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Bli sertifisert negledesigner
Kombiner internett og skoleundervisning
Opplæring i negledesign der du er, når du har tid.
Eksamen i teori, praksis og sertifisering er inkludert i pakkeprisen
Support og skoleundervisning skjer kun hos sertifiserte Abameme®skoler
- se etter sertifisering.
Begynn å lær nå ved å besøke hjemmesiden
www.abameme.com
Se hvordan du bruker hvert enkelt produkt.
Svar på trinnene i kunnskapsstigen.
Se alle bruksanvisningene med filmer.
- kos deg med mye informasjon om negledesign - NÅ.

Alt en negledesigner trenger
Dekker alle teknikker
- Forlenge med tipp eller sjablong, inkludert neglebitere.
- Forsterke naturlig negl.
- Permanent fransk manikyr.
- Vedlikehold på alle teknikker.
- Dryss og dipteknikk.
Før og etter forlenge med tipp

Hygiene
Hender og negler vaskes
Alle som bruker Abameme® vasker hender og negler før alle behandlinger.
Å vaske under rennende vann - såpen renner rett i vasken.
La såpen bli på neglen og la skummet desinfisere.
Håndhygiene for negledesigner og kunde er viktig i en god neglesalong.
Verktøy skal desinfiseres/ vaskes før hver kunde, så kunden ser at verktøyet
er rent. Med resinnegler er det ikke noe problem å arbeide med våte filer.
Vi bruker ingen kjemiske desinfiseringsvæsker eller sprayer.
Vi ønsker å ta vare på negledesignerens arbeidsmiljø.
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Ingen filing eller
uttørring av naturlig
negls overflate før
materialet legges på
neglen = ingen skade
på naturlig negl.
“Spør hva
salongkunden ønsker å
bruke på sine negler”.
Ingen skade på naturlig negl
Beviset
Hvordan alle våre bruksanvisninger
begynner er beviset.
1. Fjerne neglelakk.
2. Vask hendene og skyv neglebånd.
3. Buff neglen med en 600 grit buffer.
4. Påfør olje til neglens overflate.
5. Påfør resin/lim - isoler neglen.
6. Fortsett med tipp eller sjablong.
Ingen bruker kunstige negler - alltid.
Hvis neglens overflate files på, tørkes ut
eller på annen måte skades (permanent
eller midlertidig) vil den naturlige neglen bli
tynnere og sprøere. Det fører til at neglen
blir svakere når kunstneglen senere fjernes.
Skaden er ikke permanent, men kunden vil
oppleve tynne, sprøe og flisete negler i opp
til 6 måneder etter at tradisjonelle typer
kunstige negler blir fjernet.
Med Abameme®negler slipper man denne
perioden etter at Abameme®neglene
fjernes. Se beviset på hjemmesiden i
menyen under: Teknikker.

Flere fordeler
Abameme®negler

- Ingen lukt.
- Rimelige produkter med webshop som er åpen hele døgnet.
- 4-5 ganger sterkere enn tradisjonelle materialer.
- Lag ett sett med negler på under en time.
- Vedlikeholdes på 30 minutter.
- Kjennes og ser mest naturlig ut av alle typer kunstige negler.
- Ingen ekstrautstyr som lamper og drill med vedlikehold av slikt utstyr.
- Ingen ekstrakostnader til sterilisering av slikt utstyr.
- Kunne gjøre en hobby til et yrke med gode muligheter.
Med kunnskap og erfaring fra neglebransjen siden 1986 i inn og utland
har Abameme® lengst erfaring med å drive negledesignerskole og er
norges eneste spesialist i negledesign.
Vi er den eneste produsenten i Norge av profesjonelle negleprodukter
som også distribueres til det Europeiske markedet.
Vi har den mest besøkte neglesalongen med 10-12 kunder pr. 9 timer pr. negledesigner.
Vi har den mest brukte negledesignerskolen, som virkelig er
landsdekkende.
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Alle teknikker og eksamen
En sertifisert negledesigner behersker alle fem teknikkene.
Eksamen i teori, praksis, diplom og sertifisering er
inkludert i det du betaler for startpakken du velger.
Hvilke teknikker med Abameme:
Forlenge A - med tipp.
Forlenge B - med sjablong.
Forsterke - naturlig negl.
Vedlikehold - alle typer negler og materialer.
Paws® - permanent fransk manikyr + farger.

Forsterke
Forsterket
naturlig negl
med Set DIP.

Forlenge A
Forlenget negl
med tipp.

Paws®
Fargebytte på
en ferdig negl
forlenget med
tipp (t.v.).
Fargen byttet
til Fabulous Red.

Vedlikehold
Vedlikehold på
en forsterket
naturlig negl
etter 4 uker.
Det ble brukt
Set DIP på den
frie kanten.

Forlenge B
Forlenget negl
med sjablong
og permanent
fransk manikyr.
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Eksamen og support
Fullfør Kunnskapsstigen på hjemmesiden, det gir mulighet til å gå opp til praktisk eksamen.
Praktisk eksamen er delt inn i 2 deler.
Å bestå eksamen krever 85% av det praktiske arbeidet skal være i henhold til Terminologien og Eksamensoppgaven - i en
teknikk. Evalueringsskjemaer og kriteriene for hvordan arbeidet “måles og veies” finner du på hjemmesiden under Eksamen.
Å bli Sertifisert Negledesigner - du går opp til eksamen i de fem teknikkene: Forlenge A og B, Forsterke naturlig negl,
Vedlikehold og Paws®.
Eksamen er objektiv og derfor vil eleven selv også evaluere arbeidet sitt på eksamensdagen/e.
Den som er eksaminator fyller ut et evalueringsskjema og disse sammenlignes av eksaminator.
Eleven vil få beskjed på eksamensdagen hvilke karakter de har fått og få tilsendt diplom etter at eksamensoppgaven er
registrert hos Abameme® - Oslo.
Fra 1. Mai 2010 utvider vi vår support så du kan oppdatere og enda enklere utvide dine kunnskaper om negledesignerfaget.
Er du kunde hos Abameme® fra før kan du bruke support på skolen, på nettet eller pr. telefon.
Er du ikke kunde hos oss fra før får du gratis demonstrasjon hos Abameme® i Oslo.
Avtal tid på tlf: 22 42 52 77.
Negledesign
Alle kan kalle seg negledesigner, det er ikke en beskyttet tittel eller en beskyttet utdannelse.
Derfor er det viktig at hver enkelt som kaller seg negledesigner stiller krav til seg selv.
Vi gjør opplæring og kunnskap tilgjengelig ved å ha en transparent og åpen profil.
Abameme® - negledesignerskolen ønsker deg velkommen til å aktivt delta i negledesigneryrkets utvikling ved selv å være et
godt forbilde for andre negledesignere.
Bruk vår kunnskap og hold deg oppdatert, det vil salongkunden sette pris på.
Kvalitet er ikke noe man snakker om det er noe man praktiserer. Det er litt på samme måte som med oppvasken - det blir
ikke tydelig før man lar være å gjøre det.
Kunnskap snakker for seg selv.
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