: på förfrågan eller:

23 september (kvartsfart varannan helg)

Schema översikt 2018:
diplomering

För mer information kan du maila
utbildning@starsofbeauty.se

Alternativ 1: Kvartsfart Helgkurser varannan helg
Lördag 10:00-17:00, Söndag 09:00-16:00

Nagelterapeututbildningen ger dig kunskaper i hur
du skapar vackra naglar med konstmaterialet gelé.
Denna kurs ges i Västerås av Scratch nails
godkänd och behörig lärare med I.A examen. Vi
följer Scratch Nails Academys upplägg och plan
och är godkänd av SANSA. Startkitt ingår i kursen!
Kontakta oss för mer info.

Alternativ 2: Intensivutbildning måndag-onsdag
09:00-14:30

Du kan välja att delbetala denna kurs med
Svea Ekonomi eller så kan vi hjälpa dig med andra
alternativ. Hör av dig för mer information!

startar —

Silke Glasfiber alt 1

26 aug

22 sep

Silke Glasfiber alt 1

10 nov

8 dec

Silke Glasfiber alt 2
24 okt
(samt på förfrågan skräddarsy)

Nagelterapeut Yrkesutbildning

Spraytan & Airtanning kurs

Nästa kursstart: 25 januari

Närmsta datum:

För mer information om datum kan ni maila
utbildning@starsofbeauty.se

sök och boka datum här: "Gå till
bokadirekt"

Nagelterapeututbildningen ger dig kunskaper i hur
du skapar vackra naglar med konstmaterialet gelé.
Denna kurs ges i Västerås av Scratch nails
godkänd lärare med I.A examen och följer Scratch
Nails Academys upplägg och plan och är godkänd
av SANSA. Startkitt ingår i kursen! Kontakta oss för
mer info och se även mer på www.scratchnails.se
& www.starsofbeaty.se

Nivå: Fristående grundkurs / vidareutbildning
Inga förkunskaper krävs.
Välj endast kursen här eller kurs och startkitt i ett i
vårt andra alternativ!

2,500.00 kr inkl. moms (09-040000TAN)

14 nov

För att gå denna utbildning krävs förkunskaper i
manikyr.

Teori och grundläggande kunskaper
i både airtanning och spraytanning!

55,000.00 kr 49,000.00 kr inkl. moms
(09-12-Yrkes)

Köp av två kurser Ges 20% rabatt. Tex:
Manikyr + Gele = 32800kr
Manikyr + Wrap = 30400kr

18,000.00 kr inkl. moms (09-12 Gele)

Nagelterapeut utbildningen ger dig kunskaper i hur
du skapar vackra naglar med konstmaterialet gelé.
Denna kurs ges i Västerås av Scratch nails
godkänd och behörig lärare med I.A examen. Vi
följer Scratch Nails Academys upplägg och plan
och är godkänd av SANSA. Startkitt ingår i kursen!
Kontakta oss för mer info.
Du kan välja att delbetala denna kurs med
Svea Ekonomi eller så kan vi hjälpa dig med andra
alternativ. Hör av dig för mer information!
För att gå denna utbildning krävs förkunskaper i
manikyr.
Köp av två kurser Ges 20% rabatt. Tex:
Manikyr + Gele = 32800kr
Manikyr + Wrap = 30400kr

15,000.00 kr 8,000.00 kr inkl. moms
(09-12 Wrap)
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