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Thema workshops.
Cupido Nails, Halloween, snelle feestdagen, no more hair, Spa behandeling, manicure, 

hier komt de bruid … zijn nog maar een paar voorbeelden van de vele workshops die 

doorgaan bij Beauty concept store. Je vind meer informatie over onze thema workshops 

in de showroom, via facebook of stuur ons een mailtje. 

info@beautyconceptstore.be

we sturen je dan met alle plezier alle informatie op.

Meer weten ? 
Ben je geïnteresseerd in één van onze workshops en opleidingen ? 

Of wil je gewoon meer informatie ? Laat het ons weten ! 

Wij van Beauty concept store willen je graag helpen bij de juiste keuze .
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Wat je wil weten.
Beauty Concept Store heeft voor zowel de starter als 

ervaren schoonheidsspecialiste een uitgebreid 

aanbod aan trainingen en workshop.  

Onze docenten hebben zelf veel ervaring opgedaan 

zowel nationaal als internationale binnen de schoon-

heidsbranche. Na het volgen van iedere training 

ontvang je een certificaat. Alle trainingen gaan 

s’avonds en doordeweeks  door en in ons leslokaal 

zo doende je deze in alle rust kan volgen. 

Wil je direct van start ? DAT KAN ! 
Bouw je een klantenkring op naast je werk of studie? Of start je direct fulltime. In beide gevallen begin je 

altijd bij de basis. Goede producten en een goede training zijn van essentieel belang. 

De trainingspakketten van Beauty Concept Store bevatten alle tools om direct aan de slag te kunnen gaan.

Het programma.
Beauty Concept Store heeft uiteenlopende opleidin-

gen en workshops voor zo wel de ervaren schoon-

heidsspecialiste als de starter. Het opleidingspro-

gramma is zo  ingericht dat je enkel leert wat je nodig 

hebt. Geen overload aan informatie maar de juiste 

informatie op het juiste moment.

Maak je keuze… 

Kan je niet kiezen ? 

Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.

• Uitstekende verdienste
• Eigen tijd indelen 
• Omgaan met mensen 
• Creatief werken 
• Grote winst marge 
• Inspelen op laatste trends 
• Flexibele werkomgeving 

pleidingen



Nail Styling een vak met toekomst 

MEER AMBITIE ? 
START ALS NAGELSTYLISTE

Het Training Programma van Beauty Concept Store   is absoluut uniek. Net als jij, want ieder mens is anders 

en heeft zijn eigen wensen. Het bijzondere van het Beauty Concept Store training Programma is dat er 

uitsluiten word gewerkt in kleine groepen voor optimale aandacht. Deze persoonlijke benadering bied alleen 

Beauty Concept Store.

Dag 1 Basis Manicure .
Niet alleen gel – of Acryl nagels hebben verzorging nodig, ook natuurlij-

ke nagels moeten verzorgd worden. Zo zijn er ook mensen zonder 

kunstnagels die behoren tot jouw doelgroep.

Zonder goede manicure kan je geen goede set kunstnagels plaatsen.

• Theorie en Praktijk.  

• Anatomie en pathologie van de natuurlijke Nagel.

• Product kennis.

• Spa behandeling.

• Paraffinepakking. 

• Eenvoudige handmassage technieken.

• Lak technieken.

Geen model nodig

Dag 2 ) Natuurlijke Nagelverlening.
• Theorie 
• Product kennis 
• Voorbereiding natuurlijke nagel 
• Plaatsen tips naturel 
• Natuurlijke verlenging gel
• Vijltechnieken
• Werken met color gel 

• Veiligheid en hygiëne 

Model 1 natuurlijke nagelverlening. 

Geen kunstnagels !

Dag 3 ) French Manicure.
• Theorie 
• Voorbereiding natuurlijke nagel 
• Plaatsen tips French
• Werken met sjablonen
• Vijltechnieken 
• French manicure Smile line
• Color French

• Veiligheid en hygiëne

Model 2 French Manicure. 

Geen kunstnagels !

Dag 4 ) Nabehandeling  
Natuurlijke nagelverlening. 
• Theorie 
• Bijwerken natuurlijke nagel 
• verlening 
• Bijwerken Color gel 
• Sjablonen Technieken 
• Manicure nabehandeling
• Vijltechnieken 

• Veiligheid en hygiëne 

 

Model 1 moet terug komen met natuurlijke verlening  

            en uitgroei van 3 weken  

Dag 5 )Nabehandeling 
French Manicure. 
• Theorie 
• Bijwerken French Manicure 
• verlening 
• Bijwerken French Color gels 
• Sjablonen Technieken 
• Manicure nabehandeling
• Vijltechnieken 

• Veiligheid en hygiëne 

 

Model 2 moet terug komen met french manicure 

            en uitgroei van 3 weken.

Dag 6) vrije oefendag.
Voorbereidingen examen 

Deze dag gaan we dieper in op je knelpunten. 

Model in samenspraak met lesgeefster 

Dag 7) Examen.
Examen : Theorie

Examen : praktijk 

Je hebt 2.15min de tijd 

Model nodig

Het vak van nagelstyliste is een zeer leuk vak waarin je de nodige creativiteit kunt leggen. Waarin je direct 

resultaat ziet van je werk, waarin je zeer veel mensen ontmoet en waarmee je, je eigen werktijden kunt 

indelen en als zelfstandige een aantrekkelijk salaris kunt verdienen met een relatief kleine investering en een 

korte opleiding en niet al te grote ruimte, kan je reeds als zelfstandige aan de slag.

Het vak van nagelstyliste is een nog vrij jong beroep in vergelijking met bijvoorbeeld een kapper.

De ontwikkelingen binnen deze branche gaan nog zo snel dat het van essentieel belang is om u regelmatig 

te laten bijscholen of een nieuwe of  andere techniek eigen te maken.

Deze Brochure 

Beauty Concept Store weet wat je nodig hebt en wat je wil weten. 

Het brede assortiment producten en opleidingsprogramma van Beauty Concept Store  

is gebaseerd op ruim 20 jaar prakrijk ervaring in zo wel nationaal als internationale 

schoonheidsbranche.

Wat je nodig hebt.
Beauty Concept Store heeft alle mogelijke tools en is constant bezig met zijn gamma 

uit te breiden en het te vernieuwen, maar bij het zoeken van nieuwe kwaliteitspro-

ducten hoort ook het verwerven en zich  verdiepen in het aanbod. Op basis van deze 

filosofie willen we U en uw klanten de beste kwaliteit aanbieden. Hierbij is natuurlijk 

een goede communicatie essentieel, luisteren naar de klant en beantwoorden aan 

haar verwachtingen! Uiteraard is dan ook de kwaliteit  van een merk van onschat-

bare waarde. 

Wil je graag persoonlijk advies? 

Dan ben je van harte welkom in onze showroom. 

 is de eerste  stap naar jouw succes!


