OPLEIDING NAGELSTYLIST

Nagelstyling is een van de leukste en creatiefste dingen om te doen!
Er zijn vele technieken, die je ook nog met elkaar kan combineren,
zodat je de mooiste creaties kan maken. En je kan er ook nog
klanten mee blij maken!
Wat wil je nog meer?

Jij als nagelstylist
Je leest deze catalogus omdat je met de gedachte speelt om nagelstylist te worden. Of
je hebt al besloten dat je nagelstylist wil worden en een opleiding aan het uitkiezen bent.
Laat je door ons begeleiden in je eerste stappen in nagelland, zodat ook jij een top
nagelstylist wordt!
Elke opleiding van Pika-Nails is ontwikkeld door Wereldkampioen Wendy Vink. Onze
opleidingen zijn dan ook award winning en meerdere malen onderscheiden, waaronder
beste opleidingscentrum van de Benelux! De opleidingen hebben meerdere succesvolle
nagelstylisten afgeleverd en ook meerdere regionale, nationale en internationale
kampioenen.
Pika-Nails staat bekend als een plek waar je goed en veel kan leren, in een gezellige
sfeer. Onze cursisten komen ook na hun opleiding graag bij ons voor hun updates en
bijscholing. Wij blijven je ondersteunen, ook na je opleiding. Niet voor even, maar voor
het leven!
Wil jij ook een succesvol stylist worden? Begin met een opleiding tot nagelstylist bij PikaNails!

Kerkstraat 2
5066 AS Moergestel
Info
T: 013 511 9170
M: info@pika-nails.nl
W: www.pika-nails.nl

Gellak Stylist
Prachtige nagels met een gelakt uiterlijk, die
wekenlang mooi blijven: dat is de reden
waarom gellak de meest gevraagde
behandeling in de nagelstudio is.

Gellak 1
In deze les leer je:
• Manicure
• Gellak aanbrengen
• Gellak verwijderen
Duur: 1 dag

Gellak 2
In deze les leer je:
• Gellak problemen oplossen
• Glitter Gellak
• Gellak Babyboom
Duur: 1 dag

Gellak Nailart
In deze les leer je:
• Glitterfading Gellak
• Folie Gellak
• Batik Gellak
• Gellak Nailart
Duur: 1 dag

Na het volgen van Gellak 1 & 2 kan je examen
doen zodat je je Gellak Stylist diploma kan
behalen.

Nagelstylist
Met kunstnagels kan je een echte
metamorfose maken op nagels. Alles kan en
mag, niks is te gek! Kunstnagels worden
gemaakt van Acryl, Gel of AcryGel.

Nagelstylist Level 1
In deze opleiding leer je:
• Natural overlay op tip
• French op tip
• Sjabloon French
• Sjabloon Glitter
• Nabehandeling
• Babyboom
Duur: 6 dagen

Nagelstylist Level 2
In deze opleiding leer je:
• Nagelbijter & Probleemnagels
• Switch French op tip
• Switch Sjabloon French
• Switch Sjabloon Glitter
• Switch Nabehandeling
• Switch Babyboom
Duur: 6 dagen

Nagelstylist Level 3
In deze opleiding leer je:
• Anatomie & Pathologie
• Switch 2 French op tip
• Switch 2 Sjabloon French
• Switch 2 Sjabloon Glitter
• Switch 2 Nabehandeling
• Switch 2 Babyboom
Duur: 6 dagen

Na elk level kan je examen doen met het
betreffende systeem zodat je je diploma
nagelstylist kan behalen.

Nail Art Stylist
Wil je echt je eigen stempel op nagels
drukken en je creativiteit ten volle benutten?
Dat kan met Nail Art!

Nail Art Level
In deze opleiding leer je:
• Gellak Nail Art
• Acryl Nail Art
• Gel Nail Art
• AcryGel Nail Art
• Nail Art
• Bridal Nail Art
Duur: 6 dagen

Nagel Bootcamp
Wil je de lat hoger leggen en een (nog) beter
niveau bereiken als nagelstylist? Onderga dit
intensieve programma.

