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Velkommen
til Aquanovo Beauty School

Har du et ønske om  å utdanne deg  innenfor terapeutiske eller  kosmetiske  be-
handlinger?  Trenger  du  videreutdanning eller fordypning, å  friske  opp  kunn-
skapen eller ønske du å lære nye teknikker? Da kan vi tilby deg en trygg og 
profesjonell skole!

Skolen startet i 1984 gjennom Norsk Negleskole, og vi er i dag landets eldste 
og beste skole innenfor en rekke av våre utdanningestilbud. Vårt hovedområde 
er utdanning innen spa, negledesign, kosmetisk fotpleie og permanent makeup.

Vi har skoler på Gjøvik og i Oslo, og begge skolene ligger midt i sentrum 
av byene. På Gjøvik tilbyr vi overnatting på skolen (kr 170,- pr døgn), og fri 
tilgang til Otium Spa - et av Norges fineste Spa.

AQUANOVO AS
Hovedkontor
Kirkegt 6
2821 Gjøvik
Tlf: 63 85 77 11
info@aquanovo.no

Aquanovo
Avd Oslo
Bygdøy Allè 64
0262 Oslo
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Dine muligheter
Oppdag valgene

De som har flest muligheter er de som har god 
utdanning. Det gjelder for alle bransjer, og ikke 
minst for hudpleiere, negledesignere, kosmetisk 
fotpleiere, permanent makeup-artister og spa- 
terapeuter.

Er du ny i bransjen eller ønsker du et karriere-
skifte? Fagfolk eller gründere - Aquanovo LCN 
Beauty School er veien til suksess!

Start  med  en  god  utdanning,  og  sørg  for  å 
videreutdanne deg. Følg så med på moter, tren-
der og nye produkter.

Ved å tilby LCN og Tegoder i din salong, vil du 
kunne  posisjonere  deg i  dagens  marked.  Ut-
danningen og produktene gjør deg konkurranse-
dyktig. Resultatet vil være fornøyde kunder som 
kommer tilbake, og de vil anbefale deg videre til 
andre. Det er den mest effektive reklamen som 
finnes!

Aquanovo Spa Consult AS er i dag en ledende 
totalleverandør innen hud-, spa-, hånd-, fot-, per-
manent makeup og negledesign.

Vi har også verdens beste konsepter for innred-
ning, som sikrer at du kan utføre ditt arbeid med 
et minimum av arbeidsrelaterte skader. 

Du vil ha en delikat og innbydende salong hvor 
kunden ønsker å  kjøpe behandlinger og varer.  
Vi har en  rekke salong- og shopkonsepter som 
benyttes i salonger og store kjøpesenter verden 
rundt.
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Våre krav

Aquanovo Beauty School har en omfattende og 
individuell læreplan som sikrer at  utdanningene 
har  høy  kvalitet, slik  at  du  får  den  beste  ut-
danningen. Den er stadig i forandring og ut-
bedring  for  å  tilfredsstille  våre  høye  krav, og 
vi jobber kontinuerlig med å følge med på hva 
markedet ønsker av behandlinger og produkter.  
Våre lærere er forpliktet til å gjennomføre både 
teoretiske  og  praktiske  trainer-  og  videreut-
danningsprogrammer. 

Vi arbeider i et nært samarbeid med Wilde 
Cosmetics og Tegoders terapeuter, spesialister 
og forskere.  I  vårt  team  her  i  Norge  har  vi 
samlet  personer med lang erfaring og bred 
kompetanse som hudpleier, spaterapeuter, pro-
fesjonelle neglterapeuter, klassisk massør, autori-
sert fotterapeut og Master of Science i økonomi.

Utdanning
Aquanovo Beauty School har de utdanningene 
du trenger for å starte din egen bedrift. Om 
du ønsker å starte en profesjonell salong i spa- 
senter, hotell, butikkonsept (shop in shop) eller 
jobber som frilanser, vil du finne det du trenger 
hos oss.

Vi er din partner hele veien. Målet vårt er å være 
der når du har spørsmål og utfordringer. Vi kan 

tilby deg hjelp med alt fra planlegging og utform-
ing av bedriften, forretningsplan, interiørdesign, 
drift- og markedsføring. Vi er kanskje alene om å 
kunne tilby alt dette.

Videreutdanning
Vi har en rekke videreutdannelser slik at du kan 
få flere ”ben å stå på”, og ikke minst forebygge  
utbrenthet  og  arbeidsrelaterte  skader.
Videreutdanningstilbudet skal gjøre det mulig 
for deg å utvide tilbudet ditt, slik at du får mer  
salg og større suksess.

Workshops
Dyptgående kunnskaper, kompetanse og topp- 
aktuelt er ord som beskriver utvalget i våre 
workshops.  Halv-  til  heldagskurs  for  å  lære  
nye teknikker og holde deg oppdaterer på de 
nyeste trender og moter som kommer.

Bare en dag for deg - nytt tilbud!
Her skreddersyr du og vår lærer en dag innenfor 
et bestemt tema som du ønsker å fordype deg i. 
(Mer informasjon på side 17.)
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Ny- og Videreutdanning
 - bli med inn i neglekosmetikkens verden
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Grunnkurs:
Negleterapeut: 

Modul 1 - 5 dager
Krever ingen forkunnska-
per. Kurs i de grunn-
leggende teknikkene 
for forlenging med 
tippe-teknikk og perma-
nent fransk med gele. 

Side 7 og 8

Grunnkurs:
Negleteknikker 

5 dager
Krever ingen forkunnska-
per. Kurs i de grunn-
leggende teknikkene 
for forlenging med 
tippe-teknikk og perma-
nent fransk med gele. 

Side 11

Grunnkurs:
Negleteknikker 

4 dager
Krever ingen forkunnska-
per. Kurs i de grunn-
leggende teknikkene 
for forlenging med 
tippe-teknikk og perma-
nent fransk med gele. 

Side 12

Videreutdanning:
Negleterapeut: 

Modul 2 - 5 dager
Fordypning i etterfyll og drillteknikker, forlenging med formteknikk og manikyr

med alle våre 4 fargesystemer. . Kan velges som en pakkeløsning eller velges separat. 
Side 7 og 9

Videreutdanning:
Negleterapeut: 

Modul 3 - 5 dager
Neglbiterterapi og kamuflasjeteknikk, repetisjon og kvalitetssikring. Eksamen siste 
dagen. Kan velges som en pakkeløsning eller velges separat. 

Side 7 og 10

Workshops:

Innføringskurs/skifte system 
1-2 dager

For negledesignere som ønsker
å bytte til LCNs fargesystem.

Side 13

En dag bare for deg
1 dag

Individuelt fordypningskurs for negle-
designere innen et bestemt tema.

Side 14

Recolution soak-off gelé
1 dag

Innføring i et perfekt farge- og modeller-
ingssystem som er like holdbart som gelé.

Side 15

Lac & Cure
1 dag

Innføringskurs i et nyskapende, løse-
middelfritt fargesystem for naturnegler.

