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Hvor er negledesignerskolen - Abameme?
På Internett - virituell skole www.abameme.com og i
Dronningensgate 23 i Oslo - den fysiske skolen
www.abameme.com har alltid åpent.
Abameme i Dronningensgate 23 har åpent fra
09.00 - 15.30 - tirsdag, onsdag og torsdag.
Du kan bruke en kombinasjon - hjemme når du har
behov for det - på skolen for å se og oppleve det virkelige
negledesignermiljøet. Opplev Oslos mest besøkte
neglesalong.
Du bestemmer når du er motivert til å lære - hvor og hva
du ønsker å lære.

Hva er negledesignerskolen - Abameme
Abameme - norges eneste spesialist i negledesign
Abameme er en skole for å lære negledesign inkludert
eksamen i teori, praksis, diplom og sertifisering.
Hva undervises på negledesignerskolen - Abameme:
•
Forlenge negler med tipper eller sjablonger.
•
Forsterke naturlige negler.
•
Vedlikeholdsbehandlinger av alle typer kunstige negler.
•
Permanent fransk manikyr med utvidet fargespekter.
•
Hvordan fjerne kunstige negler.
•
Hva skader naturlig negl.
•
Neglens anatomi og fysiologi.
•
Hygiene.
•
Oppstart av egen bedrift og veiledning i den
sammenheng.
•
Kunden har alltid rett - lytt og lær.
•
Arbeidsmiljø, samt miljø og sikkerhet.

Hvorfor - Abameme
Lengst erfaring i Norge - siden 1986
Best på helhet: - pris, produkter, opplæring og support.
Den mest naturlig utseende kunstige neglen.
Suveren styrke og holdbarhet.
Enkle vedlikehold.
Produkter som er utviklet for salongkunden.
Hvis du ikke ønsker å betale titusenvis av kroner og
sitte med gjeld etter at du er ferdig negledesigner
bruk Abameme. Vi tar riktig pris for å lære deg å bruke
produktene eller teknikkene du bør beherske.
Gratis demonstrasjon for den som ønsker å prøve
produktene først. Ring 22 42 52 77 og avtal tid.
Kodeord: “Demonegl” - vi mener kvalitet snakker selv.

Set - pulver
Drysseflaske 15ml
DIP boks 45ml
Teknikkene for
hvordan de brukes
er forklart på
hjemmesiden,
eller få det gratis
demonstrert hos
Abameme v/
Elisabeth eller Arild.
Avtal tid for demo på
tlf: 22 42 52 77
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Hvordan begynne
To alternativer vi anbefaler
Kjøp en startpakke, velg den som passer deg best.
Bli kjent med produktene og teknikkene.
Avtal tid for en demonstrasjon.
(- eller gjør det motsatt og begynn med en demonstrasjonen).
Det kommer litt an på hvor i landet du bor, men det er absolutt det beste å prøve
selv først, da blir demonstrasjonen mer effektiv.

Etter negledesignerskolen - Abameme
Etter at du har blitt negledesigner
Du kan fortsette å lære alt som skjer i bransjen med
Abameme Virituell eller på den fysiske skolen.
Vi holder kontinuerlig kurs for nybegynnere, instruktører
og distributører. Alle trenger “påfyll” av kunnskap og ag
Abameme gir gode oppfølgingsmuligheter.
Vi vil at du som negledesigner skal kunne tilby
kvalitetsnegler som ser tynne ut, er sterke og holdbare, enkle
å vedlikehold med eller uten permanent fransk manikyr.
Til og med når neglene blir fjernet kan du være trygg på at
naturlig negl ikke har blitt tynnere/ mykere eller skadet.
Abamemenegler er kunstige negler som tilpasses hver
eneste negl uten bruk av slipemasking eller herdelamper.
Vi trenger ingen maskiner eller annet ekstrautstyr.
Vi ønsker alle med interesse for negler skal få oppleve
Abamemeprodukter - kvalitet som vi mener salongkunden
ønsker.
Derfor har vi oppfølging etter at du har blitt negledesigner.
Tenk deg godt om før du legger negler på andre og tar betalt
for det: Når var du på oppfølging sist?
Btuk Abameme for sikkerhets skyld.

