
Naglar
GRUNDUTBILDNINGAR

Nagelterapeut 
Lilly Nails grundutbildningar till Nagelterapeut är godkända av SEYF (Svenska Estetikernas Yrkesförbund) och SANSA (Swedish Asso-
ciation of Nails Schools & Agents), dvs en kvalitetsstämpel på utbildningar och salonger i Sverige. Vi jobbar individuellt efter varje elevs 
behov. Du lär dig arbeta med Lilly Nails Gelé och Invicta, två nagelsystem som är kompatibla med varandra. Är du sedan även intresserad 
av att lära dig akryl kan du gå vår materialbytarkurs till akryl efter avslutad utbildning.  

Förkunskapkrav: Du behöver inga förkunskaper för att gå grundutbildningen eftersom du får lära dig allt från grunden.
Kurslängd: 135 lärarledda timmar på skolan 
Praktik: Gel Polish på naturlig nagel med färg och Fransk manikyr. Du lär dig arbeta med Structure base för att skapa ett apex på naglar-
na för en starkare och mer hållbar Gel Polish-manikyr. Du lär dig att arbeta med Gelé- och Invicta-sortimentet, förlängning på mall och 
tipp, smile med reverseteknik, återbesök på byggda naglar, dekorationer och design med Lilly Nails glitter och designsortiment. Du lär dig 
även att arbeta med elfil. 
Teori:
• Hygien 
• Anatomi  
• Huden 
• Sjukdomar, åkommor & allergier 
• Ergonomi 
• Kemikunskap 
• Lilly Nails produkter 
• Kundbemötande 
• Driva företag  
• Marknadsföring 
• Prepp, Manikyr & Gel Polish
• Tippar & Mallar
• Produktapplicering & Nagelförlängning
• Färglära
Pris: 34900 kr inkl. moms. Kurskompedium och produkter ingår till ett värde av ca 8500 kr inkl. moms. 

Manikyrist
Lilly Nails grundutbildningar till Manikyrist är godkända av SEYF (Svenska Estetikernas Yrkesförbund) och SANSA (Swedish Association 
of Nails Schools & Agents), dvs en kvalitetsstämpel på utbildningar och salonger i Sverige. Vi jobbar individuellt efter varje elevs behov. 
Du lär dig arbeta med Lilly Nails Gelpolish och Structure base. Är du sedan även intresserad av att lära dig att förlänga naglar så  kan du 
komplettera med vår nagelförlängningsutbildning för att bli diplomerad nagelterapeut.  

Förkunskapkrav: Du behöver inga förkunskaper för att gå grundutbildningen eftersom du får lära dig allt från grunden.
Kurslängd: 45 lärarledda timmar på skolan 
Praktik: Gel Polish på naturlig nagel med färg och fransk manikyr. Du lär dig arbeta med Structure base för att skapa ett apex på naglarna 
för en starkare och mer hållbar Gel Polish-manikyr. Du lär dig även att arbeta med elfil vid prepp och borttagning.  
Teori:
• Hygien 
• Anatomi  
• Huden 
• Sjukdomar, åkommor & allergier 
• Ergonomi 
• Kemikunskap 
• Lilly Nails produkter 
• Kundbemötande 
• Driva företag  
• Marknadsföring 
• Prepp, Manikyr & Gel Polish 
Pris: 13500kr inkl. moms. Kurskompedium och produkter ingår till ett värde av ca 4200 kr inkl. moms. 
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Nagelförlängningsutbildning
Information:   För dig som gått en godkänd manikyristutbildning på Lilly Nails eller en annan skola och vill utbilda dig till  
   nagelterapeut.  
Kurslängd:  90 tim
Förkunskapkrav:  Manikyristutbilding 
Innehåll:   Du lär dig att arbeta med Gelé- och Invicta-sortimentet, förlängning på mall och tipp, smile med reverse 
   teknik, återbesök på byggda naglar, dekorationer och design med Lilly Nails glitter och designsortiment. 
   Du lär dig även att arbeta med elfil.  
Pris:    22400 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 6480 kr exkl. moms och kompendium. 

Gel Polish för Manikyrister och Fotvårdare 
Information:   Utöka dina kunskaper som manikyrist eller fotvårdare och erbjud dina kunder en hållbar gelpolishmanikyr.  
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Manikyrist/Fotvårdare 
Kurslängd:  Totalt 10 timmar fördelat på 1,5 dagar (7 tim kursdag, 3 tim provdag) 
Innehåll:   Gel Polish på naturlig nagel med färg och fransk manikyr. Du lär dig arbeta med Structure base för att skapa  
   ett apex på naglarna för en starkare mer hållbar gelpolish manikyr.  Du lär dig även att arbeta med elfil vid  
   prepp och borttagning.
Teori:    Kemikunskap, Lilly Nails produkter   
Pris:    4500 kr exkl. moms. Produkter och kompendium ingår till ett värde av 3175 kr exkl. moms.  