Side 15

Dekor
1 dag

Et kreativt og praktisk kurs der du blir 
kjent med produkter og grunnteknikker 

innenfor klassisk Nail Art,
Side 15

Master Trainer Workshops:
Vi tilbyr også workshops med våre dyktige Master Trainere 
innen dekor, konkurransenegler og mer. Disse kursene vil bli 

annonsert underveis på våre nettsider.



Dette er utdanningen for deg som ønsker å 
jobbe profesjonelt med negledesign, og en 
komplett utdanningspakke som sørger for at du 
får en bred og høy kompetanse. 

Det er i dag stor etterspørsel etter dyktige ne-
gledesignere, og for å bli en dyktig negledesign-
er må  du  være  villig  til  å  satse.  Kundene  
og salongene er mer enn tidligere opptatt av 
miljø og helse, og vi har som motto at kundene 
og terapeutene ikke skal skades eller påføres 
unødvendige belastninger.  Du  vil  få  jobbe  
med  biokompatible  produkter  som  sikrer  et 
arbeidsmiljø uten sterke kjemikalier eller 
løsningsmidler som fordamper. Den viktigste 
behandling er etterfyll, for det er nå man skal 
løse kundens hverdagsutfordringer. Neglene til 
kunden vil være i konstant forandring, og for 
at du skal kunne løse disse kreves det både 
kunnskap og praksis.

Forkunnskaper: Utdanningen krever ingen 
forkunnskaper. Du må like å jobbe nært med 
mennesker og trives med presisjonsarbeid.

Innhold: Utdanningen går over 3 moduler, alle 
på 5 dager. Man har 3-4 ukers praksis mellom 
hver modul. 

Profesjonell Neglterapeut, 3 mnd studie

Temaoversikt:
• Anatomi
• Hygiene
• Tørr og våt manikyr
• Spamanikyr
• Lakkeringsteknikker
• Tippeteknikk
• Formteknikk
• Permanent fransk
• Etterfyll
• Forsterkning av naturneglen
• Kamuflasjeteknikk
• Neglebiterterapi
• Glassfiber
• Drillteknikk
• Dekor med 3D effekt
• Dekorteknikk med formteknikk

Les mer i kommende sider.

Pris: 24.000,- 
Prisen inkluderer alt studiemateriell og materi-
ell brukt i undervisning, lærebok og kundeskje-
maer. Alt du trenger for å utføre behandlinger 
hjemme, verdi ca kr 8.600,-

www.beautyschool .no
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Neglterapeut modul 1
Grunnteknikker

Mål for denne delen:
Å kunne gjøre en analyse av kundens hender 
og negler, utføre forlengelse av kundens negler 
med tippeteknikk, modellere og forme, legge en 
permanent fransk manikyr og gi råd og veiledn-
ing om videre behandling, produkter og hjem-
mebehandling.

Teori
• Anatomi
• Dermatologi
• Fysiologi
• Hygiene
• Analyse
• Instrumenter og verktøy
• Arbeidsstasjonen
• Produktkunnskap
• Tippeteknikk
• Lysherdesystemet
• Etterfyll
• Yrkesetikk
• Kundekort
• Markedsføring og prissetting
• Historien om negledesign

Praksis
• Grunnsteg, forberedelser av neglen
• Tippe- og limteknikk
• Forsterkning og modellering med 1-fase- og 

3-fasesystem.
• Permanent fransk manikyr
• Enkel dekor

Oppgaver til neste samling: 
Utføre 5 stk forlengelser med tippeteknikk, do-
kumentert med kundekort. Skrive et kort re-
syme. Om man har mulighet kan man utføre 
praksis på skolen.

8
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Neglterapeut modul 2
Kvalitetssikring - formeteknikk
og manikyr

Mål for denne delen:
Å finpusse på teknikkene fra modul 1, lære 
om formteknikk, neglebiterterapi, kamuflering-
steknikker og etterfyll, kunne utføre manikyr, 
lakkeringsteknikker og enkel dekor og utveksle 
erfaringer fra hjemmearbeidet.

Teori
• Repetisjon
• Drill og tilbehør
• Produktkunnskap; gelé
• Etterfyll med 1-fase- og 3-fasesystem.
• Formteknikk
• Neglebiterterapi og kamuflasjeteknikk
• Manikyr og lakkering
• Hånd- og negleprodukter

Praksis
• Våt og tørr manikyr
• Spamanikyr
• Parafinbehandling
• Lakkeringsteknikker (X-tame og Recolution)
• Formteknikk, forlengelse av naturneglen 

med former.
• Neglebiterterapi
• Etterfyll med 1-fase- og 3-fasesystem.
• Drill og fileteknikk
• Dekor
• Finpusse på teknikkene

Oppgaver til neste samling: 
Utføre 5 stk forlengelser med formteknikk, do-
kumentert med kundekort. 

Om man har mulighet kan man utføre praksis 
på skolen.

www.beautyschool .no
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Neglterapeut modul 3
Repetisjon og eksamen

Mål for denne delen: 
Repetisjon av teknikkene, dybdekunnskaper om 
1-fase- og 3-fasesystemet og deres ulike egen-
skaper, forsterkning  av  naturneglen  og 
dekor med formteknikk.

Teori
• Repetisjon
• Evaluering av kundeerfaringene
• Formteknikk, forlengelse av naturneglen 

med former.
• Dekorresiner
• Individuell veiledning - problemområder
• Gjennomgang og forberedelser til eksamen

Praksis
• Tippeteknikk med 1-fase- og 3-fasesystem
• Formteknikk, forlengelse av naturneglen 

med former.
• Etterfyll med 1-fase og 3-fase system.
• Drill og fileteknikk
• Formteknikk med dekor
• Finpusse på teknikkene
• Repetisjon etter elvenes behov
• Neglebiterterapi/kamuflasje.

Gjennomføring av denne delen:
Teoretisk og praktisk undervisning.
Eksamen: 
Fredag kl 10.00  Teoretisk 2 timer
Fredag kl 13.00  Praktisk 2,5 timer

Diplom: 
Sertifisert LCN Profesjonell Neglterapeut

10
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Negleteknikker 5 dager

Et kurs for deg som raskt vil komme i gang med en 
enkel forlengelse og forsterkning av naturneglen. 
Du får lære tradisjonell tippeteknikk, fransk med 
forsterkning  og  1-fase-  og  3-fasesystem.  Man 
arbeider med en selvutjevnende gelé som ikke 
er porøs, og som herder i UV-lys. Geléen er bio- 
kompatibel, og fri for løsningsmidler og sjener-
ende lukt.

Forkunnskaper:
Utdanningen krever ingen forkunnskaper. Du må 
like å jobbe nært med mennesker og trives med
presisjonsarbeid.

Innhold: 
Utdanningen går over 5 dager. Etter dette kurset 
er du kvalifisert til å gå videre på negle-
terapeutstudiet, og kan ved en senere anledning 
søke deg inn på modul 2 og 3 for å få status som 
negleterapeut!

Pris pr modul er kr 7.000,-

Eksamen:
Etter gjennomført praksis hjemme, avlegges en 
skriftlig prøve (avsatt tid 2 timer) og en praktisk 
eksamen (avsatt tid 2,5 timer).