Ready - resin
Hva får resiner til å gulne?
Påstander om at det er kundens feil
- at kundene har vært i solarium eller
at de bruker solkrem med solfaktor
eller at de spiser betakaroten - er feil.
Selv om resinet fra Abameme er
datomerket (det eneste) bør du legge
merke til om det har kommet sollys
inn på neglebordet ditt.
Kanskje etter at du har gått fra
jobben kommer kveldssolen og
skinner inn gjenom vinduene og på
resinflasken.
Kanskje solen skinner på neglebordet
før du kommer på jobb.
Kanskje noen glemte å dra for
gardinene/ persiennene.
- “men det var jo bare en liten
stund!”
- “jeg tror ikke solen skinner på
neglebordet mitt?”
- “jeg vet egentlig ikke hvor solen
skinner i salongen”
Blir negleprodukter (råvarene for det
vi lager negler av); alle typer også
resin utsatt for sollys eller varme vil
de ferdige neglene gulne når de igjen
blir utsatt for sollys eller varme.
Tenk på hvor negleprodukter blir
oppbevart - blir de utsatt for sollys
eller står et sted der temperaturen
overstiger 32 grader - blir det gult av
det også.

Side 2

Abameme® - nail couture international - Tlf: 22 33 33 89 - E-post: info@abameme.com

®
e
abamem Tips

8 farger - 2 franske - 8 størrelser på guidene
Perfekte smilekanter hver gang
Med 8 grunnfarger og hvit - blande og lage egne favoritter.
2 franske nyanser - hvit (Hyams) og naturhvit
(Copacabana).
Med 8 størrelser på guidene blir det like fine smilekanter
uansett størrelsen på fingeren.
Permanent fransk er gjort på 5 minutter på 10 negler; - sett
på guide, påføre resin, dypp i pulver, påføre resin og dyppe
igjen, riv av den hvite guiden og spray.
Det er raskt, enkelt og garantert den mest holdbare
kunstige neglen. Denne DIPteknikken kan også brukes med
transparent pulver SetDIP til forsterking av naturlig negl holdbar kundefavoritt til forsterking - uansett lengde.
Med Abameme er det raskere, enklere og rimeligere:
www.abameme.com/nor09/teknikk/paws/a/1.html