Nagel Bootcamp
In deze opleiding leer je:
• Dat wat jij wil!
• Groei op jouw persoonlijke punten
• Verschillende nagelvormen
• Perfectie
• Met alle systemen mogelijk
Duur: 5 dagen

Meer info
Weten welke opleiding bij jou past?

Belastingvoordeel

In deze catalogus geven we je meer informatie over
onze opleidingen. Maar we kunnen ons voorstellen
dat je nog steeds veel vragen hebt. Je bent altijd van
harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. Niet
alleen beantwoorden we dan al je vragen, we
kunnen ook een berekening voor je maken, zodat je
precies weet wat je opleiding gaat kosten. En je hebt
meteen met ons persoonlijk kennis gemaakt en onze
opleidingslocatie gezien.

Wist je dat je voor onze opleiding
gebruik kan maken van een
speciale
regeling
via
de
belasting? Dit scheelt je al snel
honderden euro’s, ongeacht of je
officieel een salon gaat openen
of niet. We vertellen je graag hoe
het exact zit!

Bel: 013-5119170 | Mail: info@pika-nails.nl
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Productpakketten

Lesdagen

Om nagels te kunnen zetten heb je natuurlijk
producten nodig. Wij hebben per specialisatie of
level een productpakket samengesteld waar alles in
zit wat je nodig hebt. Kijk voor de exacte inhoud en
prijzen op de productpakketlijst.

Wil je overdag lessen volgen?
Dat kan op dinsdagen van 10 tot
15:00 uur. Wil je ’s avonds lessen
volgen? Dat kan op dinsdagen
van 18:30 tot 21:00 uur.
Sommige lessen zijn op zaterdag.

Les gemist?

Extra trainen?

Geen probleem! Elke les
komt iedere 6 weken weer
terug. Je kan hem dus snel
weer inhalen.

Wil je je opleiding uitbreiden met extra praktijktraining?
Of onder begeleiding nagels zetten bij die klant met
moeilijke nagels? Dat kan elke dinsdag van 11:00 – 15:00
uur. Kosten: € 39,95 excl. Btw.

Meer leren?
Nog meer leren na je opleiding? We bieden een breed scala aan workshops aan. Denk
daarbij aan IBX, season nailart, wedstrijdtraining, social media training, nagelfotografie en
meer! Check onze website voor het actuele aanbod.

Pika-Nails
Kerkstraat 2
5066 AS Moergestel
T: 013 511 9170
M: info@pika-nails.nl
W: www.pika-nails.nl

“Creatief en Leerzaam!!”
“Een mooi cadeau dat ik aan mezelf heb kunnen geven!”
Onlangs heb de opleiding Acryl gevolgd en met goed resultaat
afgerond. Eindelijk dé opleiding gevonden die me
daadwerkelijk inzichten en tools heeft gegeven en heeft laten
ervaren dat veranderen mogelijk is door zelf de
verantwoordelijkheid te nemen over hoe je je voelt, wat je
denkt en wat je doet. Gezien de uitstekende manier van
lesgeven is deze opleiding van Pika-Nails voor mij een
topinstituut met een onmisbaar coachingsmodel.
Charlotte Beutler
CBNails, Oisterwijk
“Eindelijk had ik de knoop definitief doorgehakt. Ik zou mij
gaan richten op een carrière als allround nagelstyliste. Toen
kwam de grote vraag: welk opleidingsinstituut kan ik de weg
naar deze droom toevertrouwen? Wanneer je op internet ‘als
leek ‘gaat zoeken, zie je door de bomen het bos niet meer. Het
aanbod is gigantisch. Overal beloven ze je bergen goud, maar
als je vervolgens kijkt naar de recensies, slaan een hoop
opleiders de plank volledig mis. Via een tip van een
nagelstyliste waar ik online contact mee had, kwam ik terecht
bij Pika-Nails. Vanaf het moment dat ik daar binnenkwam (en
tot op heden nog steeds kom ☺) wist ik, hier zit ik goed. De
professionele begeleiding, kwalitatief uitstekende leerstof en
niet te vergeten een ervaren docente, die ECHT verstand van
nagels heeft, hebben ervoor gezorgd dat ik mijn droom kan
verwezenlijken! Inmiddels heb ik vele tevreden klanten. Een
betere bevestiging voor mijn keuze kan ik me niet wensen.
Wendy, bedankt!”
Sanne Jans
Nagelstudio NailLicious Elst, Elst (Utrecht)