Pris: 12.500,-
Prisen inkluderer alt studiemateriell og materiell
du vil trenge for å utføre hjemmearbeidet, lære-
bok og kundeskjemaer.

Diplom: 
Sertifisert LCN Neglteknikker

11
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Negleteknikker 4 dager

Du får lære tradisjonell tippeteknikk, fransk med 
forsterkning og 1-fase- og 3-fasesystem.
Man arbeider med en selvutjevnende gelé  som   
ikke er porøs og som herder i UV-lys. Geléen er 
biokompatibel, og fri for løsningsmidler og sje-
nerende lukt.

Forkunnskaper: 
Kraver ingen forkunnskaper. Den teoretiske de-
len må man studere hjemme før man kommer 
til kurset.

Innhold: 
Utdanningen går over 4 dager,. Etter dette kur-
set er du kvalifisert til å gå videre på negle-
teapeutstudiet, og kan ved en senere anledning 
søke deg inn på modul 2 og 3 for å få status som 
neglterapeut! 

Pris pr modul er kr 7.000,-
10% rabatt ved påmelding til begge modulene.

Oppgaver for å kunne gå opp til eksamen: 
Etter endt kurs må man utføre minimum 10 stk 
forlengelser med tippe- teknikk med 1-fase 
eller 3-fase gelé, dokumentert med kundekort. 

Om man har mulighet kan man utføre praksis 
på skolen.

Eksamen: 
Etter gjennomført praksis hjemme, avlegges en 
skriftlig prøve (avsatt tid 2 timer) og en praktisk 
eksamen (avsatt tid 2,5 timer).

Pris: 12.500,-
Prisen inkluderer alt studiemateriell og materiell
du vil trenge for å utføre hjemmearbeidet, lære-
bok og kundeskjemaer.

Diplom: 
Sertifisert LCN Neglteknikker
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Videreutdanning innføringskurs/skifte system, 1-2 dager

Vi ønsker alle negledesignere velkommen til to 
spennende dager i LCNs verden! Kurset er en 
innføring i LCN-systemet, og alle de spennende 
muligheter som dette systemet har. Gratis over-
natting om du tar kurs på Gjøvik.

Hvorfor skifte til LCN?
Jo, fordi det er det beste gelésystemet!

Du vil lære ulike behandlingsteknikker som gir 
maksimal frihet i arbeidet, og gjør det mulig å 
utføre alt innen forsterkning av naturneglen, tip-
peteknikk og formteknikk. Du får jobbe med 
geléer som er enkle å påføre og forme, og som 
krever minimalt med  filing. Resultatet er en tynn 
negl som føles og ser helt naturlig ut.

Produktene har Biokompatible formuleringer. 
Det gjør at du arbeider uten sterke kjemikalier 
og lukter.

Forkunnskaper: 
Utdanningen krever at du har diplom i negle-
design.

Innhold: 
Utdanningen går over 1-2 dager.

Gjennomføring:
 Teoretisk lærerledet undervisning og praktisk
undervisning.

Kurset har ingen kostnad ved kjøp av LCN 
negleprodukter!

Diplom: 
Sertifisert LCN Negldesigner

13
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Videreutdanning  individuelt fordypningskurs i negler

En dag bare for deg!

Dette er en dag der du og vår lærer skreddersyr 
en dag innenfor et bestemt tema som du ønsker 
å fordype deg i. Innholdet bestemmes i forkant 
av kurset. Om du ønsker å ta med deg egne 
modeller, er du hjertelig velkommen til det. Vi 
kan også sørge for modeller hvis det er ønskelig.

Forkunnskaper: 
Diplom i Negledesign UV-gele.

Innhold: 
Du og din lærer velger i forkant ut temaer som 
du ønsker å fordype deg i. 

Du kan velge mellom disse temaene: 
• Finpussing på teknikker
• Forsterking av naturnegl
• Fordypning i etterfyllteknikker
• Drillkurs
• Neglebiterterapi
• Formteknikk med gelé
• Kamuflasjeteknikk
• Spa manikyr
• Glassdekor
• Stiletto
• Recolution soak-off gelé
• X-tame lysherdende lakk

Gjennomføring: 
Individuell teoretisk og praktisk undervisning.

Pris: kr 3.500,- 
Prisen inkluderer alt studiemateriell som blir 
brukt i undervisningen.

www.beautyschool .no
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Workshops

Recolution
Soak-off fargegelésystem 

- holdbar som gelé og avtagbar! 
- et perfekt farge- og modelleringssystem.

Recolution er et permanent UV-lakksystem 
som er slitesterkt og holdbart i minimum 14 
dager. Lakken kan etterfylles eller fjernes med 
LCN loosner, og du kan legge fransk manikyr, 
farget lakk eller en helt klar farge. Siden den 
herdes i UV-lys, er det derfor ingen ventetid 
for at lakken skal tørke. Recolution inneholder 
ingen løse-midler. Produktet blir dermed ikke 
tykt i konsistens, og kan brukes til siste dråpe. Et 
ekstremt holdbart system!

Forkunnskaper: 
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Pris: 
Kurset har ingen kostnad ved kjøp av start-
pakke.

Diplom: 
LCN Recolution

Lac & Cure
Fremtidens Neglelakk

Lac & Cure er et nyskapende, løsemiddelfritt 
fargesystem for naturnegler - en svært elastisk 
lakk som herdes i løpet av to minutter med 
lysenhet eller ett minutt i LED-lampe.

I motsetning til soak-off-systemet er ikke dette 
et gelesystem, men et lakksystem. Du kan 
legge fransk manikyr, farget lakk eller en helt 
klar farge som sitter ca dobbelt så lenge som 
vanlig neglelakk. Lac & Cure er ikke skadelig for 
naturneglene, er fri for løsemidler, lett å legge 
og du unngår farge i neglebåndet (da dette 
enkelt kan fjernes før herding). 

Forkunnskaper: 
Kurset krever ingen forkunnskaper

Pris:
Kurset har ingen konstnad ved kjøp av start-
pakke.

www.beautyschool .no

Dekor 

Et kreativt og praktisk kurs der du blir kjent 
med produkter og grunnteknikker innenfor 
klassisk Nail Art - både med lakkeringsteknik-
ker og geléer. Du får prøve forskjellige teknik-
ker og gjøre deg kjent med en rekke produkter 
innenfor dekormaterialene (strassteiner, glitter-
dust, nail art-pen og ulike hjelpemidlerr). Vi går 
igjennom maleteknikk, 3D-Design og marmore-
ringsteknikker. Hvilke produkter vi bruker vil var-
eiere etter temaet for sesongen og trender. 

Forkunnskaper: 
Diplom i Negledesign i UV-Gelé

Innhold:
1 dag med lærerledet undervisning i teori og 
praksis.

Pris: 1.500,-
Prisen inkluderer alt studiemateriell og materiell, 
lærebok og kundeskjema.

Diplom: 
LCN Grunnkurs Dekor

Diplom: 
LCN X-Tame
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Ny- og Videreutdanning
- Profesjonell Kosmetisk Fotpleie

16

Videreutdanning: 
Oppfølgingskurs i Kosmetisk Fotpleie

2 dager
Et kurs for deg  som tidligere har tatt kosmetisk

fotpleiekurs, og ønsker å fullføre studiet og få diplom
som Profesjonell Kosmetisk Fotpleier. 

