
Fransar
FRANSSTYLIST GRUNDUTBILDNING - kombinerad Singel- & Volym

Lilly Nails grundutbildning till fransstylist är SEYF-godkänd och omfattar såväl singel- som volym. Utbildningen är på 
40 timmar, förlagda på skolan där vi går genom såväl teori, härdplastskunskap och praktik inom både singel och volym.  

Övning och praktik för plock- och designteknik görs på docka, eller liknade, innan kundmottagande med modell. Du 
ansvarar själv för att hitta dina modeller. Det brukar vara mest bekvämt att öva på någon man känner. Om du mot all 
förmodan inte kan ordna modeller hjälper vi självklart till. Utöver tiden på skolan behöver du praktisera din kunskap 
hemma och du kommer få instruktioner av läraren om vad och hur många set fransar du behöver göra. Efter dag 4 får 
du ett Traineeintyg som är giltigt 6 månader. När du utfört ett godkänt teoretiskt och praktiskt prov erhåller du ett 
Certifikat.

Förkunskapskrav:  Du behöver inga förkunskaper för att gå vår utbildning eftersom du lär dig allt    
   från grunden.

Kurslängd:   135 timmar inkl. hemmapraktik

Innehåll:   Teori
   Plockteknik
   Demo av lärare
   Övning på modell
   Praktisk & teoretisk sammanfattning
   Egen praktisk övning
   Redovisning av praktiskt slutprov
   Certifiering/Diplomering

Pris:    19995 kr inkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 5200 kr inkl. moms.  
 

KONTAKTINFORMATION
För frågor om respektive utbildning kontakta den skola du är intresserad av.  
Mer info om vart vi finns hittar du på: https://lillynails.se/lilly-nails-academy
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Fransar
ÖVRIGA UTBILDNINGAR INOM FRANSAR

Volymutbildning
Information:   För dig som har gått en godkänd franstylistutbildning 
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Fransstylist 
Kurslängd:  2 dagar 
Innehåll:        Efter avklarad kurs fås ett diplom och man kan sedan handla produkter på Lilly Nails webbshop. 
Pris:                 5996 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 1560 kr exkl. moms. 

Uppgradering
Information:   För dig som har gått en icke-godkänd fransstylistutbildning, dvs som inte har utgått från SEYFs riktlinjer. 
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Franstylist (icke-godkänd enligt ovan beskrivning) 
Kurslängd:  1 valideringsdag och 3 uppgraderingskursdagar
Innehåll:        Efter avklarad kurs erhålles ett SEYF-godkänt diplom och kan sedan handla produkter i Lilly Nails   
   webbshop. 
Notera:    Innan bokningen av Uppgraderingenskursen genomförs alltid en valideringsdag där ett teoretiskt och   
   praktiskt prov görs för att se aktuell kunskapsnivå. Därefter kan beslut tas om fortsättning med upp-
   gradering alternativt att gå vår grundutbildning. 
Pris:                 9000 kr inkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 1000 kr exkl. moms.
   (Valideringsdagen betalas först, dvs 2000 kr exkl. moms. Resterande 7000 kr exkl. moms, betalas efter   
   genomförd validering.) 

Come-on-over
Information:   För dig som redan har en godkänd Fransstylist och är intresserad av att arbeta med Lilly Nails 
   produkter. 
Kurslängd:  4 timmar
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Fransstylist 
Innehåll:   En halvdagsutbildning som ger dig kunskap om hur Lilly Nails produkter fungerar och hur de används,  
   steg för steg. Du erhåller produkter för hela kurspriset och får produktgenomgången på köpet. 
Pris:    2000 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 2000 kr exkl. moms.  
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