Sikker betaling hos Abameme
BBS sørger for sikkerheten
Når du skal betale i Webshopen hos Abameme, se at du er
på en sikker side - at hengelåsen er lukket/ låst.
På bildet er hengelåsen låst og betyr at du er hos BBS
(Bankenes betalingssentral) og kan trygt velge om du vil
betale med MasterCard eller Visa. Velg knappen “Neste >”
og opppgi den informasjonen BBS trenger for å overføre din
betaling. Etter at du har betalt sender vi varene samme dag
eller påfølgende virkedag.
Velkommen til rask og sikker handel hos Abameme.
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Neglebåndet - ganske enkelt - eller
Fakta - anatomi
Neglebåndet består av to deler:
1. Den delen vi kan se og skyve tilbake; Eponychium - Gresk: på den lille kloen - uttales: epo’nykium, som er en forlengelse
av Epidermis - overhuden.
2. Den delen av neglebåndet som sitter fast på neglen - som blir synlig når Eponychium blir skjøvet tilbake, må skrapes og
buffes forsiktig bort - Cuticula - Lat: hud/ beskyttelse - uttales: kutikula.
Cuticula har i neglebransjen blitt tolket av engelsktalende som “the Cuticle” - neglebånd. The Cuticle er ikke det samme som
Cuticula.
Quick Manicure som virker:
Vask hendene med såpe og vann, skyv tilbake neglebånd med en neglebåndskyver og skrap vekk den delen av neglebåndet
som fester seg til negleplaten med baksiden på neglebåndskyveren.
Se filmene for riktigst bruk av neglebåndskyveren her >> www.abameme.com/nor09/produkt/pull-back1.html
Buff neglen med den hvite siden på polereren langs neglebåndet. Påfør olje til negl og neglebånd.
Fordeler:
Naturlig negl blir enklere å lakke.
Behandlingen varer og kunden opplever at de har tid til noe som enkelt, rimelig og effektivt.
Se behandlingen i bruk før nye kunstnegler lages; punkt 2 og 3, her >> www.abameme.com/nor09/teknikk/forlenge/a/2.html
Shine
Neglebånd - neglepleie
Abamemenegler og alle typer neglelakk feste bedre hvis det brukes Shine på
neglene før materialet legges og det lakkes.
En liten dråpe rekker langt.
Shine lukter Lavendel, Karite og Myrra.
Behagelig lett olje som raskt trekker inn i hud og negl.
Neglebånd blir mykere uten “tørre pigger” (hang nails) på sidene av neglene.
Rimelig fordi du kjøper direkte fra produsent.
Effektiv fordi den består av rene naturlige oljer, uten syntetiske eller mineraloljer.
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Bransjeforklaring anno 2010
Tanker fra Arild Røyne som i år kan feire - 25 år med negler (begynte i 1985 med negledesign og skole i 1986)
For 25 år siden dukket de første forskerne opp som viste interesse for negledesign i Norge.
De så trolig et potensiale til en ny kundegruppe for sin kunnskap.
Ut fra enkle prinsipper - en fysiker kan forklare prinsippene som gjelder innen det å lage negler, en kjemiker vil forklare det ut
fra kjemikaliene vi bruker, på samme måte som en psykolog kan ha sine teorier om vår bransje.
Vi har på få år blitt en bransje som stadig vokser. Behovet for det vi holder på med er økende og vil fortsette med det hvis
negledesignere og skoler utvikler seg slik salongkunden vil ha det.
Som negledesignere må vi forstå at forskere, kjemikere og psykologer er betalt av bransjen for å si det bransjen ønsker at de
skal si. Sier de noe som bransjen ikke liker finner bransjen andre spesialister.
Tredjeparts forskning og testing er sjelden kost, noe Statens arbeidsmiljøinstitutt oppdaget i 2005 da de laget den første og
eneste uavhengige tredjepartstesten av en negledesigners eksponering for løsemidler i neglesalonger.
Testen ligger her >> http://asp.bibits.no/stami/filestore/STAMI-rapp/2005/05nr.6.pdf
Neglebransjen globalt ble i mange år dirigert av amerikanske leverandører og tidsskrifter/ magasiner, noe som ikke lenger er
like tydelig i Europa. EU-regler foreligger og en systematisering av bransjen foregår ved at man i bl.a. Tyskland får en offentlig
godkjent opplæring som negledesigner - frivillig men dog ett skritt i riktig retning, samt diplom etter bestått eksamen.
Det tar tid å lage få en ny bransje etablert med terminologi på tvers av de produktene ulike negledesignere arbeider med.
Dette vil selvfølgelig ikke amerikanerne sitte på sidelinjen og se på og derfor er de aktive for å holde fast på kunder i
Skandinavia - for derigjenom å vinne tilbake noe av det tapte Europeiske markedet.
Neglebransjen har latt seg styre av amerikanske leverandører og ikke av bransjen selv. Vi skal også være klar over at de
samme amerikanske leverandørene av negleprodukter også har store eierinteresser i månedsmagasinene som enkelte i
bransjen ser på som fagtidskrifter.
Lytt til salongkunden.
Salongkunden vil at negledesignere fokuserer på det praktisk arbeidet - det å lage kunstige negler - mindre fine ord og snakk.
Salongkunden ønsker seg produkter som ikke skader naturlig negl og ett sett med negler på en time - vedlikehold på halve
tiden (30 minutter). Det er noe svært få i bransjen kan tilby i dag.
I Abamemes verden er det salongkunden som bestemmer fordi de betaler, derfor har vi kontinuerlige spørreundersøkelser
blandt salongkunder. Hemmelighetene for fremtidens negleprodukter ligger hos salongkunden.
Tiden med dyre kurs/ skoler er forbi og de skolene som nå vil overleve må være villige til å jobbe hardere, snakke mindre og
yte mer. Bransjen trenger dyktigere negledesignere og det er vi med på å lage ved å gjøre kunnskap tilgjengelig og gratis. Følg
gjerne med på www.abameme.com og se mer enn 90 filmer som detaljert viser alle teknikkene og hvordan du bruker hvert
enkelt produkt på best mulig måte.

“Kunnskap har ingen verdi før kunnskapen kan vandre”.
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