Side 18

Workshop: 

Permanent Fransk Pedikyr
1 dag

Et kurs for fotterapeuter, kosmetisk fotpleiere,  hud-
pleiere, negledesignere og spaterapeut.  som vil lære å 

legge permanent fransk med gelè og fransk lakk. 
Side 18

En dag bare for deg!
1 dag

Dette er en dag der du og vår lærer skreddersyr en dag 
innenfor et bestemt tema som du ønsker å fordype deg 

i. For fotterapeuter og kosmetisk forpleiere.
Side 19

Grunnkurs: 
Profesjonell Kosmetisk Fotpleie

4 +2 dager
Et kurs i fotpleie hvor du lærer de mest 

moderne teknikkene innen fotpleie/pedikyr.  
Krever ingen forkunnskaper. 

Side 17



Profesjonell Kosmetisk Fotpleie 4 + 2 dager
Grunnkurs og oppfølgingskurs

Et kurs i fotpleie hvor du lærer de mest mod-
erne teknikkene innen fotpleie/pedikyr.  Innova-
tiv, moderne fotpleie er noe kundene virkelig 
setter pris på, og det er den behandlingen som 
er lettest å selge innen velværebransjen.  

Regelmessig fotpleie forbygger mange helse-
problemer. Fotpleie og pedikyr er en service som 
kunden virkelig setter pris på. Fotpleiekundene 
har ofte tid til å komme på dagtid, og sånn sett 
er det også et godt supplement til salongen for 
å redusere jobbing på ettermiddag og kveld. 
Dette kurset omhandler kosmetisk fotpleie, og 
må ikke forveksles med fotterapeututdannelsen.

Teori
• Introduksjon
• Anatomien av foten
• Dermatologi og fysiologi
• Kontraindikasjoner
• Arbeidsplassen
• Verktøy og utstyr
• Drillteknikk
• Produktlære
• Hygiene
• Patologiske forandringer av foten og tærne
• Salg og service
• Hvordan prise behandlingen.

Praksis
• Fotpleiebehandling
• Spapedikyr
• Drill- og fileteknikk
• Peeling
• Klipp av negler
• Fotmassasje
• Permanent Fransk
• Parafinbehandling
• Wilde Pedique

Forkunnskaper: Utdanningen krever ingen 
forkunnskaper. Du må like å jobbe nært med 
mennesker og trives med presisjonsarbeid.

Innhold: Utdanningen går over 4 dager grunnkurs 
og 2 dager oppfølgingskurs (se side 18).  Vi an-
befaler i tillegg å bestille voksekurs (4 timer), da 
dette kan bidra til økt inntekt i din salong.
 
Gjennomføring: Autoriserte fotterapeuter led-
er teoretisk og praktisk undervisning.

Pris: Kr 10.200,- med voks
         Kr 9.200,- uten voks

Prisen inkluderer alt studiemateriell, lærebok og 
kundeskjemaer.

Diplom: 
Sertifisert Kosmetisk Fotpleier med voksing
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Oppfølgingskurs
Kosmetisk Fotpleie - 2 dager

Et kurs for deg  som tidligere har tatt kosmetisk 
fotpleiekurs, og ønsker å fullføre studiet og få 
diplom som Profesjonell Kosmetisk Fotpleier. 

Kurset vil inneholde repitisjon av den teoretiske 
delen og praktisk arbeid på kunder. Under kurset 
vil det til stor grad være elevene selv som styrer 
innholdet i kurset, da kurset er relativt fritt lagt 
opp. Temaer kan ofte være negletrang, spange-
behandling, liktorner, vorter og drillteknikk. 
Dette kurset kan tas flere ganger, for oppfriskn-
ing og repitisjon.

Forkunnskaper: Grunnkunnskaper i Kosmetisk 
Fotpleie.

Innhold: Utdanningen går over 2 dager. 

Pris: kr 3.500,-
Prisen inkluderer alt studiemateriell og materiell, 
lærebok og kundeskjema.

Videreutdanning føtter

Diplom: 
LCN Profesjonell Kosmetisk Fotpleier
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Permanent Fransk Pedikyr

Et kurs for deg  som vil lære å legge Perma-
nent Fransk med gelè og fransk lakk. Nå kan du 
lære å legge fransk på tåneglene med antiseptisk 
virkning. Du vil også lære enkel og delikat dekor. 
Neglen vil se ut som og føles som den naturlige 
neglen. Dette er en service som kundene dine 
virkelig vil sette pris på!

Forkunnskaper: Fotterapeut, kosmetisk fotplei-
er, hudpleier, negledesigner og spaterapeut.

Innhold: Èn dag med lærerledet undervisning i 
teori og praksis.

Pris: kr 5.500,-
Prisen inkluderer startpakke, alt studiemateriell 
og materiell, lærebok og kundeskjema.

Diplom: 
LCN Wilde Pedique Fransk Pedikyr
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Videreutdanning individuell fordypning i føtter

En dag bare for deg

Dette er en dag der du og vår lærer skreddersyr 
en dag innenfor et bestemt tema som du ønsker 
å fordype deg i. Innholdet bestemmes i forkant 
av kurset. Om du ønsker å ta med deg egne 
modeller, er du hjertelig velkommen til det. Vi 
kan også sørge for modeller hvis det er ønskelig

Forkunnskaper: Fotterapeut eller kosmetisk fot-
pleier.

Innhold: En dag hvor du og din lærer i forkant 
velger ut temaer du ønsker å fordype deg i.

Du kan velge mellom disse temaene:
• - Finpussing av teknikker
• - Negletrang og spange
• - Wilde Pedique negletprotese
• - Nail Art, dekor føtter
• - Drill-og fileteknikk
• - Spa Pedikyr

Gjennomføring:  
Teoretisk og praktisk undervisning hvor du vil få 
individuell undervisning med læreren.

Pris: kr 3.500,-
Prisen inkluderer alt studiemateriell som blir 
brukt i undervisningen.

Diplom: 
Utarbeides etter valgt tema
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Permanent Makeup

20
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LCN er en av verdens ledenede innenfor 
Permanent Makeup, og er flere år på rad blitt 
tildelt prestisjetunge priser i Beauty Forum 
Award i Tyskland. Dette både for farger, nåler, 
maskiner, service og kundetilfredshet.

Vår lærer, Cecilie Sundby, har 18 års erfaring 
innen PMC. Hun har jobbet med flere syste-
mer, tatt kurs i mange forskjellige teknikker og 
tok høsten 2012 Master Trainer-utdannelse hos 
LCN.

“Etter så mange år har jeg endelig funnet 
et system som passer for meg! Hygiene i 
høysete, helt uslåelige maskiner, og fantas-
tiske og holdbare farger som ikke skiller 
seg eller flyter ut. Er i dag så takknmelig 
for å jobbe i et selskap som har fokus på 
presisjon, teknikk, farger og maskiner!”



Permanent Makeup er en mild form for tato-
vering,som vi kaller pigmentering. Holdbarheten 
er derfor kun 3-5 år. Med hjelp av meget fine 
nåler føres fargepigmenter ned i huden.