Mallkurs
Information:   För dig som redan har en godkänd Nagelterapeututbildning och är intresserad av att arbeta med Lilly Nails 
   produkter. 
Kurslängd:  1 dag
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut 
Innehåll:   Utöka dina kunskaper inom mallning, forma nageln utifrån dina och kundens önskemål. Denna kursen är för  
   nagelterapeuter som vill lära sig hur man på ett snabbt och enkelt sätt använder sig av mallar vid förlängning  
   och lagning av naglar. Vi går igenom grunderna för mallning, olika malltekniker beroende på vilken form man  
   vill bygga. tex stilletto/ballerina/mandel. 
Pris:    1200 kr exkl. moms och mallar

Elfilskurs
Information:   För dig som redan har en godkänd Nagelterapeututbildning och är intresserad av att arbeta med Lilly Nails 
   produkter. 
Kurslängd:  1 dag
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut eller Manikyrist 
Innehåll:   Vi går igenom hur du på ett effektivt och ergonomiskt sätt kan preppa naturliga naglar, fila bort Gel Polish 
samt    gel/akryl/invicta. Även hur vi kan forma naglarna både över- och underifrån.  
Pris:    3512 kr exkl. moms (elfil ingår i priset)
   800 kr exkl. moms (utan elfil)

KONTAKTINFORMATION
För frågor om respektive utbildning kontakta den skola du är intresserad av. Mer info om vart vi finns i Sverige hittar du på: 
https://lillynails.se/lilly-nails-academy
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Come-on-over i Gelé, Invicta, Akryl eller Tip&Design
Information:   För dig som redan har en godkänd Nagelterapeututbildning och vill arbeta med Lilly Nails produkter. 
Kurslängd:  4 timmar
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut 
Innehåll:   En halvdagsutbildning som ger dig kunskap om hur Lilly Nails produkter fungerar och hur de används, steg för  
   steg. Finns att gå i nagelsystemen Gelé, Invicta, Akryl eller Tip&Design. Du erhåller produkter för hela kurs-
   priset och får produktgenomgången på köpet. 
Pris Akryl:   2000 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 2000 kr exkl. moms. 
Pris Gelé/Invicta:  2000 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 2000 kr exkl. moms. 
Pris Tip&Design:  2000 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 2000 kr exkl. moms. 

Materialbytarkurs
Information:   Lärarledd utbildning på 28 tim fördelat på ca 4 dagar då vi går igenom produktkunskap, produkt   
   kemi, applicering naturell och franska reverse, filteknik och slutfinish. 
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut. 
Kurslängd:  28 timmar 
Pris Akryl:   8330 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 3200 kr exkl. moms. 
Pris Gelé/Invicta:  8330 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 3200 kr exkl. moms.

Uppgradering
Information:   För dig som har gått en icke-godkänd nagelterapeututbildning, dvs som inte har utgått från SEYF/   
   SANSA-riktlinjer. 
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut (icke-godkänd enligt ovan beskrivning) 
Kurslängd:  40 timmar 
Innehåll:        Kursen är fördelad på 40 timmar under 6 dagar. Efter avklarad kurs fås ett SEYF-godkänt diplom och man kan   
   sedan handla produkter på Lilly Nails webbshop. 
Notera:    Före bokning av Uppgraderingenskurs genomförs alltid en valideringsdag där ett teoretiskt och praktiskt   
   prov görs för att se aktuell kunskapsnivån. Därefter kan beslut tas om fortsättning med uppgradering alternativt  
   att gå vår grundutbildning. 
Pris:                 8330 kr exkl. moms. Produkter ingår till ett värde av 2800 kr exkl. moms.
   (Valideringsdagen betalas först, dvs 2000 kr exkl. moms. Resterande 6330 kr exkl. moms, betalas efter 
   genomförd validering.) 

Teknik-, Design- & Privatkurser 
Information:   Dessa utbildningar är individuellt upplagda för varje skola/lärare. 
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut. 
Kurslängd:  Utifrån respektive skola/lärare  
Innehåll:   Preppteknik för hållbara naglar, lackteknik, filteknik, olika typer av nagelformer, mallteknik, skarpa smile, faded  
   french, ombre med olika färger, marmoreringar, handmålad nail art etc.   
Pris:    Utifrån kurslängd, innehåll och produktpaket för respektive skola/lärare

Tävlingsteknik
Information:   För dig som vill utmana dig själv och förbättra din skicklighet. Individuellt upplagda utbildningar    
   för respektive skola/lärare. 
Förkunskapkrav:  Diplomerad/Certifierad Nagelterapeut. 
Kurslängd:  Utifrån respektive skola/lärare
Innehåll:   Här förbättrar vi dina grundkunskaper och går igenom applicering, fil- och lackteknik för tävlings-   
   naglar. Fokus på att minimera tiden för att bygga korrekta tävlingsnaglar. Här går vi även igenom    
   regler inför en tävling, scoreboarden, dvs bedömningmallen som domarna utgår ifrån samt förbe-   
   reder dig inför tävlingen. Denna utbildningen är även till för dig som vill effektivisera tiden för att    
   bygga hållbara och snygga salongsnaglar. 
Pris:    Utifrån kurslängd, innehåll och produktpaket för respektive skola/lärare
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