Toen ik eenmaal besloten had om een opleiding tot
nagelstyliste te willen gaan volgen, wilde ik graag komen
kennis maken bij Pika-Nails. Ik vind het belangrijk dat het goed
klikt. Je gaat weer iets nieuws leren, compleet buiten je
comfort zone dus dan is het alleen maar fijn als je jezelf op je
gemak voelt. Tijdens het kennismakingsgesprek met Pika bleek
dat ik ronduit kon vragen over alles wat onduidelijk voor me
was. Er werd tijd voor me genomen om me rond te leiden, het
hele traject door te nemen van opleidingen, producten,
examens en bijscholingsmomenten. Ook werd gekeken naar
mijn eigen situatie thuis zodat we de opleiding zo goed
mogelijk konden inpassen. Echt maatwerk dus! Ben blij dat ik
voor Pika heb gekozen!
Joyce Kolkman
JD Nails, Bergen op Zoom

Onze
cursisten
over ons
Een aantal jaren geleden heb ik bij een andere instituut een
nagelopleiding gevolgd met als resultaat dat ik geen ‘’goede’’
nagel kon zetten. Toch bleef ik het nagelvak leuk vinden en
wilde ik er in verder, dus op zoek naar een andere en betere
opleider. Na veel zoeken op internet kwam ik bij Wendy van
Pika-Nails. En wat een verschil! Ik heb de allround opleiding
gevolgd en nu weet ik niet alleen hoe ik een mooie en goede
nagel kan maken, maar ook veel over de natuurlijke nagels.
Alles wordt theoretisch onderbouwd, zodat je ook weet wat
je doet. Ik ben een stuk zelfverzekerder nu en mocht ik iets
willen weten kan ik altijd bij Wendy terecht. Dus voor de
mensen die ook een goede nagelstyliste willen worden raad ik
aan om naar Pika-Nails te gaan!
Samira Tazi
Samira’s Nail & Beauty Bar, Eindhoven

Een goede Educator heeft alle nagelkennis in huis. Zo ook
Wendy van Pika-Nails. Op iedere vraag heeft zij een uitgebreid
antwoord. Anatomie en pathologie worden ook meegenomen
in het antwoord, hierdoor krijg je dus ook de
achtergrondinformatie. Wendy is zeer kundig in haar vak,
nagels zijn haar passie. Naast dat zij kundig is kom je bij PikaNails ook in een warm bad terecht. Zéér gastvrij, behulpzaam,
vriendelijk en kundig zijn woorden die het team van Pika-Nails
perfect omschrijven.
Mariëlle van Heeswijk
Nagelstudio M’Hee, Veghel

Je wordt met open armen ontvangen en je hebt les in een hele
gezellige huiselijke sfeer. Niet streng of met teveel pushen, en
als je vragen hebt krijg je er altijd een goed antwoord op.
Mocht je het nog niet begrijpen dan wordt het nogmaals met
veel geduld uitgelegd. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat de
lunch tijdens opleidingen overdag altijd zeer verzorgd is. Dus je
hoeft 's ochtends niet je brood te smeren, handig!
Ik heb hier met heel veel plezier mijn opleiding gedaan! Een
dikke tien voor het Pika-Nails team!
Daniëlle Kordalski
Daily Nails, Moergestel