• Med denne teknikken kan man rette og 
korrigere øyenbryn,  eller  lage helt  nye 

     øyenbryn om man har mistet sine egne.
• Eyeliner fremhever og rammer inn øynene, 

og skjuler mangelen på få eller ingen 
øyevipper. 

• Leppene kan korrigeres, eller man kan lage 
en permanent lipliner. Liplineren kan fylles 
slik at man får en permanent lebestift.

• Øyenbryn, øyekonturen og leppekonturen 
kan ved hjelp av denne teknikken frem-
heves eller korrigeres, mer eller mindre 
permanent.

Vi benytter kun fargepigmenter som er god-
kjent i henhold til EUs direktiv for kosmetikk 
og medisin, og som er testet av det anerkjente 
Sveitsiske instituttet RCC-Ltd. Tester blir utført 
av eksterne laboratorier av sikkerhetmessige 
grunner.  

Alle fargene er utviklet av Wilde Cosmetics 
GmbH i Tyskland. For å unngå smitte gjennom 

fargene blir de kun brukt til én person, slik at 
det ikke skjer en sammenblanding av brukte 
farger før, under eller etter behandling.

Det benyttes kun sterile engangsnåler og pre-
sisjonsapparatur hvor nåledybden kan justeres 
med en tiendedel millimeters nøyaktighet.

Hos oss står hygiene i høysete!

Tysk kontroll
Fargene har den høyeste kvalitetsstandard. 
Hver batch blir omhyggelig testet for konsistens 
og farge, i overensstemmelse med standardis-
erte prosedyrer. Samtlige flasker er steriliserte, 
og hver batch blir mikrobiologisk testet av et 
uavhengig sertifisert institutt. 

LCN garanterer derfor at deres produkter 
har den høyeste kvaliteten og pålitelighet. De 
permanente makeup-fargene består av presise 
mengder av ultrarene og fargestabile pigmenter 
i en væske. Fargene overholder det tyske regu-
lativ* for tatoveringsmidler, og for tilberednin-
gen av disse.

*Tätowiermittel-Verordnung vom 13.11.2008.

Sammensetning av væske og pigmenteringer.
a) Vesken: Blanding av isopropyl alkohol og 
fysiologisk oppløsning av salt og glycerin.
b) Pigmentene: Blanding av jernoxyd pigmenter, 
titandioxid pigmenter og andre pigmenter, alle 
av høy kvalitet og renhet.
c) Konserveringsmiddel: Benzoesyre (Benzo-
esyre E210 benyttes i utallige matvarer).

Permanent Makeup

www.beautyschool .no



Grunnutdanning permanent makeup

Grunnutdanning 5 + 1 dager

Forkunnskaper: 
Det kreves ingen forkunnskaper, men vi priorit-
erer elever som har kunnskaper innenfor Der-
matologi, slik som hudpleiere, spaterapeuter 
eller helsepersonell.

Innhold: 
Utdanningen går over 5 dager, fordelt på 2 
dager teori og 3 dager praksis. Deretter praksis 
hjemme, og én dag til eksamen.

Gjennomføring: 
Teoretisk lærerledet undervisning og praktisk
undervisning (kunsthud og kunder). Du får pig-
mentere og lære deg alt fra eyeliner og øyebryn 
til lipliner.

Den lærerledde undervisningen på Aquanovo 
Beauty School må du komplimenterer med 
minst 15 behandlinger,  utført når og hvor du 
selv ønsker. Hver behandling skal dokumenteres 
gjennom ett fullstendig utfyllt kundekort etter 
prinsipper  for  kundekonsultasjon,   samt  foto-
grafier  før  og  etter.   Mulighet  for  praksis  på 
skolen.

Startpakke: 
Ettersom kurset består av en del med selvsten-
dig praksis, må man kjøpe en obligatorisk indi-
viduell startpakke som inneholder apparat og 
tilbehør, farger, nåler etc (se prisliste).

Eksamen: 
Etter fullført teori og praksis tar du en obliga-
torisk skriftlig og en praktisk prøve. Med god-
kjent resultat i begge delene tildeles du et inter-
nasjonalt diplom som LCN PMC Terapeut, samt 
kursbevis for gjennomgåtte emner.

Pris: Kr 15.500,- 
Prisen inkluderer alt studiemateriell, lærebok og 
kundeskjemaer. Kurset er gratis ved kjøp 
av stor startpakke.

Diplom: 
Sertifisert LCN Permanent Make Up Artist
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Individuelt fordypningskurs permanent makeup

En dag bare for deg

Dette er en dag der du og vår lærer skreddersyr 
en dag innenfor et bestemt tema som du ønsker 
å fordype deg i. Innholdet bestemmes i forkant 
av kurset. Om du ønsker å ta med deg egne 
modeller, er du hjertelig velkommen til det. Vi 
kan også sørge for modeller hvis det er ønskelig

Forkunnskaper: 
Du må ha gjennomførst grunnutdanning innen-
for Permanent Makeup.

Innhold: En dag hvor du og din lærer i forkant 
velger ut temaer du ønsker å fordype deg i.

Du kan velge mellom disse temaene: 
• - Moderne øyebrynsteknikk
• - Glittereyeliner
• - Skyggeteknikker
• - Leppedesign
• - Slope-teknikk
• - Fargelære og nålene

Gjennomføring:
Teoretisk lærerledet undervisning og praktisk 
undervisning (kunsthud og kunder)

Pris: kr 3.500,-
Prisen inkluderer alt materiell som blir brukt i 
undervisningen.

Diplom: 
Utarbeides etter valg av tema
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Spa er en voksende næring i vår tid. Det har 
vært - og er - en eksplosiv vekst, og behovet 
for kvalifiserte spaterapeuter er enorm. Vi har 
gjennom mange år tilegnet oss kunnskaper om 
hva spakunden ønsker seg.

Det er i dag viktig å ha bred kunnskap, og vite 
hvilken kundegruppe du arbeider med. Spa 
Consult har siden 2004 jobbet nært med spa- 
bransjen. Vi har vært med å bygge og kvalitets- 
sikre en rekke spa, og dermed knyttet til oss 
høy kompetanse og fagkunnskaper om hva 
som skal til for å lykkes i bransjen.

Det finnes en rekke typer spa; Dagspa, Resort 
Spa, Wellness Spa og medisinske spa, for å 
nevne noen. Målet med utdanningen er at du 
skal kunne pleie og ta vare på hele kunden. Du 
vil kunne utføre gode behandlinger som gir 
resultater både i kropp og sinn. Du vil få grunn-
leggende kunnskaper som sikrer at dine kunder 
føler seg trygge og avslappet.

Dette er en profesjonell spautdannelse som 
går over 7 moduler. Studietiden er fordelt slik: 
intensiv skole en uke i mnd med teori og prak-
sis + hjemmestudie (oppgaver/praksis til neste 
samling).

I skolepengene er det inkludert studiemateriell 
og kompendier brukt i undervisningen. Du får 
en startpakke for hjemmebehandlingen, som 
inneholder massasjeolje, peeling og grønn leire.
Elevene må selv skaffe seg praksisplass eller 
en massasjebenk før skolestart. Les mer på de 
neste sidene.

Spaterapeut Diplomstudie over 7 mnd, modulbasert

Et lys taper ingen kraft ved å tenne et nytt lys

www.beautyschool .nowww.beautyschool .no
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Spaterapeut Diplomstudie over 7 mnd, modulbasert

Modul 1. Innføring i spa

Mål for denne delen:
Ordet spa brukes i mange sammenhenger uten 
en klar definisjon på hva et spa er. Målet med 
denne delen er å bevisstgjøre den enkelte elev 
om behandlingsformer, der den enkelte kundes 
totale opplevelse står i sentrum.

Tema for denne delen:
• Hva er spa?
• Hvilke elementer et spa består av og skal 

bestå av
• Typer behandlinger
• Innføring i spamassasjen
• Hygiene
• Etikk

Gjennomføring av denne delen:
Noe klasseromsundervisning som går over i 
praktisk læring og utføring av massasje.

Oppgaver til neste samling:
Skrive et resymé.  Trene på spamassasje.

Modul 2. Spabehandlinger

Mål for denne delen:
Gjøre deltakerne til dyktige massører og tera-
peuter i Spamassasje.

Tema for denne delen:
• Innpakning
• Peeling
• Spamassasje del 2
• Aromaterapi

Gjennomføring av denne delen:
Kunden skal oppleve ”noe mer / added value” i 
behandlingssituasjonen. Denne delen består av 
trening i massasje med kontinuerlig evaluering.

Oppgaver til neste samling:
Trene på massasjen, peeling og innpakning (kurs-
deltakerne blir meget populære blant familie og 
venner!).

Modul 2. Klassisk massasje

Mål for denne delen:
Under HMS-delen går vi igjennom teori 
innen arbeidsstillinger i behandlingssituasjoner, 
og praktisk erfaring i arbeidsstilling. Klassisk mas-
sasje er en ”tung” behandling for terapeutene, 
og det er derfor viktig å ha riktig arbeidsstilling.

Tema for denne delen:
• Klassisk massasje
• Arbeidsstillinger
• Triggerpunkter
• Anatomi

Gjennomføring av denne delen:
Kombinasjon mellom teoretisk og praktisk 
massasje, med evaluering av arbeidsstilling.

Oppgaver til neste samling:
Trene på klassisk massasje, samt arbeidsstilling.
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Spaterapeut Diplomstudie over 7 mnd, modulbasert

Modul 4. Meridian

Mål for denne delen:
Få en innføring i 5-elementsloven og hvordan 
meridianene påvirker kroppen vår.

Tema for denne delen:
• Meridianlære
• Fem-elementsloven
• Meridianmassasjen
• Anatomi

Gjennomføring av denne delen:
Kombinasjon mellom teori og praktisk massasje.

Oppgaver til neste samling:
Trene på meridianmassasjen og skrive et kort 
resymé.

Modul 5. Manikyr / pedikyr

Mål for denne delen:
Hender og føtter er en meget viktig del av 
kroppens helhetlige velvære, og manikyr og 
pedikyr er en del av behandlinger som tilhører 
et spa. Hovedmålet med modulen er å gjøre del-
takerne i stand til å utføre grunnleggende ma-
nikyr- og pedikyrbehandlinger.

Tema for denne delen:
• Anatomi
• Lidelser på hender og føtter
• Pedikyr
• Manikyr
• Voksing
• Lakk og dekor
• Fransk manikyr

Gjennomføring av denne delen:
Skolen har manikyr og pedikyravdeling. Deltak-
erne får undervisning samtidig som de trener på 
hverandre.

Modul 6. Hudpleie

Mål for denne delen:
En kort innføring i hudpleie.
Dette er ment for å kunne utføre enkle hud-
pleiebehandlinger.

Tema for denne delen:
• Sykdommer
• Dermatologi
• Innføring i hudanalyse
• Hudpleie, rens, peeling, maske og massa-

sjeteknikker
• Farging av vipper og bryn
• Design av bryn
• Voksing av ansikt

Gjennomføring av denne delen:
Kombinasjon mellom teoretisk og praktisk 
massasje med evaluering av arbeidsstilling.

Oppgaver til neste samling:
Kombinasjon mellom teoretisk og praktisk hud-
pleie.
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Spaterapeut Diplomstudie over 7 mnd, modulbasert

Modul 7. Repetisjon

Mål for denne delen:
Repetere det du/dere trenger for å bestå 
eksamen.

Tema for denne delen:
Denne delen styres til dels av elevene, og er en 
repetisjon av de forgående 6 ukene. Det skal av-
legges en tentamen første dag i denne modulen.

Gjennomføring av denne delen:
Vi tar opp punkter ved den enkelte behand-
lingen, og elevene får anledning til å repetere det 
de selv måtte ønske for å føle seg klare til 
eksamen.

Oppgaver til neste samling:
Trene til eksamen.

Vi er en skole i utvikling og gjør opp-
merksom på at vi kan kommet til å 
forandre modulene. Det gjelder både 
rekkefølge og innhold. Dette gjøres kun 
dersom det strengt tatt er nødvendig av 
hensyn til kvalitet, og ved sykdom.

Eksamen

Mål for denne delen:
Gjennomføre skriftlig og praktisk eksamen.

Tema for denne delen:
Dag 1 Praktisk eksamen
Dag 2 Teoretisk eksamen, avslutning og 
utlevering av diplom.

Gjennomføring av denne delen:
Vi bruker ekstern sensor til den praktiske 
eksamen. Sensor bedømmer gjennomføringen 
av spabehandlingen, hygiene, kundebehandling 
og terapeutens adferd. Sensor vil intervjue alle 
kundene, og sammen med lærerne gjøre vur-
deringen av eleven.

Pris: Kr 38.500- 
(kan deles opp i 2 eller 4 avdrag)

Kurset holdes kun på Gjøvik!

Diplom: 
Sertifisert Spaterapeut
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Innføringskurs
Klassisk Massasje, 4 dager

Dette kurset er en innføring i klassisk massasje-
teknikker og triggerpunkter, og er et supplement 
til andre terapiformer. Det finnes også store 
muligheter for deg som vil gå inn i næringslivs-
markedet, gjerne i kombinasjon med andre an-
tistressbehandlinger. Du vil lære en komplett 
kroppsmassasje basert på grunnleggende sven-
ske teknikker.

Fremdeles er massasje den mest populære - og 
kanskje også den mest effektive - metoden som 
finnes  mot  en   rekke   plager   (som  muskel-
spenninger,  muskelsmerter,  stress og hodepine/
migrene). Massasje øker i tillegg blodsirkulas-
jonen, lymfesirkulasjonen, fører til generell avs-
tressing og velvære, og virker også smertelin-
drende.
Man vil lære om indikasjoner og kontraindika-
sjoner, og en kort innføring i musklenes virkning 
og oppbygning.

Tema:
• Klassisk massasje
• Arbeidsstillinger
• Triggerpunkter
• Anatomi
• Praksis i massasje
• Yrkesetikk

Forkunnskaper: 
Siden dette kurset er tilrettelagt for nybegyn-
nere trengs det ingen spesielle forkunnskaper, 
men man bør ha generelt god fysikk.

Innhold: 
Kurset går over 4 dager, med teoretisk og prak-
tisk undervisning. Praksis i massasje utøves ved 
at elvene massere hverandre. Utdanningen 
innholder kompendiet og produkter brukt i 
undervisningen.

Pris: Kr 6.200,-

Kurset holdes kun på Gjøvik!

Diplom: 
Innføringskurs i Klassisk Massasje
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Diplom: 
Innføringskurs i Meridian Massasje

Innføringskurs
Meridianmassasje, 4 dager

Et individ fungerer på tre grunnplan: det fysiske, 
det mentale og det emosjonelle. Ved hjelp av 
meridianene/energibanene (og nervesystemet) 
skapes det forbindelse mellom disse tre planene. 
Gjennom Østens medisinske tradisjon (særlig  
fra  Kina)   har  vi   fått   kunnskap   om 
meridianene, og da særlig gjennom behandlings-
formen akupunktur. En akupunktør stimulerer 
akupunkturpunktene på meridianbanene for 
å korrigere og stimulere, og en soneterapeut 
stimulerer meridianenes reflekspunkt på føttene.
En meridianmassasje skal bidra til utrensning, 
oppstramning, velvære og økt energi.

Tema:
• Filosofi
• I Ching
• Yin og Yang
• Loven om de 5 elementer
• Følesenes påvirkning på energiene
• Organuret
• Meridianene
• Alarmpunktene
• Start- og sluttpunkter på meridianene
• 12 hovedmeridianene
• Meridianmassasjens generelle virkning
• Meridianmassasjen

Forkunnskaper: 
Siden dette kurset er lagt opp for nybegynnere, 
trengs det ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold: 
Kurset går over 4 dager, både teoretisk og prak-
tisk undervisning. Praksis i massasje utøves ved 
at   elevene  massere   hverandre.  Utdanningen 
innholder   kompendiet  og   produkter  brukt  i 
undervisningen.

Pris: Kr 6.200,-

Kurset holdes kun på Gjøvik!
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Innføringskurs
Hudpleie, 4 dager

Et kurs for deg som ønsker en innføring i hud-
pleie. Perfekt om du vurderer å utdanne deg til 
hudpleier. Du vil etter endt kurs kunne stille en 
hudanalyse, og utføre en full hudpleiebehandling.

Tema:
• Dermatologi
• Hudens forandringer
• Hodets muskler
• Hudens forandringer
• Hudsykdommer
• Hudanalyse
• Yrkesetikk og kundebehandling
• Ansiktsbehandling
• Øyebehandling
• Bystebehandling
• Ansiktsmassasje
• Shibai™-metoden

Forkunnskaper: 
Siden   dette   kurset  er  tilrettelagt  for  nybe-
gynnere,  trengs  det  ingen   spesielle  forkunn-
skaper.

Innhold: 
kurset går over 4 dager, med teoretisk og prak-
tisk undervisning. Praksis i hudpleie  utøves  ved  
at elvene  øver på  hverandre.  Det   vil,   om   
nødvendig,   hentes  inn modeller. Utdanningen 
innholder kompendiet og produkter brukt i 
undervisningen.

Pris: Kr 6.200,-

Kurset holdes kun på Gjøvik!

Diplom: 
Innføringskurs i Hudpleie
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Workshops

Voksing

På dette kurset vil du lære voksing av ansikt, ben, 
bikini og under armer.

Du får en innføring i hårvekst og hygiene, ulike 
metoder for hårfjerning og kontraindikasjoner, 
og  hvordan  du  gir  kunden  råd  om  hjemme-
behandling og videre behandling.

Forkunnskaper: 
Siden dette kurset er lagt opp for nybegynnere., 
trengs det ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold: 
Kurset varer i ca 4 timer med teori og praksis.
Kurset holdes i forbindelse med kjøp av start- 
pakke (se prisliste). Inviter gjerne med en venn 
som trenger voksbehandling.

Pris: Kr 5.500,- inkludert startpakke

Design av bryn og farging av vipper

Ønsker du å komplimentere din virksomhet 
med   en   etterspurt   behandling?  Denne  be-
handlingen gir gode ekstrainntekter, og krever 
lite investering. 

På kurset vil du lære å forme og farge vipper og 
bryn, hvordan du korrigerer bryn og tegner opp 
bryn, samt hvilke muligheter for korrigeringer 
som finnes ut ifra ansiktsform.

Forkunnskaper: 
Siden dette kurset er lagt opp for nybegynnere, 
trengs det ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold: 
Kurset varer én dag med teoretisk og prak-
tisk undervisning. Utdanningen innholder en 
obligatorisk startpakke/arbeidsmateriale samt 
kompendiet.

Pris: 
Stor startpakke: Kr 3.800,-
Liten startpakke: Kr 2.600,-

Sugaring

Hårfjerning søt som sukker!
Den spesielle sukkermetoden og sukkerpastaen 
har vært kjent i mange år i Orienten, og er ek-
stremt populær der.  Varm sukkerpasta (som 
består av glukose, fruktose og vann) påføres mot 
hårets vekstretning. På denne måten vil pastaen 
feste seg til håret og hårfolikken, og den vil da 
dekke hele håret.
Med en spesiell håndteknikk eller strips av fleece, 
fjernes hårene i vekstretningen. Egner seg meget 
godt for sensitiv hud og sensitive områder. Fri for 
allergifremkallende stoffer.

Forkunnskaper: 
Siden dette kurset er lagt opp for nybegynnere, 
trengs det ingen spesielle forkunnskaper. 

Innhold: 
Kurset varer én dag med teoretisk og prak-
tisk undervisning. Utdanningen inneholder en 
obligatorisk startpakke/arbeidsmateriell, samt 
kompendiet.

Pris: Kr 5.500,- inkl. startpakke.

Diplom: 
Voksing av ansikt, ben, bikini og under armer

Diplom: 
Design av bryn og farging av vipper

Diplom: 
LCN Sugaring
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Workshops
Single Lash Extension

Naturlig lange, tykke vipper gir øynene et mystisk 
og intensivt blikk. Alle Hollywoods skjønnheter 
bruker de allerede, og er strålende fornøyde!
Nå kan du tilby dine kunder den samme service!

Våre syntetiske vipper er ekstremt tynne og lett 
buet,  og  du  kan  ikke  se  forskjell  på dem og 
naturlige vipper. Vippene festes til den naturlige 
vippen 1-2 mm i fra hårfestet, og sitter i ca 2 
mnd. Et naturlig hår lever i ca 90 dager før det 
felles, og de syntetiske vippene vil da felles sam-
men med det naturlig håret. Derfor er det nød-
vendig med etterfyll 2– 4 uker etter første mon-
tering. Vippene komme i flere farger og lengder, 
slik at man kan skape ulike looks.

Høy fortjeneste og liten investering
Vippeextension er ingen kostbar investering, og 
du får  faste  kunder  som  kommer  tilbake  for 
etterfyll.

LCN starter-kit innholder 100-150 behandlinger. 
Det er en lav kostpris på behandlingen, noe som 
gir en god fortjeneste. Behandlingen tar ca 90-
120 minutter, og er avslappende for kunden.  
Her  er muligheten for å tjene gode penger stor!

Gir 150 behandlinger à 1600 kroner en god 
fortjeneste?

Kurset består av en teoretisk del og en praktisk 
del. Du vil få kunnskaper om hvordan du gjør en 
hygienisk og korrekt montering, og informasjon 
som kunden må ha før og etter behandling for 
at resultatet skal bli optimalt. For å få et diplom 
kreves det at man monterer et perfekt og pro-
fesjonelt vippesett.

Bare perfekte og hygienisk monterte LCN-vip-
per vil gi deg suksess!

Forkunnskaper: 
Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset, 
men du må være tålmodig og stødig på hånden

Innhold: 
Kurset går over én dag med lærerledd, teori 
og praksis vekselvis. Utdanningen innholder en 
obligatorisk startpakke/arbeidsmateriale, samt 
kompendiet.

Pris: Kr 8.500,-

Diplom: 
LCN Singel Lash Extension

www.beautyschool .no

32



Tegoder Cosmetics

Vi er stolte av å være importør i Skandinavia 
for hud- og spaserien Tegoder, som er en del 
av Tegor Gruppen i Spania. Tegoder Gruppen 
har egne laboratorier, og deres utviklings- og 
produktområder er : 
Urtemedisin- Helsekost / kurer / dietter - 
Sportsprodukter - Hud, kropp og spa - 
Apparater - Homeopati - Mesoterapi.
 
De bruker den perfekte balansen mellom mo-
derne produksjonsprosesser og de mest ek-
sklusive og naturlige råvarene. Resultatet er en 
unik serie som har ivaretatt urgamle teknikker 
og filosofier satt inn i vårt moderne samfunn. 
Tegoder er kjempestore på homeopatiske me-
disiner og helsekost. Dette har blitt integrert i 
alle hud og kroppsbehandlingene, med anbefal-
ing av kosttilskudd og effektive urteteer. Ved å 
jobbe både på innsiden og utsiden av kroppen 
skaper vi meget gode resultater.
 
SHIBAI METODEN®.
Eksklusivt for Tegoder Cosmetics hud- og kropp-
serie er at vi bruker SHIBAI METHOD®. En be-
handlingsmetode  utviklet  av  Tegoder.  Be-
handlingen løser opp blokkeringspunkter i an-
sikt og kroppen (lik akupunktur), og resultatet 
er at energiflyten i huden og kroppen økes slik 
at kroppens egen evne til å reparer seg blir mye 

bedre.
 
CVGM
Unik og funksjonell hud- og kroppsmaskin 
CVGM med 4 funksjoner. CGVM Compact er 
et apparat som kombinerer flere terapiformer, 
som er vel utprøvd og kjente for sine gode re-
sultater innen skjønnhetsbehandlinger.
 
Hvorfor er den så effektiv?
Apperatet innholder vakumterapi, fargeterapi 
(chromotherapy), galvanisk strøm og microder-
mabrasion, som alle kompletterer hverandre og 
gjør det mulig med mange variasjonsmuligheter.
 
Og det er mer!
Programmene er satt sammen slik at man kan 
bruke de alene eller sammen. Man kan kjøre 
chromoterapi sammen med vakumterapi,  eller 
tilføre chromoterapi samtidig som man applik-
erer galvaniks strøm. Maskinen er perfekt for 
innslusing av Virtual Mesotherapy, Homeopa-
tiske behandlinger  for hud og kropp.
 
Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med 
oss for mer informasjon og en demobehandling.
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100 År
med utvikling og produksjon!

WILDE COSMETICS ble grunnlagt i 1914, 
og utviklet og produserte plast til tannteknikkere
frem til 80-tallet. Lysherdeteknikken ledet til en 
revolusjon innenfor tannlegeindustrien, og senere 
til kosmetikkbransjen.

I 1985 utviklet WILDE COSMETICS den første
lysherdende geleen for modellering på negler i 
Europa. I dag, 29 år senere, eksporterer de mer 
enn 5000 forskjellige kosmetiske produkter under 
merkenavnet LCN til over 75 land. De er en av 
verdens største leverandører av produkter og ut-
danningskonsepter innen negler, fot, spa, hud- og 
kroppspleie, salongmøbler, shopinnredninger og
andre konsepter og linjer.

LCN vil også de neste 100 årene forsette å stå for 
høy grad av kvalitet, service og utvikling av mange
innovative nyskapninger.

Opplærings- og skolekonseptene vil forsette å 
basere seg på de mange års erfaringer vi har - og 
stadig får - fra våre skoler ”worldwide”. Kravene
til skolene og lærerne vil alltid være høye.  Vårt mål 
er at vi skal være din lojale samarbeidspartner over tid.

Vårt løfte til deg: ”Your future looks beautiful!
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Påmelding

Den raskeste og enkleste måten å melde seg på 
kursene er via våre nettsider: 
www.beautyschool.no
Du kan selvfølgelig også ta kontakt direkte eller 
pr telefon 63 85 77 11

Kursavgiften
Når vi har mottatt påmeldingsskjemaet ditt, vil 
du motta et brev fra oss som inneholder alt du 
trenger å vite om kurset, en innbetalingsblankett 
på kursavgiften og eventuelt overnatting.

Påmelding er bindende. Det betyr at kursavgif-
ten må betales selv om du trekker deg fra kur-
set. Unntak ved sykdom med legeattest.

Kursavgiften må være betalt i henhold til forfalls-
dato, med mindre annet er avtalt.

Kursstart
Vi tar forbehold om nok antall påmeldte til de 
enkelte kurs. Vi tar også forbehold om at 
kurspriser kan endres.

INFO!

Vi anbefaler at du besøker
www.beautyschool.no. Der vil du 
kunne lese om alle kursene våre, også 
kurs som ikke er oppsatt i kurskatalogen. 
Du vil også finne kursplanen og påmeld-
ingsinformasjon. Oppdatert informasjon 
finnes i tillegg på våre hjemmesider: 
www.aquanovo.no

Vi har i tillegg en nettbutikk hvor du kan 
titte på våre produkter:
www. aquanovo.no/shop

VERDT ET TRYKK!
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Din suksess er vårt mål!
 Mer enn 29 års erfaring - 100 år med produktutvikling
 Ny- og videreutdanning 
 Utdanninger og læremateriell brukes i over 75 land verden over
 Høye kvalifikasjonskrav til våre sertifiserte lærere.
 Omfattende pleieprogrammer innenfor alle Beauty-konseptene.
 Bredt produktsortiment
 God service og rask levering er vårt motto!

Your future looks beautiful!

Aquanovo Spa Consult AS
Kirkegt 6

2821 Gjøvik
Tlf: 63 85 77 11

www.aquanovo.no
info@aquanovo.no

Hjemmeside:
www.beautyschool.no

Nettbutikk:
www.aquanovo.no/shop

På aquanovo.no/blogg finner du mange gode tips og råd, og vi holder 
deg fortløpende oppdatert på utdanninger og produkter.

Følg oss også på Facebook!


